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POVZETEK 

Branje je temeljna dejavnost družbe in je prisotna na vseh področjih človekovega življenja. 

Avtorji, ki se ukvarjajo z branjem, ga opredeljujejo z različnimi definicijami, nekatere od njih 

sem tudi predstavila v svojem magistrskem delu. Vrste branja, tipologija bralcev ter poznavanje 

različnih bralnih modelov je le nekaj pomembnih teoretičnih dejstev, ki so osnova za 

raziskovanje in opredeljevanje branja. Bralna motivacija je pomemben motivacijski dejavnik, 

ki spodbuja človeka k branju in z njo je povezan tudi uspeh pri branju. Šola ima prav gotovo 

veliko vlogo pri spodbujanju bralne motivacije. Eden od glavnih dejavnikov spodbujanja branja 

v šoli je bralna značka, ki spodbuja predvsem prostovoljno branje v prostem času. Vloga 

mentorjev pri izvajanju branja za bralno značko je zelo pomembna, saj z ustreznimi 

motivacijskimi pristopi in raznolikostjo lahko zelo vplivajo na izbor sodelovanja učencev pri 

tej interesni dejavnosti. Kljub temu, da so zadnji izsledki raziskave PISA 2015 obetajoči, saj 

kažejo na porast bralnih dosežkov slovenskih učenk in učencev, raziskave s področja bralne 

značke kažejo na pomemben upad branja v prostem času z leti šolanja, pa tudi na upad števila 

učencev pri sodelovanju v projektu bralne značke.  

Z analizo sodelovanja učencev izbrane šole pri branju za bralno značko od prvega do devetega 

razreda v šolskih letih od 2011/2012 do 2014/2015 v empiričnemu delu ugotavljam velik upad 

sodelovanja, predvsem na prehodu učencev v drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, še večji 

upad pa je v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Ker so razlike med opravljanjem bralne 

značke med prvim in predvsem tretjim vzgojno-izobraževalnim obdobjem res drastične, sem s 

pomočjo anketnih vprašanj in z njihovo analizo raziskovala, kakšne in katere so bistvene razlike 

med motiviranjem za branje za bralno značko učencev v različnih vzgojno-izobraževalnih 

obdobjih, kakšni sta vloga in vpliv staršev na branje, kakšni so razlogi za sodelovanje in 

nesodelovanje pri branju za bralno značko ter kakšen pomen ima bralna značka za učence. 

Mentorji imajo pri motiviranju za sodelovanje pri bralni znački in njeni izpeljavi pomembno 

vlogo, zato me je zanimalo tudi, na kakšen način mentorji spodbujajo učence v različnih 

vzgojno-izobraževalnih obdobjih za branje, katere metode in motivacijske pristope uporabljajo, 

kako in kdaj preverjajo prebrano, kakšno je njihovo mnenje o organiziranosti bralne značke in 

kakšne spremembe bi uvedli.  

Na osnovi ugotovitev analiz sodelovanja učencev pri branju za bralno značko, analiz anketnih 

odgovorov učencev in mentorjev v empiričnem delu predstavljam avtorski model razvijanja 

bralne pismenosti z bralno značko, katerega sem izvajala v enem oddelku 7. razreda izbrane 

šole. Ugotovila sem, da se z uporabo aktivnejših pristopov, sodobnejših metod za motivacijo 

za branje in ravno tako za preverjanje prebranega, z drugačno organiziranostjo bralne značke,  

s kombinacijo priporočenega in izbirnega seznama, z vsebinsko raznolikimi literarnimi deli in  

njihovimi predstavitvami število učencev, ki se odločajo za sodelovanje pri branju za bralno 

značko, v tretjem izobraževalnem obdobju poveča, kar pa posredno vpliva tudi na razvoj bralne 

pismenosti.  

 

KLJUČNE BESEDE: branje, bralna motivacija, bralna pismenost, bralna značka, tipologija 

branja 



 
 

ABSTRACT 

Reading is a fundamental activity of our society and is present in all areas of a person’s life. 

Authors who deal with reading define reading with different definitions, some of them I also 

presented in my master’s degree thesis. The ways of reading, typology of readers and 

knowledge of different reading models are only some of the important theoretical facts that 

serve as a basis for the research and defining reading. Reading motivation is an important 

motivational factor, which encourages a person to read, also having great effect on the success 

in reading. The school definitely plays an important role in enhancing reading motivation. One 

of the main factors of encouraging reading in school is a reading badge project that especially 

encourages voluntary reading in pupils’ free time. The mentors’ role in carrying out the reading 

badge project is very important as the right motivational approaches and diversity can have a 

great influence on pupils’ choice to read for the reading badge. Despite the fact that the recent 

results of PISA 2015 research are promising, as they show an increase in reading achievements 

of Slovene pupils, researches relating to reading badges show an important decrease in the 

frequency of reading in spare time over the years of schooling, as well as a decrease in the 

number of pupils taking part in the reading badge project. 

In the empirical part, I analysed the participation of pupils of the chosen school in the reading 

badge project from the first to the ninth grade in the school years from 2011/2012 to 2014/2015. 

The results of the analysis show a great decrease of participation, especially in the transition of 

pupils to the second educational period, and an even more significant decrease in the third 

educational period. Because the difference between the participation in the reading badge 

project in the first and especially the third educational period is really drastic, I used 

questionnaires to analyse what are and which are the basic differences in the motivation to read 

in different educational periods, the role and the influence of the parents in motivating children 

to read, the reasons why to participate in the reading badge project or not, and what does the 

reading badge mean to pupils. Mentors have an important role in motivating pupils to take part 

in the reading badge project. That is why I also studied the ways, how the mentors in different 

educational periods encourage pupils to read, what methods and motivational approaches they 

use, how and when they check the already read books, what is their opinion on the organization 

of the reading badge project and what changes would they make. 

The findings of the analysis how pupils participate in the reading badge project, and of the 

questionnaire answers of pupils and mentors, serve as a basis for the empirical part, where I 

present my own model of developing reading literacy through the reading badge project, which 

I used in the 7th grade of the chosen school. I established that with the use of more active 

approaches, contemporary methods for enhancing reading motivation and for checking the read 

material, with a different organization of the reading badge project, with combining the 

suggested and optional list of books, with literary works of diverse topics and their 

presentations, the number of pupils deciding to take part in the reading badge project increases 

in the third educational period, indirectly influencing also the development of the reading 

literacy.  

 



 
 

KEY WORDS: reading, reading motivation, reading literacy, reading badge, typology of 

reading 

 

  



 
 

KAZALO VSEBINE 

I. UVOD .................................................................................................................................................. 1 

II. TEORETIČNI DEL ......................................................................................................................... 2 

1 BRANJE ......................................................................................................................................... 2 

1.1 OPREDELITEV BRANJA ............................................................................................................. 2 

1.2 BRALNI MODELI ....................................................................................................................... 3 

1.2.1 Goodmanov model ............................................................................................................... 4 

1.2.2 Goughov model .................................................................................................................... 4 

1.2.3 La Bergov in Samuelsov model ........................................................................................... 4 

1.2.4 Rummelhartov model ........................................................................................................... 5 

1.2.5 Justov model in model P. Carpenter ................................................................................... 5 

1.2.6 Carrov in Levyev model ....................................................................................................... 5 

1.3 POMEN BRANJA ........................................................................................................................ 5 

1.4 VRSTE BRANJA ......................................................................................................................... 6 

1.4.1 Vrste branja glede na motivacijo oz. namen ....................................................................... 6 

1.4.2 Vrsta branja glede na bralni interes ................................................................................... 8 

1.5 BRALNI RAZVOJ ....................................................................................................................... 8 

1.5.1 Predjezikovno obdobje ali doba praktične inteligence ........................................................ 9 

1.5.2 Obdobje intuitivne inteligence ............................................................................................. 9 

1.5.3 Obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij ......................................................... 9 

1.5.4 Obdobje abstraktne inteligence ........................................................................................... 9 

1.6 BRALNE STOPNJE ................................................................................................................... 10 

1.6.1 Pet stopenj oz. vlog po Appleyardu ................................................................................... 10 

1.6.2 Piagetove faze kognitivnega razvoja ................................................................................. 11 

1.6.3 Bralne stopnje  po Chall .................................................................................................... 11 

1.6.4 Bralne stopnje Williama S. Graya ..................................................................................... 12 

1.6.5 Gatesove bralne strategije ................................................................................................. 12 

1.6.6 Bralne stopnje Duffya in L. Roehler .................................................................................. 13 

1.6.7 Spear – Swerling in Sternberg ........................................................................................... 13 

2 BRALNA PISMENOST .............................................................................................................. 13 

2.1 MEDNARODNA RAZISKAVA PISA IN PIRLS .......................................................................... 14 

2.1.1 Mednarodna raziskava PISA ............................................................................................. 14 

2.1.2 Rezultati raziskave PISA 2015 ........................................................................................... 15 

2.1.3 Mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS ............................................................. 15 

3 BRALNA MOTIVACIJA ........................................................................................................... 15 

3.1 OPREDELITEV BRALNE MOTIVACIJE ...................................................................................... 15 

3.2 NOTRANJA IN ZUNANJA MOTIVACIJA .................................................................................... 16 

3.2.1 Prvine notranje motivacije ................................................................................................ 17 

3.2.2 Prvine zunanje motivacije ................................................................................................. 18 

3.3 BRALNA MOTIVACIJA V ŠOLI ................................................................................................. 19 

3.3.1 Učitelj kot bralni model ..................................................................................................... 20 

3.3.2 Glasno branje učencem ..................................................................................................... 20 

3.3.3 Dostopnost raznolikega bralnega gradiva ........................................................................ 20 

3.3.4 Možnost izbire bralnega gradiva ....................................................................................... 20 



 
 

3.3.5 Pogovori in druženje ob knjigah ....................................................................................... 21 

3.4 BRALNI UŽITKI ....................................................................................................................... 22 

4 BRALNA ZNAČKA .................................................................................................................... 23 

4.1 KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA BRALNE ZNAČKE ............................................... 23 

4.2 VRSTA BRALNIH ZNAČK ........................................................................................................ 25 

4.3 BRALNA ZNAČKA V OSNOVNI ŠOLI ........................................................................................ 27 

4.4 UČITELJ MENTOR ................................................................................................................... 28 

4.5 NALOGE IN CILJI BRALNE ZNAČKE ........................................................................................ 29 

4.6 PRIPOROČILNI SEZNAMI ......................................................................................................... 30 

4.7 VLOGA BRALNE ZNAČKE PRI POUKU ..................................................................................... 31 

5 BRANJE IN MOŽGANI ............................................................................................................. 32 

5.1 NEVROKOGNITIVNI PROCESI PRI BRANJU IN POUČEVALNI PRISTOPI ..................................... 32 

5.2 METODE MERJENJA MOŽGANSKE AKTIVNOSTI ...................................................................... 33 

5.2.1 fMRI ................................................................................................................................... 33 

5.2.2 EEG ................................................................................................................................... 34 

III. EMPIRIČNI DEL ......................................................................................................................... 36 

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ........................................................... 36 

7 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA .................................................... 36 

8 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP ............................................................................. 37 

9 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV ......................................................................... 37 

9.1 ANALIZA DOSEDANJEGA IZDELOVANJA OZ. SODELOVANJA PRI BRANJU ZA BRALNO ZNAČKO 

– PRVI AKCIJSKI KORAK ..................................................................................................................... 37 

9.2 IZVEDBA IN ANALIZA ANKETE UČENCEV 3., 6. IN 9. RAZREDA TER MENTORJEV BRALNE 

ZNAČKE – DRUGI AKCIJSKI KORAK .................................................................................................... 39 

9.2.1 Analiza in interpretacija odgovorov ankete za učence ...................................................... 39 

9.2.2 Analiza in interpretacija odgovorov ankete za mentorje ................................................... 50 

9.3 NAČRTOVANJE, UVEDBA IN IZVAJANJE AVTORSKEGA MODELA RAZVIJANJA BRALNE 

PISMENOSTI Z BRALNO ZNAČKO – TRETJI AKCIJSKI KORAK .............................................................. 60 

9.4 UGOTAVLJANJE UČINKOVITOSTI AVTORSKEGA MODELA. IZVEDBA IN ANALIZA 

VPRAŠALNIKA ODPRTEGA TIPA Z UČENCI SEDMEGA RAZREDA, KI SO SODELOVALI PRI BRANJU ZA 

BRALNO ZNAČKO – ČETRTI AKCIJSKI KORAK .................................................................................... 66 

9.4.1 Analiza opravljenih bralnih značk ..................................................................................... 66 

9.4.2 Vprašalnik za sodelujoče učence ....................................................................................... 69 

IV. SKLEP ........................................................................................................................................... 72 

LITERATURA .................................................................................................................................... 74 

PRILOGE ............................................................................................................................................ 78 

 

  



 
 

KAZALO GRAFOV 

Graf 1: Razred anketirancev ..................................................................................................... 39 

Graf 2: Odnos do branja po razredih ........................................................................................ 40 

Graf 3: Branje za bralno značko v lanskem šolskem letu ........................................................ 41 

Graf 4:Pomen bralne značke za učence .................................................................................... 43 

Graf 5: Vpliv na branje za bralno značko................................................................................. 44 

Graf 6: Izbor besedil za bralno značko ..................................................................................... 45 

Graf 7: Odločitev za izbor določene knjige, določenega besedila ........................................... 46 

Graf 8: Preverjanje prebranega besedila .................................................................................. 47 

Graf 9: Kdaj učitelj preverja branje za bralno značko.............................................................. 48 

Graf 10: Leta poučevanja anketiranih ...................................................................................... 50 

Graf 11: Delovno mesto anketiranih ........................................................................................ 51 

Graf 12: Načini motiviranja učencev za bralno značko ........................................................... 52 

Graf 13: Motiviranje za bralno značko glede na delovno mesto mentorja .............................. 53 

Graf 14: Bralna značka motivator za branje ............................................................................. 54 

Graf 15: Kdaj mentor preverja prebrano .................................................................................. 55 

Graf 16: Preverjanje prebranega za bralno značko .................................................................. 56 

Graf 17: Določanje izbora besedil za bralno značko ................................................................ 57 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Leto prve podelitve, ime posamezne značke in kraj podeljevanja v različnih 

obdobjih .................................................................................................................................... 25 

Tabela 2: Sodelovanje in opravljene bralne značke za šolsko leto 2011/2012 ........................ 38 

Tabela 3: Sodelovanje in opravljene bralne značke za šolsko leto 2012/2013 ........................ 38 

Tabela 4: Sodelovanje in opravljene bralne značke za šolsko leto 2013/2014 ........................ 38 

Tabela 5: Sodelovanje in opravljene bralne značke za šolsko leto 2014/2015 ........................ 38 

Tabela 6: Število vključenih učencev ....................................................................................... 39 

Tabela 7: Odnos do branja po razredih .................................................................................... 40 

Tabela 8: Branje za bralno značko v lanskem šolskem letu po razredih .................................. 41 

Tabela 9: Pomen bralne značke za učence ............................................................................... 42 

Tabela 10: Vpliv na branje za bralno značko ........................................................................... 43 

Tabela 11: Izbor besedil za bralno značko ............................................................................... 45 

Tabela 12. Odločitev za izbor določene knjige, določenega besedila ...................................... 46 

Tabela 13: Preverjanje prebranega besedila ............................................................................. 47 

Tabela 14: Kdaj učitelj preverja prebrano za bralno značko .................................................... 48 

Tabela 15: Kaj je učencem všeč pri bralni znački .................................................................... 49 

Tabela 16: Kaj bi učenci spremenili pri bralni znački.............................................................. 49 

Tabela 17: Leta poučevanja učiteljev mentorjev ...................................................................... 50 

Tabela 18: Delovno mesto anketiranih ..................................................................................... 51 

Tabela 19: Motiviranje učencev za bralno značko ................................................................... 51 

Tabela 20: Ali je bralna značka motivator za branje? .............................................................. 53 

Tabela 21: Odgovori učiteljev mentorjev, zakaj je bralna značka motivator za branje ........... 54 



 
 

Tabela 22: Kdaj mentorji preverjajo prebrano za bralno značko ............................................. 55 

Tabela 23: Način preverjanja prebranega za bralno značko..................................................... 56 

Tabela 24: Določanje izbora besedil za bralno značko ............................................................ 57 

Tabela 25: Navedeni razlogi mentorjev, da učenci v drugem, predvsem pa v tretjem 

izobraževalnem obdobju manj berejo za bralno značko kot učenci v prvem izobraževalnem 

obdobju ..................................................................................................................................... 58 

Tabela 26: Vprašanja in težave s katerimi se srečujejo mentorji bralne značke ...................... 58 

Tabela 27: Predlogi o ohranjanju ali posodobitvah bralne značke ........................................... 59 

Tabela 28: Pregled opravljanja bralne značke v oddelku 7. razreda od šolskega leta 2011/2012 

do šolskega leta 2014/2015 ...................................................................................................... 61 

Tabela 29: Razredni seznam knjig ob začetku dejavnosti ........................................................ 62 

Tabela 30: Razredni seznam knjig ob zaključku dejavnosti (zaključek bralne značke) .......... 62 

Tabela 31: Sodelovanje in opravljene bralne značke po razredih za šolsko leto 2015/2016 ... 67 

Tabela 32: Sodelovanje in opravljene bralne značke ............................................................... 67 

Tabela 33: Pregled opravljanja bralne značke v oddelku 7. b razreda ..................................... 68 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Plakat, ki so ga ustvarili učenci in predstavili svojim sošolcem ................................. 64 

Slika 2: Izpisovali smo samo zanimive besedne zveze ............................................................ 64 

Slika 3: Primer del intervjuja, napisan za predstavitev knjige ................................................. 65 

Slika 4: Primer del miselnega vzorca kot predstavitev prebrane knjige .................................. 65 

Slika 5: Vabilo, ki so ga učenci oblikovali za svoje sošolce za zadnjo predstavitev dela ....... 66 

 



1 
 

I. UVOD 

Pri svojem skoraj petnajstletnem delu v osnovni šoli, med drugim tudi v šolski knjižnici, sem 

začela opažati, da si učenci (predvsem predmetne stopnje), v knjižnici zelo redko sposodijo 

knjigo za branje. Največkrat prihajajo po knjige za domača branja. Seveda so tudi izjeme, a 

takih je žal zelo malo. Mlajši učenci prihajajo v knjižnico vodeno in so pridni bralci, z 

naraščajočo starostjo pa so njihovi obiski vse redkejši. Spraševala sem se, kaj oziroma kje so 

razlogi za takšno nezanimanje za branje. Začela sem pregledovati število učencev, ki opravijo 

bralno značko, ki je zagotovo pomemben motivator za branje. Rezultati prvega pregledovanja 

so me presenetili, saj nisem mogla verjeti, da so razlike med razredi lahko tako velike.  

Namen mojega magistrskega dela je predstaviti pomen bralne značke v šolskem prostoru. Z 

rezultati analiziranja podatkov želim predstaviti razlike med številom učencev OŠ Tržič, ki 

opravljajo bralno značko v prvem, drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju v 

različnih šolskih letih. S pomočjo anketnega vprašalnika želim med učenci in mentorji bralne 

značke ugotoviti, kako ta na šoli poteka, kakšen vpliv imajo na sodelovanje pri bralni znački 

starši, kakšen odnos do nje imajo učenci, kdaj in kako mentorji motivirajo učence za bralno 

značko ter kaj bi učenci in mentorji pri njej spremenili – predvsem pa bom poskušala ugotoviti, 

kakšni so glavni razlogi za tako velik upad. Na podlagi dobljenih rezultatov bom oblikovala 

avtorski model izvajanja bralne značke, s katerim bom v enem oddelku skušala doseči, da se 

bo povečalo število učencev, ki se bodo odločili za sodelovanje pri bralni znački. 

V teoretičnem delu bom predstavila različne definicije branja in različne bralne modele. 

Predstavila bom bralno motivacijo, prvine zunanje in notranje motivacije, ki sta pri vplivu na 

branje za bralno značko zelo pomembni. Podrobneje bom predstavila tudi bralno pismenost ter 

izsledke raziskav PISA in PIRLS. Na kratko bom opisala razvoj bralne značke v Sloveniji, bolj 

podrobno pa bom pregledala njene cilje in vlogo pri pouku. Predstavila bom delo in naloge 

mentorjev bralne značke, zadnje poglavje v teoretičnem delu pa bom namenila opredelitvi 

povezave med branjem in možgani. 

V empiričnem delu bom izvedla akcijsko raziskavo, v kateri bodo sodelovali učenci OŠ Tržič 

ter mentorji bralne značke na isti šoli. Izvedena bo v štirih akcijskih korakih. Z vsakim bom 

skušala doseči določene ugotovitve, ki bodo v skladu s cilji moje magistrske naloge. Z akcijsko 

raziskavo bom skušala potrditi zastavljena raziskovalna vprašanja.   
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II. TEORETIČNI DEL 

 

1 BRANJE 

Branje je temeljna dejavnost v zvezi s knjigo. Prisotno je na vseh področjih našega življenja: v 

šoli, v službi, doma, v trgovini … Pomembno je za vse generacije ljudi, predvsem pri učencih 

pa razvija učenje učenja.  

Avtorji različnih definicij branja poudarjajo različne procese, vendar nihče ne zanika obstoja 

»drugih« procesov pri branju – branje je namreč skupek številnih med seboj povezanih 

procesov, ki jih določajo različne sposobnosti. 

»Branje je zahteven društven proces, ki vsestransko bogati človekovo osebnost; iskanje 

informacij v poučni literaturi pomeni izobraževanje in pridobivanje znanja skozi življenje; 

branje leposlovja človeku omogoča, podobno kot druge umetniške zvrsti, umetniško doživetje 

in eksistencialni pretres, ki razpira bistvene in temeljne reči človekovega bivanja in življenja 

nasploh.« (Gradišnik, 1998: 41). 

Branje je izrazito individualna jezikovna dejavnost in ima zelo velik pomen za vsakega 

posameznika. Grosmanova je v svojem članku zapisala: »Čeprav se izkušeni bralci tega 

pogosto ne zavedajo, branje vedno terja aktivno interakcijo z besedilom, ki se je neizkušeni 

bralci včasih zavedajo kot napora, ko naletijo na težave pri razumevanju besedila.« (Grosman, 

2003: 11). Branje prispeva tudi k boljšemu pisanju, boljšemu poslušanju in razvitejšemu 

govoru, saj posameznik z branjem spoznava izrazne možnosti jezika in pridobiva nove besede 

(Grosman 2003: 11).  

»Vsakdo, ki želi otroku približati knjigo in branje, mora vedeti, da je že samo razbijanje 

grafičnega besedila naporno opravilo, saj mora bralec delce kroga in črte, ki sestavljajo vse 

črke in pisave, razbrati, pretvoriti v besede, povedi in pripoved. Strokovnjaki so izračunali, da 

človeški možgani za to potrebujejo nekaj tisoč operacij.« (Grosman, 2003: 10). 

 

1.1 Opredelitev branja 

Prve raziskave branja so se začele v 19. stoletju, in sicer v Franciji in Nemčiji. V Nemčiji sta 

prva branja proučevala Erdman in Dodge (1898), v Franciji pa Javal (1878) ter Landol (1981) 

(Pečjak 1999: 11). Tudi angleški avtorji so se sredi 20. stoletja začeli ukvarjati z raziskavami 

branja, predvsem Buswell, Dearborn, Huey, Gates in Gray. Zanimale so jih predvsem 

psihološke osnove branja, predvsem pa razlike med dobrimi in slabimi bralci ter razlike med 

tihim in glasnim branjem pri odraslih (Pečjak 1999: 11). 

Do prve svetovne vojne so bili pri raziskovalcih branja v ospredju zaznavni procesi, povezani 

z branjem. Po prvi svetovni vojni pa se je raziskovanje premaknilo od zaznavnih procesov k 

procesom razumevanja pri branju ter k različnim metodam opismenjevanja. V tem obdobju se 

razvijejo tudi prvi modeli, ki skušajo pojasniti potek razvoja bralnih sposobnosti v obliki 

zaporednih stadijev ali stopenj (Pečjak, 1999:11). 

Razcvet preučevanja branja se je zgodil v šestdesetih in sedemdesetih letih. V tem obdobju je 

nastalo ogromno definicij, ki skušajo pojasniti branje ter pojav branja opredeliti z različnih 

vidikov (Pečjak 1999: 11). 
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Pečjakova je mnenja (1999: 12), da se v literaturi pojavljajo različne definicije branja zato, ker 

avtorji pri branju poudarjajo različne procese. Nekateri avtorji v ospredje postavljajo proces 

zaznavanja, drugi so mnenja, da je temeljni proces branja proces pomenskega dekodiranja 

pojmov, spet drugi pa menijo, da je pri branju najpomembnejše zaporedje določenih operacij. 

Definicije, ki poskušajo opredeliti pomen branja, bi lahko razdelili v štiri večje skupine. 

 V prvo skupino sodijo definicije, ki branje razumejo kot prepoznavanje in razumevanje 

tiskanih in pisanih simbolov, črk, besed, besednih skupin. Primer definicije je: »Branje 

je percepiranje vrstnega reda črk in njihove sinteze s tem, da se bralec dalj časa zadrži 

na elementih besed, na njihovem položaju v prostoru, na obliki in velikosti črk«. (Pečjak, 

1999, str. 12). Predstavniki takih definicij so Logan in Logan (1976), Warner (1979), 

Vladisavljević (1981) ter drugi. 

 

 »Branje je psiholingvističen proces, pri katerem bralci po svojih najboljših močeh 

rekonstruirajo sporočila, ki so podana v pisni ali grafični obliki«. (Pečjak 1999: 12, po 

Goodman 1970). V drugo skupino lahko uvrstimo avtorje, ki pri branju poudarjajo 

proces razumevanja ali semantično plat bralnega procesa. Avtorji, ki so predstavniki 

takih definicij, so: Goodman, 1970;  Trstenjak, 1977; Piaget, 1978; Russel, 1986. 

 

 Da je branje prepletanje dekodiranja in razumevanja, razlagajo definicije, ki jih 

uvrščamo v tretjo skupino. Značilen primer definicij je Perffetijeva definicija branja 

(1985). Pravi, da je branje na prvi stopnji proces dekodiranja besed in povezovanje 

novih besed z že znanimi, na drugi stopnji pa gre za proces razumevanja sporočila 

besedila. Perffeti razlaga, da je razumevanje proces, pri katerem prihaja do prevajanja 

pisnega jezika v obliko, ki jo uporabi bralčev spoznavni sistem (Pečjak 1999: 12). V to 

skupino uvrščamo še avtorje Thorndike, 1941; Tinker in McCullought, 1965. 

 

 Četrto skupino tvorijo definicije, ki pojmujejo branje kot večstopenjski proces, pri 

katerem sodeluje več različnih sposobnosti. Buzzanova definicija se glasi: »Branje je 

sedemstopenjski proces (prepoznavanje, sprejetje, notranje in zunanje strnjevanje, 

ohranitev v spominu, priklic in sporočanje), pri katerem gre za navezovanje 

medsebojnega odnosa med posameznikom ter sporočili, podanimi med simboli.« 

(Pečjak 1999: 12, po Buzan 1982). Avtorji, ki razlagajo branje kot večstopenjski proces, 

so Bresson, Marinkovič, Buzan in drugi. 

 

1.2 Bralni modeli 

Bralni modeli skušajo poleg številnih definicij branje bolj nazorno prikazati. Zavedati se 

moramo, da samo z enim bralnim modelom ni možno pojasniti procesa branja pri vseh ljudeh, 

saj lahko že pri enem bralcu lahko zasledimo več bralnih procesov. Bralni modeli skušajo 

predvsem razložiti, do kakšnih procesov med branjem prihaja v možganih, kakšno je zaporedje 

teh procesov in kakšna je povezava med njimi. Potek procesa branja večina bralnih modelov 

razlaga s kognitivnega vidika. V vseh modelih branja se odražata dve lastnosti, ki sta značilni 

za branje. Prva lastnost je zaporedje/sekvenčnost besed pri branju, druga pa veliko število 

različnih sposobnosti, ki sodelujejo v bralnem procesu (Pečjak, 1999: 13). 
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Bralne modele lahko uvrstimo v tri večje skupine: 

 V prvo skupino sodijo t. i. modeli »od zgoraj navzdol«. Da bi bralec lahko predvidel, o 

čem bo govorilo besedilo, mora že na začetku branja premagati določene prepreke v 

procesiranju informacij. Na začetku branja je poudarjena aktivnost bralca, ko oblikuje 

hipoteze o tem, kaj bo prebral, ko potrjuje oz. zavrača hipoteze na osnovi minimuma 

vidnih informacij, postavlja nove hipoteze in jih preverja z nadaljnjim branjem. Najbolj 

značilen model te skupine je Goodmanov model. 

 V drugo skupino uvrščamo modele »od spodaj navzgor«. Izhodiščna postavka teh 

modelov je, da se iz pisnega gradiva najprej izberejo vzorci vidnih informacij, nato pa 

se skozi različne stopnje transformirajo, skoraj ne da bi nanje vplivalo splošno znanje, 

informacije iz sobesedila in strategije procesiranja. Najbolj znana sta Goughov in 

LaBerge-Samuelsov model. 

 Tretja skupina so t. i. interaktivni modeli, ki pred interpretacijo besedila vključujejo 

procesiranje »od zgoraj navzdol« in »od spodaj navzgor«. Klasičen primer je 

Rummellhartov model (1976), novejša pa sta modela Justa in P. Carpenterja (1980) ter 

Carra in Levya (1990) (Pečjak, 1999: 15–17). 

1.2.1   Goodmanov model 

Model je nastal kot razlaga tega, kako se otroci naučijo brati. Model temelji na predpostavki, 

da se proces branja začne s fiksacijo oči. Bralec dekodira grafične znake v svojem vidnem polju 

in na podlagi tega skuša predvideti, o čem bo govorilo besedilo. Kako natančno bo bralec 

napovedal vsebino besedila, je odvisno od njegovega predznanja, kognitivnega stila in strategije 

(prav tam, 15–16). 

1.2.2 Goughov model 

Je značilen model druge skupine. Vidne informacije se shranijo v ikonično skladišče, tam 

ostajajo toliko časa, dokler bralec ne naredi nove fiksacije in dokler ne steče proces 

prepoznavanja od črke do črke. Prepoznavanje poteka na podlagi grafičnih znakov, ki so že v 

bralčevem dolgoročnem spominu. Ti grafični vzorci se pretvarjajo v foneme, na podlagi katerih 

kasneje poteka spoznavanje besede z besednjakom. Po tem procesu besedo uvrstimo v 

dolgoročni spomin. Ta model ima nekaj slabosti. Ne opisuje, kako se odvijajo višji spoznavni 

procesi in kako višje ravni procesiranja pri branju vplivajo povratno nazaj na nižje ravni (prav 

tam, 16). 

1.2.3 La Bergov in Samuelsov model 

Tudi ta model sodi v drugo skupino. Temelji na avtomatskem procesiranju in vključuje pet 

glavnih dejavnikov: pozornost, vidno, fonološko, pomensko in epizodično pomnjenje. 

Pozornost je pomembna tako pri dekodiranju kot tudi pri razumevanju. Obseg pozornosti je 

odvisen od različnih dejavnikov. Pozornost, ki jo potrebujemo za dekodiranje besed, je različna 

pri vsakem posamezniku. Odvisna je od tega, kakšno usvojeno tehniko branja ima bralec in 

kako dobro pozna besede v gradivu. Pri razumevanju pa je pozornost odvisna od števila idej v 

bralnem gradivu in od tega, v kakšni meri se informacije iz besedila prekrivajo s predznanjem 

bralca. Vidni dražljaji se iz besedila procesirajo v vidni spomin. Od same veščine in namena 

branja je odvisna velikost besede oz. skupine besed. Najmanjša enota procesiranja je črka. Vse 

informacije iz vidnega spomina se skladiščijo v fonološkem spominu, fonološke informacije pa 

se nato prenesejo v pomensko pomnjenje, kjer dobijo pomen. Bralec nato te informacije poveže 

s svojim predznanjem. Epizodično pomnjenje vključuje priklic določenih specifičnih 
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spominskih informacij, ki so povezane z ljudmi, stvarmi in okolico. Epizodično pomnjenje ni 

pogoj za tekoče branje (prav tam, 16–17). 

1.2.4 Rummelhartov model 

Bralec najprej dobi vidne informacije z očmi in jih vnese v t. i. vidno skladišče ali IKON. Bralec 

nato izvleče temeljne vidne značilnosti, ki jih poveže s svojim znanjem pravilnega pisanja in 

poznavanjem besed v model strnitve. To predstavlja jedro modela. Model strnitve nato poveže 

s sobesedilom in na podlagi tega sklepa o najbolj verjetni razlagi besedila. V tako imenovanem 

sporočilnem centru so združene vse informacije. Vsak vir znanja prispeva vrsto možnih hipotez 

o bistvu v besedilu. Verjetnost vsake hipoteze bralec preverja tako, da preverja skladnost s 

hipotezami pri ostalih sestavinah sistema. Nato bralec te hipoteze združi v zbir hipotez, ki 

sodeluje pri končni razlagi besedila. Ta model pri razlagi besedila poudarja vlogo bralčevega 

predznanja in konteksta (prav tem, 18–19). 

1.2.5 Justov model in model P. Carpenter 

Procesiranje se začne s fiksacijo oči. Beseda se zaznavno kodira in aktivira se pojem, ki je v 

osnovi znakov. Pojem predstavlja smernico za bolj natančno opredelitev predstavitve pomena. 

Prvi proces je opredelitev skladenjske funkcije besede. Gre za razčlenitev bolj zahtevnih 

povedi. Če hočemo besedilo razumeti, morajo biti povedi med seboj povezane, to pa omogočajo 

integracijski procesi. Prva integracija je, ko skušamo vsako novo prebrano besedo povezati s 

predhodnimi informacijami. Bralec pri prvi integraciji uporablja dve temeljni strategiji. Prvič, 

v delovnem spominu lahko primerja nove informacije s tistimi, ki so trenutno že v njegovem 

delovnem spominu, in drugič, išče eksplicitno označene stare informacije. O drugi integraciji 

pa govorimo, kadar vse besede povežemo v povedi. Pri tem modelu je zelo pomemben pojem 

»produkcijski sistem«. To je način, s pomočjo katerega se proceduralno znanje vključuje v 

določen sklop pravil, ki omogočajo akcijo (prav tam, 19–20). 

1.2.6 Carrov in Levyev model 

To je klasičen interakcijski model, ki govori o tem, da pri branju besedila sodelujejo trije 

procesi: vidno in fonološko procesiranje ter spominsko skladiščenje. Prvi korak pri vidnem 

procesiranju je identifikacija grafičnega zapisa, nato sledi pomensko procesiranje, pri katerem 

skušamo besedi določiti pomen. Temu sledi integrativno procesiranje, pri katerem poteka še 

skladenjska analiza in analiza predlogov ter procesov spominskega skladiščenja informacij. 

Vzporedno z vidnim lahko poteka še fonološko procesiranje. Več jezikovnih pravil kot 

poznamo in več znanih besed kot se v besedilu pojavlja, bolj je fonološko procesiranje 

učinkovito. Tretji mehanizem pa je obravnava informacij v delovnem spominu in izbira 

posameznih kontrolnih strategij, ki omogočajo skladiščenje teh informacij v dolgoročnem 

spominu (prav tam, 20–21). 

 

1.3 Pomen branja 

V obdobju odraščanja in tudi kasneje ima branje velik pomen. Predvsem v obdobju odraščanja 

ima branje dolgoročne učinke na razvoj mladega bralca. Vpliva na otokov socialni, jezikovni, 

osebnostni razvoj in na razvoj njegove domišljije. Branje literature otroku omogoča uspešnejšo 

socializacijo in vključitev v družbo. Mladi bralec v literarnih junakih prepozna sebe, svoje 

težave, med junaki išče svoje vzornike in se z njimi tudi poistoveti (Jamnik, 2000). 
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Branje je pomembno za vse generacije, predvsem pa za otroke, ki z branjem povezanimi 

bralnimi strategijami, kot so razvrščanje, primerjanje, reševanje problemov, razvijajo 

sposobnost učenja, zlasti materinščine, pa tudi delovne in učne navade, trenirajo spomin in s 

takojšnjo povratno informacijo testirajo sami sebe (Grosman, 2006). 

Branje kot proces bralčevega pomena s pomočjo besedila opozarja na dejstvo, da je vse, kar 

nam ponuja natisnjena beseda, zgolj tiskarska barva, medtem ko pomen lahko nastaja le v 

bralčevi glavi. Pomen nastaja v bralčevem predstavnem svetu, ko uporablja svoje predhodno 

znanje. Za razvoj bralne zmožnosti in za razumevanje leposlovnih in drugih besedil moramo 

najprej proučiti nova spoznanja o neposredni vlogi bralčevega celotnega znanja o svetu in 

prejšnje medbesedilne izkušenosti (Grosman, 1998). 

Na področju osebnostnega razvoja ponuja branje otroku možnosti za: 

- širjenje izkustva, 

- spoznavanje o izkušnjah drugih ljudi, 

- vrednotenje in pojmovanje vrednot, 

- spodbujanje fantazijskih dejavnosti in njenih temeljnih vlog pri razvoju raznih oblik 

mišljenja, 

- razvijanje pripovedne dejavnosti, 

- razumevanje lastne izkušnje in izkušenj drugih ljudi, 

- lažji vstop v kulturo,  

- uspešnost socializacije 

(Sušec in Žumer, 1998: 128). 

 

1.4 Vrste branja  

1.4.1 Vrste branja glede na motivacijo oz. namen 

Metka Kordigel (1990) v članku Bralni razvoj, vrste branja in tipologija bralcev govori o več 

vrstah, ki jih uporabljamo pri branju. Vrste branja se nanašajo predvsem na vrsto bralnega 

gradiva. Avtorica opredeljuje različne vrste branja – glede na to, s kakšnim namenom beremo, 

ločimo dve vrsti branja: pragmatično in literarnoestetsko branje. 

 Pragmatično branje 

»Kadar beremo zato, da bi dosegli konkretne cilje, da bi nekaj spoznali, vedeli, izvedeli, z 

namenom zadovoljiti svoje interese ali zato, da bi to vedenje ali znanje izkoristili v čisto 

»pragmatične namene«, govorimo o pragmatičnem branju« (Kordigel 1990: 32). 

Pragmatično branje razdelimo na štiri stopnje: 

 Informacijsko branje se nanaša na iskanje enopomenske informacije, ki jo bomo 

uporabili in bo morda vplivala na naše ravnanje (enciklopedije, slovarji). 

 Poljudnoznanstveno branje je bolj zahtevno, a ustreza situaciji branja 

poljudnoznanstvenih besedil. Za branje teh besedil ne potrebujemo predznanja. 

Besedilo ima slike, ponazorila, metafore in je napisano nazorno. To je branje za splošno 

izobrazbo in individualni interes. 

 Strokovno branje se nanaša na spretnost, ki jo bralec obvlada le za določeno področje, 

za katerega je poklicno usposobljen ali se z njim intenzivno ukvarja že dlje časa. Za 
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branje strokovnih besedil moramo imeti že nekaj predznanja. Besedila so za določeno 

strokovno področje napisana v strokovnem jeziku in avtorjem se ne zdi potrebno 

ohranjati bralčevega interesa za branje. Pri branju takšnih besedil morata biti v veliki 

meri prisotni koncentracija in vztrajnost. Bralci strokovna besedila vzamejo za dejstvo 

in ne dvomijo v strokovne rešitve ter tako ne iščejo novih. 

 Znanstveno branje zahteva bralčevo predznanje, saj so besedila polna abstraktnih 

pojmov in terminov. Brez določenega predznanja besedilo težko razumemo oz. ga ne 

moremo razumeti. Bralec se od prebranega kritično distancira, prebrano povezuje s 

svojim znanjem, razmišljanji, do prebranega se kritično distancira, kritično dvomi in 

skuša najti povezavo med vzroki in posledicami (Kordigel 1990: 32-35). 

Literarnoestetsko branje 

To je branje, pri katerem bralec odpotuje v domišljijski svet. Vživi se v svet, ki ga je ustvaril 

avtor literarnega dela. Kaj bo bral, je odvisno od njega samega in od njegove sposobnosti ter 

želje po sprejemanju različno zahtevnih literarnih besedil. Glede na bralne sposobnosti delimo 

literarnoestetsko branje na evazorično in literarno (Kordigel 1990: 35-36). 

- Evazorično branje je branje, ki bralcu omogoča, da se zaziblje v svet domišljije. Pri 

tem branju bralec v literaturo projicira svoja lastna čustva, lastne želje, misli in 

doživetja. Gre za beg pred resničnostjo in dolgočasnostjo vsakdanjega življenja. 

Lastnosti evazoričnega bralca so, da v osebnem in poklicnem življenju ni zadovoljen. 

Tak bralec se zaveda, da je v svetu veliko napak, vendar nima poguma, da bi skušal 

svojimi dejanji svet spremeniti na bolje in zato potrebuje obrambni mehanizem; na 

primer branje evazorične literature. Bralci pogosto niso zadovoljni s koncem zgodbe ali 

pa z njeno kvaliteto. Evazorični bralec zahteva dogajanje po lastnih željah in ne 

upošteva avtorja in njegove umetniške avtonomnosti (Kordigel 1990: 36-37). 

Glede na zahtevnost se evazorično branje deli na tri stopnje: 

 Branje trivialnega stripa: to je najmanj zahtevna spretnost, pri kateri potrebuje verbalna 

informacija podporo vizualne. Govorimo o stripih v obliki drobnih knjižic, revij in 

podobno. 

 Branje trivialne literature: bralec se zadovolji le z verbalno informacijo. Večina 

trivialne literature je napisana na evazorični način, vendar še ne nudi estetskega 

doživljanja besedila. Književne osebe so karakterizirane črno-belo; imajo le eno 

določeno lastnost, njihova zunanjost pa je opisana barvito. Dogajalni prostor oz. 

pokrajina je nasprotno s tem opisana skromno, na kratek in siromašen način, saj 

evazorični bralci nimajo potrpljenja za daljše opise. 

 Branje do neke mere estetsko oblikovane trivialne literature: to je najzahtevnejša 

stopnja evazoričnega branja. Gre za daljša besedila, izdana v knjižni obliki. Zgodbe so 

bolj razvejane, karakterizacija ni več črno-bela, opisi dogajalnega prostora in 

razpoloženj so daljši; bralec potrebuje več časa in potrpljenja, da jih prebere (Kordigel 

1990: 38–39). 

 

- Literarno branje je branje, kjer bralec ne glede na svoja spoznanja in interese sledi 

avtorjevi samostojnosti. Bralec se notranje bogati in je odprt za sporočilno vrednost 

literarne oblike pripovednega sloga. Pri literarnem branju se bralec lahko vrne k že 

prebrani knjigi, vendar jo doživlja na drugačen način kot pri prejšnjem branju. Od bralca 

in njegovega posluha za lepoto umetniškega besedila, vsebine in oblike je odvisno, v 

kakšni meri bo dojemal literaturo. Na podlagi poznavanja literarne teorije in zgodovine 
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je mogoče določiti sposobnost literarnega bralca in njegovo literarno doživetje 

(Kordigel 1990: 39). 

Literarno branje je razdeljeno na tri stopnje: 

 Sposobnost branja veristične literature: gre za prikaz realnega življenja in vrednot, ki 

so stvarno mogoča. Za veristično literaturo bralčev občutek za besedno umetnost ni 

nujno potreben. 

 Sposobnost branja hermetične literature: potreben je občutek za besedno umetnost, pa 

tudi teoretično znanje in drugih informacij, ki tako literaturo označujejo. 

 Sposobnost branja klasične literature: je med branjem veristične in hermetične 

literature, saj presega obojno enostranost (Kordigel 1990: 40). 

 

1.4.2 Vrsta branja glede na bralni interes  

Perry Nodelman in Mavis Reimer sta razvila tipologijo branja glede na bralni interes oz. glede 

na različne motive branja leposlovja. Tako sta vrste branja razdelila na pet osnovnih tipov: 

 Zunajliterarno branje: prva vrsta branja, ki temelji na neliterarnih motivih. Gre za 

branje t. i. spodbujevalnih slikanic v prvem starostnem obdobju (do 3. leta). To so 

slikanice, ki imajo izrazite dodatke, ki spodbujajo igralni odnos do knjig, npr. 

dopolnjevanke, fotoslikanice, izrezanke, kartonke, ozvočene knjige … 

 Znotrajliterarno ali konformistično branje: motivi temeljijo na čustvih, zapolnjevanju 

praznin, nedoločljivih mest, vizualizaciji časa in prostora, istovetenju, eskapizmu, 

predvidljivi zgradbi, pripovedovanju, prepoznavanju žanra. Sem sodi branje grozljivk, 

detektivk, kriminalk, ljubezenskih pripovedi, pravljic, šaljivih, športnih in znanstvenih 

pripovedi ter živalskih in življenjepisnih pripovedi. 

 Raziskovalno branje: to temelji na raziskovalnih motivih. Mladi bralci radi berejo 

različne književne zvrsti in vrste (detektivke, ljubezenske pripovedi, srhljivke …) z 

razlogom raziskovanja tematike, področja, žanra, življenja.  

 Nekonformistično ali inovativno branje (kritično branje): značilno je za odraslega 

bralca oz. za poklicne bralce. Taki bralci berejo z namenom odkrivanja čustvene in 

ideološke manipulacije. Za kritično branje je značilno poglobljeno razumevanje oz. 

branje z različnih stališč in zornih kotov.  

 Skupinsko branje: temelji na pogovorih o branju (Blažič, 2014: 24-25). 

 

 

1.5 Bralni razvoj  

Otrokov bralni razvoj delimo na štiri faze (Kordigel, 1991): 

- predjezikovno obdobje ali doba praktične inteligence; 

- obdobje intuitivne inteligence; 

- obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij; 

- obdobje abstraktne inteligence. 
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1.5.1 Predjezikovno obdobje ali doba praktične inteligence 

Otrok v tej fazi še nima zavesti, ne pozna meje med sabo in svetom okrog njega. Gre za 

izmenjavanje stanja napetosti in ugodja z estetskim ugodjem. Otrok v tej fazi doživlja le formo, 

vsebina mu je nedostopna in zato tudi nepomembna. Sistem vedenjskih vzorcev začne otrok 

razvijati v drugem letu starosti in s pomočjo diferenciranih znakov poimenuje stvari, ki so 

prisotne v okolici ali pa ne. Pet vrst takšnih diferenciranih znakov je opisal Piaget (posnemanje, 

simbolična igra, posebna oblika semiotične funkcije, notranje slike, jezik). Meni, da 

otrokovemu »jazu« starši predstavljajo idealen »jaz«, kar privede do posnemanja. V otrokov 

osebnosti razvoj se vključujejo prve knjige v obliki kartonske zapognjenke, ki služi za igračo 

in za branje. Ob zloženki otrok dojame simbolično funkcijo besede, pri čemer gre za povezavo 

konkretnega predmeta s posameznim znakom. Nato se pojavi slikanica. Najprej si jo otrok le 

ogleda, šele v tretji fazi mu jo znova in znova beremo. Gre za dialog med knjigo, otrokom in 

starši. Otrok v zgodbi opazi le tiste elemente, ki trenutno ustrezajo njegovemu predstavnemu 

svetu (Kordigel, 1991: 5-8). 

1.5.2 Obdobje intuitivne inteligence 

Iz senzomotorične in praktične inteligence se po drugem tretjem letu razvije mišljenje. To je 

obdobje intuitivne inteligence. Jezik je v tem procesu zelo pomemben, saj otok z njegovo 

pomočjo opisuje dogajanja, rekonstruira preteklost, omenja predmete, ki niso prisotni, razmišlja 

o aktivnosti, ki še ni bila izvršena. Njegov pogled je v tej fazi še vedno egocentričen, čeprav se 

počasi zave, da ni center sveta. Okrog tretjega leta otrok obvlada jezik že do te mere, da si je 

ob pripovedovanju sposoben predstavljati osebe, njihova dejanja in dogajalni prostor, ki niso 

povezani z njegovimi konkretnimi izkušnjami. To je čas, ko starši začnejo otrokom 

pripovedovati prve pravljice in zgodbice. Pravljice so prilagojene otrokovemu izkustvenemu 

svetu (prav tam, 8-10). 

1.5.3 Obdobje konkretnih, logičnih intelektualnih operacij 

Način otrokovega razmišljanja se pri sedmem letu starosti zelo spremeni. Otrokovo ravnanje ni 

več impulzivno. Preden se odloči za kakšno ravnanje, premisli. Ta razmislek je neka notranja 

diskusija, ki poteka v otroku tako, kot bi se pogovarjali dve resnični osebi. Za to dobo je 

značilno tudi, da otrok ne priznava avtoritete v takšni meri kot prej. Egocentričnost začne 

izginjati, otrok začne dojemati svet kot koherenten sistem objektivnih odnosov. Otrok na tej 

stopnji več ne verjame v klasične pravljice, saj že loči med realnim in irealnim svetom. Lahko 

sledi zapleteni zgodbi z več osebami na več krajih dogajanja in že dojema bolj kompleksne 

značaje; takšne, ki imajo več lastnosti in niso samo dobri ali slabi. Bralec ima v tej fazi zelo 

močno razvit občutek za pravičnost, in tudi od literature zahteva, da to njegovo željo izpolnjuje. 

Bralec se v tej fazi nikakor ni pripravljen odreči svetu domišljije. Poleg literarnoestetskega 

branja, ki v tej fazi še ne preseže stopnje evazoričnega branja, otroci že berejo s pragmatično 

motivacijo. Branje je povezano z veliko slikovnimi ponazoritvami in ne presega 

informacijskega branja, saj otroka najprej privlačijo slike, radovednost pa ga sili, da prebere 

tudi besedilo poleg (prav tam, 11-14). 

1.5.4 Obdobje abstraktne inteligence 

Otrok po dvanajstem letu doseže stopnjo kognitivnega razvoja. Mladostnik mora najti samega 

sebe, mora se orientirati v sistemu vrednot, ki vladajo v družbi, narediti mora načrte za finančno 

neodvisnost in se ločiti od družine. Največkrat se mladostnik skuša prilagoditi zunanji podobi, 

ki jo zahteva družba. Analogno z razvojem socialnih, kognitivnih, moralnih in emocionalnih 

sposobnosti napreduje tudi bralni razvoj. Otrok išče svoje mesto v svetu, hoče,  da literarni 
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junak obvlada kritične situacije s svojo lastno iznajdljivostjo in spretnostjo. Bralcu se začne 

odpirati literarni svet za odrasle, zlahka se vživi v druga čustvena stanja in jih tudi podoživlja. 

Nekateri otroci se v tej starosti prenehajo nekritično identificirati z literarnimi osebami. Zelo 

pomembno je, da otroku v tem obdobju ponudimo pravo literaturo (prav tam, 14-18). 

 

1.6 Bralne stopnje 

1.6.1  Pet stopenj oz. vlog po Appleyardu 

Appleyard (1994) v svojem delu loči pet faz, skozi katere se mora bralec prebiti. Vsak bralec 

gre skozi te faze – do katere se bo razvil, pa je zelo odvisno od okolja, v katerem živi, in od 

lastnega interesa.  

Fazo lahko prepoznamo glede na faze razvoja in glede na značilnosti posamezne faze, do katere 

je bralec prišel, in ga nato lahko spodbujamo, da v svojem bralnem razvoju doseže naslednjo, 

zahtevnejšo fazo, in postane boljši bralec (Fekonja, 2004). 

Appleyard (1994) navaja naslednjih pet vlog, ki jih bralec igra v svojem bralnem razvoju oz. 

pet faz, skozi katere se mora prebiti: 

1. Bralec kot igralec – igrivi bralec 

To je predšolsko obdobje. Otroci v tej fazi še ne berejo sami, ampak so predvsem poslušalci. V 

tem obdobju otroci branje dojemajo kot igro, kot družaben dogodek. Predvsem gre v tem 

obdobju za predbralne dejavnosti, ki imajo tudi motivacijsko vlogo. 

2. Bralec kot junak – junaški bralec 

V tej fazi so šolo obvezni otroci. V tem obdobju otroci že berejo sami in svet okoli sebe 

spoznavajo tudi s pomočjo literature. Otroci se pri branju poistovetijo z glavnim junakom ali 

junakinjo. Zgodbe so mlademu bralcu pribežališče, alternativa realnemu svetu.  

3. Bralec kot mislec, filozof – razmišljujoči bralec  

Besedila, ki jih bralci berejo v tem obdobju, postanejo zahtevnejša. Mladostniki berejo različne 

zgodbe predvsem zato, da bi jih razumeli in da bi poiskali vrednote in prepričanja o svojem 

življenju. Bralec začne počasi prehajati od mladinske literature k literaturi za odrasle. 

4. Bralec kot interpret – razlagalni bralec 

V to stopnjo uvrščamo branja, ki so sistematična. Bralci v tej fazi opazujejo, poizvedujejo in 

analizirajo strukturo besedila. 

5. Pragmatični bralec 

V tej fazi je branje prostovoljno dejanje. Bralec bere na mnogo načinov – razlogov za branje je 

veliko. Zgodba lahko bralcu služi kot pobeg iz realnega življenja v svet domišljije, lahko pa je 

branje izziv, odkrivanje novih podob (Appleyard, 1994 v Fekonja, 2004: 134 - 135). 
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1.6.2 Piagetove faze kognitivnega razvoja 

1. Senzorično – motorična faza 

Ta faza je v obdobju od rojstva do drugega leta otrokovega razvoja. Otrok svet pozna prek 

svojih neposrednih občutkov in dejanj, ki jih izvede. Pomanjkanje notranjih mentalnih shem se 

kaže v globokem egocentrizmu in pomanjkanju trajnosti objekta. V tej fazi otrok počasi 

pridobiva notranje predstave, dokler notranja simbolična funkcija ne omogoči, da se pojavita 

trajnost objekta in jezik (Horvat in Magajna, 1987, v Žakelj, 2008: 35). 

2. Predoperacijska faza 

Obdobje od drugega do sedmega leta. Notranji otrokov svet se razvija naprej, vendar še vedno 

prevladuje zunanji svet. Značilen je egocentrizem – otrok težko razume, da drugi ne občutijo, 

vidijo in mislijo tako kot on sam. Kaže se tudi pomanjkanje konzervacije – nesposobnost 

spoznati, da nekatere stvari kljub spremembi videza ostanejo konstantne in nespremenjene 

(Horvat in Magajna, 1987, v Žakelj, 2008: 35-36). 

3. Faza konkretnih operacij 

Obdobje od sedmega do enajstega leta. Kognitivna kompleksnost otroka omogoča, da na svetu 

zunaj sebe izvaja umske operacije ter decentriranje (lahko upošteva več kot en vidik predmeta 

ali situacije). Še vedno je nezmožen izvesti celotne umske operacije v svoji glavi, potrebuje 

namreč fizično prisotnost predmetov (Horvat in Magajna, 1987, v Žakelj, 2008: 36). 

4. Faza formalnih operacij 

Otrokove umske strukture so že tako razvite in ponotranjene, da lahko z idejami v glavi 

manipulira in da lahko iz verbalnih izjav sklepa, ne da bi si pomagal s konkretnimi primeri. 

Posameznik lahko razmišlja o hipotetičnih problemih in abstraktnih pojmih, ki jih ni še nikoli 

prej srečal (Horvat in Magajna, 1987, v Žakelj, 2008: 37). 

Številni avtorji izhajajo iz Piagetove teorije kognitivnega razvoja. Stopnje bralnega razvoja 

povezujejo s Piagetovimi fazami kognitivnega razvoja. 

1.6.3  Bralne stopnje  po Chall 

 Stopnja 0 – predbralno obdobje (od rojstva do 6. leta) 

To je najdaljše časovno obdobje in tudi obdobje največjih sprememb v predbralnih oz. bralnih 

sposobnostih. V tem obdobju otrok živi v določenem kulturnem in knjižnem okolju, kjer 

pridobiva znanja o črkah, besedah, knjigah. Otroci pri tem spoznavajo pomenski in skladenjski 

vidik jezika in pridobivajo znanje o naravi besed. V tem obdobju so zelo pomembne zaznavne 

sposobnosti, med njimi pa specifične sposobnosti zaznavnega in slušnega razločevanja (Pečjak, 

1999, v Žakelj, 2008: 37). 

 Stopnja 1 – obdobje začetnega branja ali dekodiranja (6–7 let) 

Učenci spoznajo in se naučijo vse črke in njihove glasove, ponotranjijo kognitivno znanje o 

jeziku. Ob koncu tega obdobja naj bi imeli otroci povsem razvito sposobnost vidnega in delno 

razvito sposobnost slušnega razločevanja. V tem obdobju gre otrok skozi tri faze, in sicer je 

najprej bolj kot na obliko besed pozoren na njihov pomen, nato postane pozoren predvsem na 

grafično podobo besed in manj na njihov pomen, v tretji fazi pa pride do sinteze obojega 

(Pečjak, 1999, v Žakelj, 2008: 37-38). 
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 Stopnja 2 – utrjevanje spretnosti branja – tekoče branje (od 7. do 8. leta) 

Učenec utrjuje, kar se je naučil na prejšnji stopnji. Učenec svojo pozornost usmeri na tiskano 

gradivo, da bi z urjenjem prišel do ponotranjenja spretnosti dekodiranja. S tem je izboljšana 

hitrost branja. Z branjem in vajo se proces avtomatizira. Prehod na drugo stopnjo je težaven 

predvsem za intelektualno manj razvite otroke (Pečjak, 1999 v Žakelj, 2008: 38). 

 Stopnja 3 – branje za učenje (od 9. do 14. leta) 

Učenec z branjem dobiva nova znanja in informacije. Pomen branja je predvsem razumeti 

pomene besed, pa tudi večjih delov besedila. Na tej stopnji se funkcija branja spremeni. Branje 

ni več cilj učenja, temveč postane njegovo sredstvo (Pečjak, 1999, v Žakelj, 2008: 38-39). 

 Stopnja 4 – večstranski pogled na prebrano  (od 14. do 18. leta) 

Bralec je sposoben sprejemati, primerjati in presojati prebrano z več zornih kotov. Spodoben je 

večstranskega pogleda na določen problem. Najpomembnejšo vlogo na tej stopnji ima 

metakognicija učenca, ki vključuje zavedanje lastnih dejavnosti med branjem, spremljanje, 

nadzorovanje in vrednotenje lastnega razumevanja med branjem (Pečjak, 1999, v Žakelj, 2008: 

39). 

 Stopnja 5 – konstrukcija in rekonstrukcija  (od 18 let dalje) 

To obdobje imenujemo tudi zrelo obdobje branja. Glavna značilnost je konstruktivnost – bralec 

si s pomočjo miselnih procesov sam izgrajuje sistem znanja. Bralec bere selektivno. Prehod na 

to stopnjo je težak, ker je odvisen od bralčevih spoznavnih sposobnosti, od količine njegovega 

znanja in motivacije. Bralec je sposoben brati vse vrste besedil, informacije, pridobljene z 

branjem, sintetizira, analizira ter gradi lasten sistem znanja. Po Chall je to najvišja stopnja, ki 

se nenehno razvija (Pečjak, 1999 v Žakelj, 2008: 39-40). 

1.6.4 Bralne stopnje Williama S. Graya 

Te stopnje so: 

1. Priprava na branje (predšolsko obdobje in začetek prvega razreda). 

2. Začetno obdobje bralnega pouka (prvi razred). 

3. Obdobje hitrega napredka v razvijanju bralnih spretnosti in sposobnosti (drugi in tretji 

razred). 

4. Obdobje intenzivnega branja z razvijanjem bralnih spretnosti in sposobnosti (drugi in 

tretji razred). 

5. Obdobje »žlahtnega branja« z jasnimi in specifičnimi stališči, spretnostmi in 

sposobnostmi. 

Cilj branja je učinkovito branje in učenje različnih besedil. Peto obdobje se začne s 7. razredom 

in se nadaljuje v odraslost (Pečjak, 1999 v Žakelj, 2008: 49). 

1.6.5 Gatesove bralne strategije 

Njegova shema vsebuje osem stopenj: 

1. Predbralno obdobje 

2. Obdobje priprave na branje 

3. Obdobje začetnega branja 

4. Obdobje začetnega neodvisnega branja 
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5. Višje obdobje začetnega branja 

6. Obdobje prehoda od začetne na vmesno stopnjo 

7. Obdobje vmesne stopnje 

8. Obdobje zrelega branja (Pečjak, 1999, v Žakelj, 2008: 49-50) 

1.6.6 Bralne stopnje Duffya in L. Roehler 

Model ima pet stopenj. Pri vsaki stopnji avtorja podrobno prikazujeta razvoj pripadajočih 

spretnosti in sposobnosti. Pri vsaki stopnji izpostavljata tri cilje, ki so značilni za celostni pristop 

k bralnemu pouku – stališča, proces in vsebina. 

Stopnje: 

1. Stopnja pred pravo pismenostjo (predšolsko obdobje) 

2. Začetna stopnja prave pismenosti (1. razred in del 2. razreda) 

3. Podaljšana začetna stopnja (druga polovica 2. razreda in 3. razred) 

4. Stopnja uporabe (od 4. do 8. razreda) 

5. Stopnja moči (obdobje srednje šole) (Pečjak, 1999, v Žakelj, 2008: 50) 

1.6.7 Spear – Swerling in Sternberg 

Model vsebuje šest stopenj in je podoben modelu Challove. 

Stopnje: 

1. stopnja: Vidni ključ prepoznavanja (2–5 let) 

2. stopnja: Slušni ključ prepoznavanja (5–6 let) 

3. stopnja: Kontrolirano prepoznavanje besed (6–7 let) 

4. stopnja: Avtomatizirano prepoznavanje besed (7–8 let) 

5. stopnja: Strateško branje (od 8. leta naprej) 

6. stopnja: Učinkovito branje odraslih (od pozne adolescence naprej) (Pečjak in Gradišar, 

2002, v Žakelj 2008: 51) 

Za vse modele je značilno, da gre za razvoj bralnih sposobnosti v smeri od enostavnih do 

kompleksnih spretnosti. V vseh modelih se odražata dve lastnosti, ki sta značilni za branje. Prva 

je zaporedje, sekvenčnost besed pri branju, druga pa je veliko število različnih sposobnosti, ki 

sodelujejo v bralnem procesu (Pečjak, 1999, v Žakelj, 2008: 53). 

 

 

2  BRALNA PISMENOST 

Zmožnost pravilnega branja je za uresničevanje ciljev zelo pomembna. To znanje je nujno za 

vstop na trg dela in za napredovanje posameznika. Bistvenega pomena je uspešen razvoj bralnih 

spretnosti v otroštvu in v dobi mladostništva. Dobra usposobljenost v bralni pismenosti ne spada 

le med temeljne cilje izobraževanja, je tudi glavno sredstvo za učenje. 

Doseganje vsestransko razvite pismenosti, predvsem bralne, je dolgotrajen proces. Potrebno ga 

je sistematično načrtovati in tudi izvajati. Sistematično opismenjevanje se ne sme končati v 

prvem triletju ali ob koncu osnovne šole, marveč ga je treba načrtno razvijati za različne potrebe 

branja, razne vrste besedil, in za razna predmetna področja pri vseh predmetih in skozi vsa 

šolska obdobja (Grosman, 2007). 
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V nacionalnem dokumentu, v Nacionalni strategiji razvoja pismenosti (2006), je bralna 

pismenost opredeljena kot trajno razvijajoča se zmožnost posameznikov, da uporabljajo 

družbeno dogovorjene sisteme simbolov za tvorjenje, sprejemanje, razumevanje in uporabo 

besedil za potrebe življenja v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi (Nacionalna strategija 

za razvoj pismenosti, 2006: 7). 

(Pridobljeno 28. 11. 2016 s http://arhiv.acs.si/publikacije/NSRP.pdf.) 

V publikaciji Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in prakse (2011) je bralna 

pismenost definirana kot splošna zmožnost razumevanja, uporabe in premisleka o napisanem, 

vse za to, da bi se izpolnili posameznikovi in družbeni cilji. To poleg kognitivnih elementov 

branja zadeva še druge vidike, kot sta npr. motivacija in iznajdljivost v pisnih oblikah 

(Poučevanje branja v Evropi: okoliščine, politike in prakse, 2011: 7). 

(Pridobljeno 22. 12. 2016 s 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/130SI.pdf.) 

 

2.1 Mednarodna raziskava PISA in PIRLS 

2.1.1 Mednarodna raziskava PISA 

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev PISA (Programme for International 

Student Assessment ) je dolgoročen projekt primerjanja znanja in spretnosti učenk in učencev v 

državah članicah Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). Raziskava je bila 

v mednarodnem prostoru prvič izvedena leta 2000 in od takrat države na tri leta ugotavljajo 

raven bralne, matematične in naravoslovne pismenosti učenk in učencev v starosti 15 let. 

Bralna pismenost je v raziskavi PISA opredeljena kot »razumevanje, uporaba, razmišljanje o 

napisanem besedilu ter zavzetost ob branju tega, kar bralcu omogoča doseganje postavljenih 

ciljev, razvijanje lastnega znanja in potencialov ter sodelovanja v družbi« (OECD PISA, 2012: 

21). 

Leta 2012 je v raziskavi sodelovalo 510.000 učencev in učenk iz 65 držav. V Slovenji je v 

raziskavi sodelovalo 8405 dijakinj in dijakov ter učenk in učencev. Sodelovale so vse slovenske 

gimnazije in srednje šole – vključenih je bilo tako 327 srednješolskih izobraževalnih programov 

in 24 osnovnih šol ter ena ustanova za izobraževanje odraslih (OECD PISA, 2012: 1). 

Slovenski dosežek se od leta 2009 ni pomembno spremenil. Analize rezultatov raziskave PISA 

2012 kažejo, da 79 % učencev v Sloveniji dosega temeljne bralne kompetence, kar je nižje od 

povprečja v državah OECD (82 %). Le 0,3 % slovenskih učencev dosega najvišjo, to je 6. raven 

bralne pismenosti. V povprečju so slovenski učenci na preizkusu bralne pismenosti dosegli 481 

točk, kar je manj od povprečja OECD (496 točk). V vseh državah nižje število točk dosegajo 

tako učenci kot učenke. Analize raziskav PISA 2012 kažejo, da so slovenski petnajstletniki v 

bralni pismenosti podpovprečno uspešni. Raziskava je pokazala tudi, da so v vseh državah 

OECD v bralni pismenosti v primerjavi z učenci uspešnejše učenke. Tudi slovenske učenke so 

v povprečju dosegle več točk kot učenci. Temeljne bralne kompetence izkazuje 89 % slovenskih 

učenk in 70 % slovenskih učencev (OECD PISA, 2012: 22-26).  

(Pridobljeno 11. 11. 2016 s 

http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PISA/PISA2012/PISA2012Po

vzetekrezultatovSLO.pdf.) 

http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PISA/PISA2012/PISA2012PovzetekrezultatovSLO.pdf
http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PISA/PISA2012/PISA2012PovzetekrezultatovSLO.pdf
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2.1.2 Rezultati raziskave PISA 2015 

Najnovejši rezultati raziskave PISA iz leta 2015 kažejo porast bralnih dosežkov slovenskih 

udeležencev. V raziskavi je leta 2015 sodelovalo 540.000 učenk in učencev iz 72 držav. V 

Sloveniji je sodelovalo 6406 dijakov in dijakinj (Rezultati Pisa, 2015: 1-2). 

V raziskavah iz leta 2009 in 2012 se je bralna pismenost izkazala za šibkejše področje 

slovenskih dijakinj in dijakov, saj so bili njihovi rezultati pod povprečjem OECD. Analize 

rezultatov iz raziskave 2015 so pokazale, da so se dosežki zelo izboljšali. Leta 2015 je povprečni 

dosežek slovenskih učenk in učencev pri bralni pismenosti 505 točk, kar je za 24 točk višje kot 

leta 2012 (481 točk); dosežek je tudi nad povprečjem OECD (493 točk). V Sloveniji 85 % 

učencev dosega temeljne bralne kompetence (2. raven), kar je za 6 odstotnih točk več kot leta 

2012. Najvišje bralne kompetence (5. oz. 6. raven) dosega 9 % slovenskih učenk in učencev, 

kar od leta 2012 predstavlja zvišanje za 4 odstotne točke. Slovenija je edina od sodelujočih 

držav, v kateri se je med letoma 2012 in 2015 zvišal delež učenk in učencev z najvišjimi 

dosežki, pa tudi znižal delež tistih z nizkimi dosežki. Tudi pri raziskavi leta 2015 se je pokazalo, 

da so na področju bralne pismenosti uspešnejše učenke (dijakinje) od učencev (dijakov). 

Slovenske učenke so v povprečju dosegle 528 točk (v OECD 506 točk) in učenci 484 točk (v 

OECD 479 točk) (Rezultati Pisa, 2015: 1-2). 

(Pridobljeno 9. 12. 2016 s http://www.pei.si/Sifranti/NewsPublic.aspx?id=135.) 

2.1.3 Mednarodna raziskava bralne pismenosti PIRLS 

PIRLS  je eden izmed projektov IEA (Mednarodne organizacije za evalvacijo izobraževalnih 

dosežkov). Prva raziskava PIRLS je bila izvedena leta 2001 in se od takrat izvaja vsakih pet let.  

Bralna pismenost je v mednarodni raziskavi PIRLS opredeljena kot »sposobnost razumeti in 

uporabiti tiste jezikovne oblike, ki jih zahteva delovanje v družbi in/ali so pomembne za 

posameznika (Campbell, 2001)« (Poročilo PIRLS, 2011). 

Leta 2011 je v raziskavi sodelovalo 49 držav oz. šolskih sistemov. V Sloveniji je sodelovalo 

195 šol, v njih pa 4512 učenk in učencev 4. razreda, njihovi starši, učitelji in učiteljice ter 

ravnatelji in ravnateljice oz. vodje podružničnih šol. Raziskave PIRLS kažejo, da je Slovenija 

ena izmed desetih držav, v katerih se je bralna pismenost v letih 2001–2011 izboljšala. V 

raziskavi PIRLS 2011 so slovenski četrtošolci dosegli povprečno 530 točk (leta 2006 pa 522 

točk), povprečje PIRLS pa je 500 točk (Poročilo PIRLS, 2011). 

Tako rezultati PIRLS kot tudi najnovejši rezultati PISA dokazujejo, da se v Sloveniji stanje na 

področju bralne pismenosti izboljšuje.  

(Pridobljeno 8. 11. 2016 s 

http://193.2.222.157/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PIRLS/PIRLS%202011/Po

glavje%200_Uvod.pdf.) 

 

3 BRALNA MOTIVACIJA  

3.1 Opredelitev bralne motivacije 

V literaturi je več definicij, ki označujejo motivacijo za branje. A. Gradišar (2001) pojmuje 

bralno motivacijo kot nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka 

http://www.pei.si/Sifranti/NewsPublic.aspx?id=135
http://193.2.222.157/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PIRLS/PIRLS%202011/Poglavje%200_Uvod.pdf
http://193.2.222.157/UserFilesUpload/file/raziskovalna_dejavnost/PIRLS/PIRLS%202011/Poglavje%200_Uvod.pdf
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k branju, dajejo bralnemu procesu smisel in tako pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in 

si želi bralno izkušnjo še ponoviti (Žigon, 2001: 9). 

Poleg pojma bralna motivacija se v strokovni literaturi pojavlja tudi pojem bralna zavzetost. 

Bralno zavzet bralec je notranje motiviran, gradi in povezuje znanje s pomočjo širjenja pojmov, 

uporabe kognitivnih strategij in s sodelovanjem z drugimi (Guthrie, 2004 v Pečjak, Bucik, 

Gradišar in Peklaj, 2006: 7). 

V šoli je bralna motivacija opredeljena kot skupek delovanja kognitivnih, metakognitivnih in 

motivacijskih dejavnikov, ki se odražajo v branju posameznika. Pestrost dejavnikov sta v svoji 

opredelitvi poudarili tudi S. Pečjak in A. Gradišar (2002): »Bralno motivacijo opredeljujemo 

kot nadpomenko za različne motivacijske dejavnike, ki spodbujajo človeka k branju, dajejo 

bralnemu procesu smisel in tako pomagajo posamezniku, da vztraja do cilja in si želi bralno 

izkušnjo še ponoviti.« (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006: 7) 

Med pomembnejše avtorje s področja bralne motivacije štejemo Wigfielda in Guthrieja (1997). 

Natančneje sta opredelila koncept večdimenzionalnosti bralne motivacije. Njune ugotovitve, ki 

sta jih kasneje potrdila še Baker in Wigfield (1999), kažejo, da bralna motivacija vključuje 

enajst dimenzij ali prvin, ki se razvrščajo v tri širše skupine. 

 Prva skupina združuje prepričanja o sposobnosti ali učinkovitosti branja in vključuje 

dimenzije: 

- lastno učinkovitost/kompetentnost, 

- izziv, 

- izogibanje. 

 Dimenzije, ki se nanašajo na zunanjo motivacijo, so: 

- priznanje, 

- branje za ocene, 

- tekmovalnost. 

 Dimenzije, ki se nanašajo na socialni vidik branja so: 

- socialnost, 

- ustrežljivost (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006: 8). 

 

3.2 Notranja in zunanja motivacija 

Bralno motivacijo delimo na notranjo in zunanjo. Notranja bralna motivacija je bolj učinkovita, 

vodi do trajnejšega bralnega interesa. Bralcu, ki je notranje motiviran, je prebrana knjiga vir 

zadovoljstva in užitka. Zunanjo motivacijo na drugi strani spodbujajo zunanji dejavniki in ta ne 

vodi do trajnih interesov. Za izrazito zunanje motiviranega bralca je knjiga le sredstvo, da dobi 

npr. dobro oceno, nagrado (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006: 9). 

Gutrhrie in Widfield sta raziskovala povezanost pogostosti branja z dejavniki motivacije. 

Ugotovila sta, da sta s pogostostjo branja povezani tako notranja kot zunanja motivacija, vendar 

je zveza z dejavniki notranje motivacije močnejša. Bolj pogosto berejo tisti učenci, ki se čutijo 

kompetentne v branju in so notranje motivirani (prav tam, 9). 

Pomembna razlika med notranjo in zunanjo motivacijo je tudi notranji vznik zaradi osebnih 

interesov in lastnih izkušenj. Izvor zunanje motivacije pa izvira iz drugih, npr. staršev, učiteljev, 

sošolcev. Notranje spodbude so nujne za vseživljenjsko, prostovoljno branje in imajo 

dolgoročen vpliv, zunanje spodbude pa so kratkoročne (prav tam, 9-10). 
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Bralna motivacija je večdimenzionalna in raznolika, zato ne moremo na splošno trditi, da učenci 

so oz. niso motivirani za branje. Motivirani so na različne načine in za različne bralne vsebine. 

Želja in cilj učiteljev, mentorjev branja in tudi staršev pa je vsekakor v učencih (otrocih) 

vzpodbuditi notranjo motivacijo za vseživljenjsko branje (prav tam, 10). 

3.2.1 Prvine notranje motivacije 

KOMPETENTNOST ALI LASTNA UČINKOVITOST 

Bralna kompetentnost je opredeljena kot zaupanje posameznika v lastne bralne zmožnosti oz. 

prepričanje, da bo s pomočjo branja lahko rešil bralne naloge in prišel do cilja. Tuje raziskave 

kažejo, da je kompetentnost za branje pozitivno povezana z izbiro nalog (bolj ko se bralec 

počuti kompetentnega, večji izziv mu predstavljajo bralne naloge in hitreje tudi izbere težje 

naloge), s trudom in vztrajnostjo (bolj ko je bralec prepričan vase, več truda je pripravljen vložiti 

v reševanje bralne naloge) in z dosežkom (večja kompetentnost – boljši dosežki) (Pečjak, 

Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006: 11). 

Zelo pomembno je, da kompetentnost za branje spodbujamo in s tem vplivamo na bralni 

dosežek. Za oblikovanje občutja lastne učinkovitosti so zelo pomembne povratne informacije, 

ki jih učenec dobi od učiteljev, staršev, vrstnikov. Pozorni moramo biti, da so povratne 

informacije pozitivne, saj povečujejo občutek kompetentnosti in s tem tudi pripravljenost za 

delo. Prepričanje v lastno učinkovitost se namreč hitro zmanjša, če učenec ni več prepričan v 

svojo učinkovitost in če nekajkrat zapored ne doseže postavljenega cilja. S tem se zmanjša tudi 

njegova pripravljenost za branje in reševanje bralnih nalog (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 

2006: 11-12). 

INTERES 

»Interes lahko opredelimo kot osebno značilnost posameznika, ki se razvija po določenem času. 

Je razmeroma stabilna in dolgotrajna nagnjenost, navadno povezana s povečanim znanjem in 

pozitivnimi vrednotami ter pozitivnimi čustvi do nekega področja oz. dejavnost.«(Bucik, 2009: 

18) 

Motiviran bralec ima raznolike interese in je radoveden. S. Hidi (2000) navaja, da je interes v 

strokovni literaturi pojmovan na različne načine: kot navada, motivacijsko prepričanje, poteza, 

psihološko stanje ali osebno nagnjenje posameznika. Avtor govori o dveh vrstah interesa, in 

sicer o situacijskem in osebnem. Prvega povzročijo določeni pogoji ali predmeti v okolju, ki 

usmerjajo pozornost posameznika. Določen dražljaj sproži posameznikov interes in njegova 

pozornost je usmerjena v ta dražljaj. Odziv na ta dražljaj je lahko zelo kratkoročen in po 

določenem času preneha, lahko pa je tako močan in zanimiv, da vodi k začetku dolgotrajnega 

osebnega interesa. Osebni interes je opredeljen kot značilnost, ki je stabilna in dolgotrajna 

nagnjenost, povezana s povečanim znanjem in pozitivnimi vrednotami. Situacijski in osebni 

interes se marsikdaj prekrivata in vplivata drug na drugega. Dobro razvit osebni interes za neko 

področje lahko posamezniku pomaga, da se prebije skozi zelo dolgočasno besedilo s tega 

področja (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006: 13-14). 

ZATOPLJENOST 

Na psihični ravni je zatopljenost opredeljena kot učenčev občutek zatopljenosti v besedilo in 

vsrkavanja med branjem, na vedenjski ravni pa kot porabo velikega števila ur za branje knjig 

in drugih gradiv. Csikszentmihaly (1991) govori o »toku«, ki prevzame posameznika ob 

izkušnji, ki jo rad doživlja, v kateri uživa. Zatopljenost je posebna vrsta zavzetosti. Učenec je 

lahko zavzet in ne tudi zatopljen. Wigfield in Guthrie (1997) sta prepričana, da radovednost in 
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zatopljenost v branje vodita do dolgotrajnih bralnih interesov (Pečjak, Bucik, Gradišar in 

Peklaj, 2006: 16-17). 

3.2.2 Prvine zunanje motivacije 

Tudi z zunanjimi motivatorji lahko dosežemo močan motivacijski dosežek – to so na primer 

različna priznanja, ocene ali želja, da v bralni aktivnosti premagaš vrstnike. Vendar pa je ta 

motivacijski učinek relativno kratkotrajen. Ob zunanjih spodbudah za branje lahko ob 

morebitni slabi oceni, pripravljenost in zavzetosti učenca za branje hitro pade, zato je potrebno 

takšnega učenca hitro spodbuditi z novimi motivi, da bo spet bral naprej (Pečjak, Bucik, 

Gradišar in Peklaj, 2006: 18). 

Učitelj mora poznati različne dimenzije bralne motivacije, saj je odločitev, kaj je koristno 

uporabiti za določenega učenca v določeni situaciji, zelo pomembna. Guthrie in Wigfield 

(1997) pohvalo umeščata med zunanje motivatorje za branje in učenje, ampak kot pravi Hidi 

(2000), ima ta lahko pozitivne učinke na otrokovo motivacijo za branje in jo zato štejemo med 

pozitivne spodbujevalce motivacije. Pomembno je, da učitelj ne daje pohvale »kar tako«, 

temveč da pohvalo tudi utemelji (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006: 19). 

SOCIALNA MOTIVACIJA ZA BRANJE 

Socialno motivirano branje prištevamo med pozitivne zunanje motivatorje – učenec bere zato, 

da lahko s svojimi sošolci sodeluje v določenih bralnih dejavnostih. 

Deci in Ryan (1985, v Pečjak, Bucik, Gradišar, Peklaj, 2006) sta kot bistven element socialne 

motivacije izpostavila pripadnost. Pripadnost se nanaša na težnjo posameznika po sodelovanju  

v dejavnostih, ki so pomembne tudi ostalim v njegovem okolju (doma in v šoli). Sweet (1997) 

pa je poudarila, da otroci, ki radi berejo, prihajajo iz družin z obilico knjig, kjer radi berejo 

domači in kjer starši branje spodbujajo. Občutek pripadnosti taki družini ima pomembno vlogo 

pri otrokovem interesu za branje. Tudi drugi avtorji razlagajo, da socialni vidik branja vključuje 

dve dimenziji: socialnost in ustrežljivost (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006: 19). 

Učenci se pogosto odločajo za branje na podlagi nasvetu vrstnikov, zato je že v vrtcu ali v 

razredu zelo pomembno »graditi skupnost bralcev«. Učenci se pogosto za branje določene 

knjige odločijo prav zato, ker jo je pred tem prebral že sošolec ali skupina sošolcev in so 

prepričani, da je knjiga zato zanimiva. Skupnost bralcev je pomembna, saj nudi modele bralcev 

in bralnega vedenja (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006: 19-20). 

Kognitivne teorije učenja zelo izpostavljajo pomen učenja v socialnem kontekstu. Starši, 

učitelji in/ali vrstniki so lahko pri tem posameznim učencem modeli ali vodniki. Socialna 

interakcija deluje motivacijsko na več spodaj naštetih načinov. 

 Mnenja in ideje vrstnikov delujejo kot prvine presenečenja, ki izzovejo učenčevo 

radovednost. 

 Vrstniki predstavljajo takšne modele znanja, ki jih drugi upajo in zmorejo posnemati. 

 Vrstniki kot modeli nudijo učencu okvir za njegovo samoevalvacijo, saj mu zagotavljajo 

primerjavo pri postavljanju ciljev in so zanj hkrati merilo napredka. 

 Sodelovanje z drugimi pri delu spodbuja zavzetost učencev pri delu nasploh. 

 Socialna interakcija ponuja učencem priložnost, da povečajo znanje in izboljšajo učne 

strategije (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006: 20). 
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3.3 Bralna motivacija v šoli 

Šola ima pri razvijanju bralne motivacije prav gotovo veliko vlogo. Velik vpliv na motiviranje 

za branje pa imajo poleg šole tudi starši, vrstniki in drugi dejavniki v okolju (npr. knjižnica, 

šolska knjižnica). Obstaja povezanost motivacijskih dejavnikov med branjem v prostem času 

in branjem v šoli. Tisti učenci, ki radi berejo v prostem času, so tudi bolj motivirani za branje 

v šoli (branje umetnostnih besedil, branje v funkciji učenja) (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 

2006: 31). 

Pedagoške delavce naj bi zanimala bralna motivacija predvsem z dveh dolgoročnih vidikov: 

- kako naj šola spodbuja učence, da bodo razvili trajni interes za branje, da bodo brali 

v prostem času; 

- kako naj šola spodbuja branje kot sredstvo za učenje in s tem željo po znanju 

(Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006: 31). 

Prvi vidik je močneje povezan z branjem leposlovja, drugi pa z branjem neumetnostnih besedil. 

Oba vidika pa sta med seboj tesno povezana in pomembna. 

Angleški pisatelj in učitelj Aidan Chambers je na osnovi svojih dolgoletnih izkušenj ugotovil, 

da bralce ustvarjamo po naslednjih načelih: 

 priporočanje ovrednotenega branja (otrok naj uživa), 

 svetovanje primernega branja otrokom (knjižničar, učitelj), 

 ponovno branje dobrega besedila, 

 pozitivna kritika – najboljša promocija, 

 otrokom omogočiti branje (čas), 

 predlog o sprejemanju zakona o obveznem, vsakodnevnem branju v šolah, 

 »bralce ustvarjajo bralci« (strokovna usposobljenost učiteljev, knjižničarjev), 

 šola naj ustvari »bralno vzdušje«, da bodo nekoč »bralci za vse življenje« (Žigon, 2001: 

10). 

Kako pomembna je motivacija najstnikov, kažejo tudi rezultati mednarodne raziskave PISA. 

Rezultati kažejo, da tisti petnajstletniki, ki so zelo zavzeti za branje, v vseh državah dosegajo 

za vsaj eno raven višje rezultate kot tisti, ki so slabo zavzeti za branje.  

Da je treba več pozornosti nameniti spodbujanju bralne motivacije, kaže tudi raziskava Razvoj 

bralnih zmožnosti z bralno značko (Jamnik in Perko, 2003), katere cilj je bil preučiti branje 

učencev v prostem času, njihov odnos do branja in vključenost v bralno značko. Rezultati so 

pokazali pomemben upad pogostosti branja v prostem času z leti šolanja, pa tudi upad števila 

učencev pri sodelovanju v projektu bralna značka. V raziskavi se je potrdilo, da je užitek v 

branju ključen pri tem, ali nekdo bere ali ne (Pečjak in Bucik, 2004: 37). 

Tudi raziskava Bralna motivacija kot dejavnik uspešnega učenja in njen pomen za kakovostno 

izobraževanje (Pečjak, 2004) potrjuje, da so mlajši učenci (tretješolci) za branje bolj 

kompetentni, izkazujejo večji interes in pojmujejo branje v primerjavi s starejšimi učenci 

(sedmošolci) kot bolj pomembno (Pečjak in Bucik, 2004: 41). 

V obsežni raziskavi je L. Gambrell (1996) s sodelavci izpostavila naslednje dejavnike, ki 

vplivajo na učenčevo bralno motivacijo: 

 učitelj kot bralni model, 

 količina branja v razredu, 
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 raznolikost in količina bralnega gradiva, ki ga imajo učenci v razredu na razpolago, 

 možnost, da sami izbirajo bralno gradivo, 

 možnost pogovora in druženja v razredu ob knjigah s sošolci in/ali odraslimi, 

 druge bralne spodbude (pohvale, nagrade, priznanja ipd.) (Pečjak, 2005: 45-46). 

Turner in Paris (1995) sta v raziskavi ugotovila, da bralno motivacijo učencev podpirajo 

dejavnosti, ki sta jih poiemovala »6 C-jev«: izbira (choice), izziv (challenge), kontrola (control), 

sodelovanje (collaboration), konstruktivno razumevanje (constructive coprehension) in 

posledice (conseqences). Ti dejavniki omogočajo kontrolo tako nad bralnim dosežkom kot tudi 

nad bralnim procesom (Pečjak, 2005: 46). 

3.3.1 Učitelj kot bralni model 

Za učenčevo bralno motivacijo je zelo pomembno, da ima okrog sebe odrasle, ki mu 

predstavljajo pozitiven model bralca. Učitelj lahko kot bralni model deluje na učence le, če je 

tudi sam dober bralec. Navdušenje za branje lahko deli le učitelj, ki je tudi sam navdušen bralec, 

kar je znano kot »Petrov efekt« – česar nimaš, ne moreš deliti z drugimi (Pečjak, Bucik, 

Gradišar in Peklaj, 2006: 41). 

3.3.2 Glasno branje učencem 

Učiteljevo glasno branje naj bi bilo po mnenju strokovnjakov eno najmočnejših motivacijskih 

dejavnikov. Zelo pomembno je, da branje vključimo v pouk. Sem sodijo učiteljevo branje 

učencem, glasno in tiho branje učencev in pogovor o knjigah. Z glasnim branjem lahko učitelj 

učencem neposredno pokaže svoje navdušenje nad branjem nasploh oz. nad branjem literature. 

Strokovnjaki pa ugotavljajo, da je tovrstna praksa v višjih razredih osnovne le redko prisotna 

(Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006: 43-44). 

Slovenska raziskava Bralna motivacija kot dejavnik učne uspešnosti učencev v osnovni šoli 

kaže, da je glasno branje v nižjih, še bolj pa v višjih razredih osnovne šole, premalo prisotno. 

Rezultati kažejo, da v tretjem razredu prevladuje branje iz učbenikov in beril, branje leposlovja 

pa pride na vrsto pri večini učiteljev le nekajkrat na mesec. V sedmem razredu prevladuje 

učiteljevo branje iz učbenikov, branja leposlovja pa so tudi sedmošolci deležni le redko – v 

večini primerov skoraj nikoli (Pečjak in Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006: 44). 

3.3.3 Dostopnost raznolikega bralnega gradiva 

Navajanje otrok na obiskovanje knjižnice in izposojo knjig v knjižnicah je zelo pomembno. 

Tuje raziskave kažejo, da otroci, ki so v rani mladosti obiskovali knjižnice, ostanejo zvesti 

obiskovalci tudi kasneje. Csikszentmihalyi (1991) izpostavlja, da če otroci ne bi imeli 

oblikovanih pozitivnih prepričanj in pričakovanj o branju, se mnogi verjetno ne bi podali na 

težavno pot branja. Avtor poudarja pomembnost bralnih izkušenj v predšolskem obdobju. 

Ozaveščanju staršev o pomembnosti obiskovanja knjižnic bi morali nameniti večjo pozornost 

in obiskovanje knjižnic bi morala postati stalna praksa tudi v vrtcih. V šoli je sodelovanje 

učitelja in šolskega knjižničarja zelo pomembno. Ena od možnosti je, da učitelj in knjižničar ob 

obravnavi neke teme skupaj pripravita izbor knjig. Se dogovorita o obisku knjižnice, kjer učenci 

lahko sami iščejo knjige o neki temi osnovne podatke (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006: 

44-45). 

3.3.4 Možnost izbire bralnega gradiva 

Naloga pedagogov je, da učencem pomagajo najti pravo pot, da bodo njihovi cilji skladni z 

njihovimi interesi in sposobnostmi. Učenec mora branje doživeti kot pozitivno izkušnjo, česar 
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pa ne more, če gre za prevelik razkorak med izzivom in posameznikovimi sposobnostmi, med 

bralno nalogo in interesom učenca. Guthrie in Knowles (2001) poudarjata načelo zanimivega 

branja kot pospeševanje notranje motivacije za branje v razredu. Načelo predvideva, da učitelj 

omogoči učencem branje raznolikega knjižnega gradiva različnih težavnostnih stopenj. Hkrati 

pa velja, da si učenec, ko s pomočjo neke knjige zadovolji svoj interes, želi prebrati še več 

podobnih knjig. Otrokov interes za branje je potrebno razvijati skladno z njegovimi drugimi 

interesi; spoštovati je treba individualne razlike med njimi (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 

2006: 45-46). 

Možnost izbire pomembno prispeva k motivaciji za branje, saj so knjige, ki jih imajo učenci 

najraje, tiste, ki so jih za branje izbrali sami, svobodno. To dokazuje tudi raziskava Razvoj 

bralnih zmožnosti z bralno značko, saj se je potrdilo, da je prost izbor odločilen pri tem, da 

učenci v prostem času berejo (Jamnik in Perko, 2003). Pomembno pa je vedeti, da je treba 

učencem pri dajanju možnosti izbora knjig hkrati nuditi ustrezno pomoč in oporo, še posebej 

pri učencih, ki branje odklanjajo, ker je to zanje pretežko. Če želimo doseči, da bodo znali 

učenci samostojno poiskati ustrezno literaturo, jih moramo naučiti ustreznih znanj. Če tega ne 

naredimo, ima možnost izbire lahko celo negativen učinek (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 

2006: 46-47). 

3.3.5 Pogovori in druženje ob knjigah 

Med pomembnejšimi dejavniki bralne motivacije je vsekakor socialna interakcija, med katero 

prištevamo pogovore o prebranem z vrstniki ali odraslimi, bralne krožke, izmenjave knjig med 

bralci ter priporočanje knjig med vrstniki. To potrjuje tudi raziskava Razvoj bralnih zmožnosti 

z bralno značko. Analiza raziskave je pokazala, da se učenci 7. razreda o prebranih knjigah 

najraje pogovarjajo s sošolci in prijatelji, nato s starši in mentorji bralne značke. Mlajši učenci 

pa se o prebranem najraje pogovarjajo s starši in sorodniki, nato s sošolci in prijatelji ter z 

učitelji in šolskimi knjižničarji (Jamnik in Perko, 2003: 219). 

Učitelji morajo poznati bralne izkušnje učencev, vedeti morajo, kaj učence zanima, da bi tako 

najbolje znali izbrati primerno bralno gradivo. Pri pogovoru o knjigah je potrebno upoštevati 

socialno povezanost skupine. Guthrie in Knowles (1991) sta opozorila, da je težko spodbujati 

bralno dejavnost, če skupina še ni dosegla stanja, ki omogoča medsebojno poslušanje, 

izmenjavo ter spoštovanje idej vseh udeležencev. Učiteljeva vloga je v takem primeru ključna. 

V začetnih razredih je potrebno upoštevati tudi velike razlike med otroki glede predhodnih 

bralnih izkušenj (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006: 48-49). 

S. Hepler in J. Hickman (1982) sta ugotovili, da skupni pogovori o knjigah izzovejo situacijski 

interes (»Če so prebrali to knjigo vsi v razredu, jo bom tudi jaz. Če je knjiga všeč večini, bo 

morda tudi meni.«). Situacijski interes se ob pravilni motivaciji lahko razvije v osebni interes 

za knjige. Zavedati se moramo, kako učinkovito je medvrstniško priporočanje. Učenje bralnega 

vedenja v socialni interakciji je še posebej pomembno in učinkovito v kasnejših letih šolanja. 

V razpravah o zanimivih knjigah se učenci z manj pozitivnim odnosom do branja soočijo z 

užitkom, ki ga knjige prinašajo njihovim vrstnikom v razredu. Za starejše učence so vrstniki 

pogosto pomembnejši od učiteljev, zato je pomembno čim večkrat spodbuditi medsebojno 

priporočanje knjig (Pečjak, Bucik, Gradišar in Peklaj, 2006: 49). 
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3.4 Bralni užitki 

V tem poglavju se bom predvsem navezovala na delo Perrya Nodelmana The Pleasures of 

Children´s Literature (2003), v katerem poudarja, da je glavno vodilo bralcev veselje do branja 

in da otroci ob branju doživljajo občutke telesnega in duševnega ugodja.  

Teoretik Roland Barthes (1975, v Nodellman, 2003) navaja dve vrsti besedil – prve imenuje 

plaisir (veselje), druge pa jouissance (ugodje). Prva besedila ponujajo bralcem že znano, tisto, 

kar pričakujejo, druga pa jim nudijo užitek ob neznanem.  

Nodelman navaja šest spodaj naštetih kategorij užitkov branja. 

 Užitek zvoka/senzorni užitek 

Užitek ob doživljanju zvokov in slik v zgodbi in izven nje. 

 Gibalni (telesni užitek) užitek 

Užitek besed samih – vzorci, ki jih lahko naredi njihova izgovorjava (zvok), različni načini 

prepletanja med seboj, njihova sposobnost razkrivati strah vzbujajočih ali lepih slik oziroma 

idej.  

Prvi dve kategoriji sta bistvo ugodja (jouissannce). Na tej točki se ugodje začne spreminjati v 

veselje (plaisir). Obstaja veliko različnih načinov, kako besedilo bralcem zagotavlja veselje 

(užitek). 

 Predstavni užitek: 

- užitek, ko nas preplavijo čustva drugih (smejanje komičnim situacijam, občutenje 

bolečine ali sreče ob izkušnjah literarne osebe); 

- užitek ob uporabljanju repertoarja znanja in strategij razumevanja (obvladovanje 

pomenov, ki ga besedilo predstavlja bralcem); 

- užitek ob spoznavanju vrzeli in učenju strategij, kako te vrzeli zapolniti, 

obvladovanje novih znanj; 

- užitek slik in idej, ki jih besedilo v nas prebudi (načini, ki nam dovoljujejo, da si 

predstavljamo ljudi in kraje, ki jih še nikoli nismo videli, ali razmišljanje o idejah, 

o katerih še nikoli nismo razmišljali); 

- užitek ob odkrivanju/iskanju lastnega zrcala (poistovetenje z izmišljenim junakom); 

- užitek pobega (izstopiti iz sebe in izkusiti življenje in misli drugih ljudi); 

- užitek zgodbe (razumevanje vzorcev, ki vključujejo čustva in navezanost, zaplete in 

njihove razrešitve, preobrate in naključja, ki gradijo zgodbo); 

- užitek pripovedovanja zgodbe (razumevanje avtorjevega pogleda oziroma 

razumevanje, kako ta sproža odziv); 

- užitek zgradbe (zavedanje o tem, kako besede, slike ali dogodki gradijo kohezivne 

in smiselne vzorce); 

- užitek zavedanja načinov, kako vsi elementi literarnega dela predstavljajo celoto; 

- užitek razumevanja (videnje, kako literatura ne samo reflektira življenje, ampak tudi 

spodbuja bralce k razmišljanju o eksistenci); 

- užitek ob ugotavljanju zgodovinskega in kulturnega ozadja; 

- užitek ob spoznavanju oblike in žanrov (prepoznavanju podobnosti med 

posameznimi literarnimi deli); 

- užitek formule (ponavljanja ugodnih izkušenj iz podobnih vrst zgodb, ki jih je bralec 

že prebral). 
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 Užitek, nasproten užitku formule 

- užitek novosti – doživljanje različnih vrst zgodb in pesmi. 

 

 Užitek odziva 

- užitek videnja skozi literaturo (zavedati se, kako pesmi in zgodbe skušajo  

manipulirati s čustvi bralcev ter vplivajo na njihovo razumevanje in moralno presojo 

na način, ki so ga bralci sposobni/nesposobni sprejeti); 

- užitek ob odkrivanju načinov, preko katerih besedilo včasih celo spodkopava ali 

celo zanika njihove očitne pomene; 

- užitek ob globljem razumevanju odzivov bralcev in njihovo povezovanje z odzivi 

na druga besedila ter razumevanju literature nasploh. 

 

 Socialni užitki 

- užitek ob izmenjavi izkušenj o literaturi z drugimi (branje drugim); 

- užitek ob razpravljanju/pogovoru z drugimi o njihovih odzivih na besedilo. 

Sposobnost uživanja v literaturi je priučena spretnost. Tisti posamezniki, ki radi berejo, so to 

spretnost razvili nezavedno. Tiste učence, ki malo berejo, pa lahko spodbudijo učitelji, da jih 

naučijo spretnosti literarnega uživanja (Nodelman, 2003). 

(Klasifikacija je povzeta po Perry Nodelman, The Pleasures of Children´s Literature (2003), 

str. 24–26. Pri povzemanju in prevodu sem si pomagala še z diplomskim delom Simone Kavčič, 

Bralna motivacija pri pouku v šoli (2012), str. 17-19 in magistrskim delom Tine Renko, 

Primerjalna analiza branja in poznavanja avtorjev in del iz prenovljenega učnega načrta za 

slovenščino v osnovni šoli 2011, (2016), str. 30-32). 

 

4 BRALNA ZNAČKA 

Sonja Dežman (1998) je v Priročniku za mentorje bralne značke to opredelila kot eno izmed 

dejavnosti, kjer lahko učitelji, knjižničarji, mentorji, pa tudi starši, na kreativen način prispevajo 

k razvijanju bralne kulture učencev. 

»Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Ves čas se razvija kot dopolnilo 

k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim (šolske) knjižnice, hkrati pa je kot 

obšolska/interesna dejavnost lahko svobodnejša, bližja otrokom in mladim, in tako uspešnejša 

pri oblikovanju bralcev za vse življenje. Vseskozi se močno vključuje v strokovna in družbena 

prizadevanja, da bi se dvignila bralna pismenost posameznikov in družbe v celoti«. (Društvo 

Bralna značka Slovenije – ZPMS, 2010) 

(Pridobljeno 13. 11. 2016 shttp://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=7.) 

 

4.1 Kratek zgodovinski pregled razvoja bralne značke 

V šolskem letu 1960/61 je profesor slovenskega jezika Stanko Kotnik skupaj z Leopoldom 

Suhodolčanom na Osnovni šoli Prevalje že obstoječi bralni krožek razvil v novo kvaliteto 

»tekmovanje za bralno značko«. Odločila sta se premostiti prepad med nepriljubljenim šolskim 

branjem in otrokovim užitkom ob knjigi. Ustanovitelja gibanja sta pripravila pravilnik za 

http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=7
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pridobitev bralne značke, v katerega sta zapisala cilje, pravila in potek nove interesne dejavnosti 

(Mohor, 2011: 12-14). 

Kotnik si je bralno značko zamislil kot kulturno-vzgojno akcijo z dvema osnovnima namenoma: 

 »da bi mladi rod raje posegal po knjigah« 

 »da bi hkrati s premišljeno ponudenim etično in estetsko vrednim berivom izrinili ali 

omejili vpliv malovrednega, kvarnega« (Dežman, 1998: 15). 

Kotnik je v okvir dejavnosti bralne značke umestil še literarne ure, priprave knjižnih razstav, 

srečanja in pogovore s pesniki, pisatelji, prevajalci, knjižnimi ilustratorji, kritiki, uredniki in 

novinarji. Vsako obdobje branja naj sklene kulturna prireditev s podelitvijo značk, mentor pa 

nagrajene bralce lahko pelje v gledališče ali na literarno ekskurzijo (Mohor, 2011: 14). 

Začetni Prežihovi znački se je po nekaj letih pridružila še vrsta drugih značk, ki so jim lokalni 

mentorji dali podobo in imena pomembnih in priljubljenih literarnih ustvarjalcev (Cankarjeva, 

Jurčičeva, Finžgarjeva, Miklošičeva, Seliškarjeva, Ingoličeva, Gregorčičeva …). V dobrem 

desetletju se je bralna značka kot gibanje za pospeševanje bralnih navad in širjenje bralne 

kulture razširila po vsej Sloveniji in tudi med zamejske manjšinske šole ter med izseljence po 

svetu (Mohor, 2011: 14-15). 

Z njenim razraščanjem se je pojavila potreba po povezovanju in koordinaciji danes že 47 bralnih 

značk. To vlogo je prevzela Zveza bralnih značk na Zvezi prijateljev mladine Slovenije. Leta 

2002 se je ta reorganizirala v samostojno Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, program 

pa je še vedno del nacionalnega programa Zveze prijateljev mladine Slovenije. Zveza bralnih 

značk se je začela zavzemati za cilje in naloge pri oblikovanju novega stanja bralne značke, saj 

so se pojavile nove generacije bralcev (Mohor, 2011: 15).  

Za mentorje Društvo Bralna značka Slovenije organizira seminarje in pripravlja izobraževalno 

gradivo, pomaga pa tudi pri organizaciji obiskov ustvarjalcev mladinske književnosti. V veliko 

pomoč mentorjem so tudi priporočilni seznami mladinskih knjig, ki jih pripravlja Pionirska – 

Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Mestna knjižnica Ljubljana (Društvo Bralna 

značka Slovenije – ZPMS, 2010). 

(Pridobljeno 13. 11. 2016 s http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=7.) 

V osemdesetih letih se tekmovanje za bralno značko preimenuje v branje za bralno značko. 

Najpomembnejši cilj bralne značke postane razvijanje književne kulture in književne 

sposobnosti, s pomočjo takšnih vsebin, metod in oblik, ki bi ohranile prostovoljni pristop bralca 

k branju umetnostnega in neumetnostnega besedila. Pomembno vlogo pri tem, da se je bralna 

značka ohranila, imajo poleg enote Knjižnice Otona Župančiča še Pionirska knjižnica v 

Ljubljani in Zveza bralnih značk, seveda pa tudi mentorji. Za mentorje je Zveza bralnih značk 

organizirala razna posvetovanja, predavanja in pedagoške delavnice z namenom, da jim 

pomaga do kvalitetnega dela z mladimi bralci (Dežman, 1998). 

Analiza poročil, ki so jih pisali mentorji, je pokazala, da motivacija za branje pri učencih upada, 

zato se je v devetdesetih letih gibanje posodobilo z motivacijskim programom S knjigo v svet. 

Gre za poseben sistem nagrajevanja in spodbujanja mladih bralcev z nalepkami in mapami. 

Program nalepk in map je program S knjigo v svet poleg enotnosti med bralce razredne stopnje 

osnovnih šol prinesel tudi skupni simbol za vse slovenske bralne značke. To je podoba Ostržka 

(Dežman, 1998: 18). 

http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=7
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Bralna značka je najbolj množična na osnovnih šolah po Sloveniji, saj se vanjo vključuje kar 

72 % osnovnošolcev. V zadnjih dvajsetih letih se zelo širi po slovenskih vrtcih in splošnih 

knjižnicah predšolska bralna značka, katere pomembna naloga je, da spodbuja starše, da v 

predšolskem obdobju berejo svojim otrokom. Kot oblika bralnega kluba pa bralna značka 

deluje v srednjih šolah. Tudi slovenski otroci v zamejstvu sodelujejo pri branju za bralno 

značko. Bralna značka je zelo povezana s strokovnjaki na področju mladinske književnosti, 

sodeluje z raznimi knjižnicami, s Pionirsko – Centrom za mladinsko književnost in 

knjižničarstvo, z revijo Otrok in knjiga, s Slovensko sekcijo IBBY, z Bralnim društvom 

Slovenije, Društvom slovenskih pisateljev, Društvom slovenskih založnikov, z založbami in 

knjigarnami, množičnimi mediji, kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami ... (Društvo Bralna 

značka Slovenije – ZPMS, 2010). 

(Pridobljeno 13. 11. 2016 s http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=7.) 

 

4.2 Vrsta bralnih značk 

Danes je v Zvezo bralnih značk vključenih 47 bralnih značk, njihova poimenovanja pa so po 

pomembnem pisatelju iz kraja, kjer se značke podeljujejo ali kraja, ki je kako drugače povezan 

z njim (Vrste bralnih značk, 2016).  

 

Tabela 1: Leto prve podelitve, ime posamezne značke in kraj podeljevanja v različnih obdobjih  

22. MAJ 1961 

  

PREŽIHOVA BRALNA ZNAČKA 

  

Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Radlje ob 

Dravi, Slovenj Gradec, Maribor, Pesnica, Ruše, 

Slovenske Konjice, Lenart, Ljubljana – center, Moste–

Polje, Šiška, Ajdovščina, Celovec 

1963 

  

BEVKOVA BRALNA ZNAČKA 

  

Idrija, Tolmin, Ajdovščina, Nova Gorica, Sevnica, 

Ljubljana – Bežigrad, center, Goriško, Tržaško 

1964 CANKARJEVA BRALNA 

ZNAČKA 

  

Vrhnika, Logatec, Cerknica, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, 

Ajdovščina, Črnomelj, Ljubljana – Moste–Polje, Vič–

Rudnik, Šiška 

  JURČIČEVA BRALNA ZNAČKA Grosuplje, Ivančna Gorica, Kranj, Črnomelj, Novo mesto, 

Ptuj, Ljubljana – Moste–Polje, Vič–Rudnik 

1965 

  

LEVSTIKOVA BRALNA 

ZNAČKA 

  

Ribnica, Litija, Kočevje, Ivančna Gorica, Ptuj, Ljubljana 

– Vič–Rudnik, Moste–Polje, Šiška 

  PREŠERNOVA BRALNA 

ZNAČKA 

Kranj, Škofja Loka, Tržič, Kamnik 

1966 

  

FINŽGARJEVA BRALNA 

ZNAČKA 

Jesenice, Radovljica, Ljubljana–Šiška, Trebnje 

  SELIŠKARJEVA BRALNA 

ZNAČKA 

Šentjur pri Celju, Slovenske Konjice, Ptuj, Ljubljana 

Vič–Rudnik 

  MIKLOŠIČEVA BRALNA 

ZNAČKA 

Ljutomer 

  INGOLIČEVA BRALNA 

ZNAČKA 

  

Slovenska Bistrica, Ptuj, Ormož, Trebnje, Ljubljana – 

Šiška, Vič–Rudnik 

  GREGORČIČEVA BRALNA 

ZNAČKA 

Nova Gorica, Tolmin, Ajdovščina, Idrija, Ljubljana–

Šiška, Goriško 

  CICIBANOVA BRALNA 

ZNAČKA 

po vsej Sloveniji 

1967 

  

KRANJČEVA BRALNA 

ZNAČKA 

  

Murska Sobota, Lendava, Gornja Radgona, Ljubljana–

Šiška, center, Porabje 

  KOSOVELOVA BRALNA 

ZNAČKA 

Sežana, Koper, Izola, Piran, Lendava, Brežice, Nova 

Gorica, Ljubljana–Šiška 

http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=7
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  KETTEJEVA BRALNA ZNAČKA Ilirska Bistrica, Postojna, Lendava 

  KAJUHOVA BRALNA ZNAČKA Velenje, Celje, Žalec, Mozirje, Slovenske Konjice, 

Krško, Brežice, Sevnica, Lendava, Ljubljana Moste–

Polje, Šiška 

1968 ŽUPANČIČEVA BRALNA 

ZNAČKA 

  

Novo Mesto, Črnomelj, Metlika, Trebnje, Kočevje, 

Ljutomer, Sežana, Nova Gorica, Ajdovščina, Domžale, 

Ljubljana – Moste–Polje, Šiška 

1969 AŠKERČEVA BRALNA ZNAČKA Laško, Mozirje, Šmarje pri Jelšah 

  BRALNA ZNAČKA FRANA 

MILČINSKEGA 

Cerknica 

  KERSNIKOVA BRALNA 

ZNAČKA 

Domžale, Kamnik, Ptuj 

1970 VODNIKOVA BRALNA 

ZNAČKA 

Ljubljana–Šiška 

  GOLIEVA BRALNA ZNAČKA Trebnje 

  MEŠKOVA BRALNA ZNAČKA Ormož 

1971 TAVČARJEVA BRALNA 

ZNAČKA 

Škofja Loka, Kranj 

 

 

PO LETU 1975 BRALNA ZNAČKA FERENCA 

MÖRA 

Lendava 

  

  DRUŽBOSLOVNA KIDRIČEVA 

BRALNA ZNAČKA 

Nova Gorica, Ptuj, 

Slovenska Bistrica – srednje šole 

  GRUDNOVA BRALNA ZNAČKA Nabrežina pri Trstu 

1980 SUHODOLČANOVA BRALNA 

ZNAČKA 

Ravne, Slovenj Gradec, Dravograd, Radlje, Novo mesto, 

Trebnje 

PO LETU 1980: 

  

BRALNA ZNAČKA BENA 

ZUPANČIČA 

Izobraževalni center Litostroj 

  

  PRUŠNIKOVA (GAŠPERJEVA) 

DRUŽBOSLOVNA BRALNA 

ZNAČKA 

v določenem obdobju po različnih krajih Slovenije 

  RIBIČIČEVA BRALNA ZNAČKA 

  

Ajdovščina, Brežice, Črnomelj, Jesenice, Murska 

Sobota, Novo mesto, Trebnje, Ljubljana 

  ZMAJEVA BRALNA ZNAČKA 

  

Ajdovščina, Brežice, Črnomelj, Kamnik, Novo Mesto, 

Trebnje, Ljubljana – center 

  BRALNA ZNAČKA BRANKE 

JURCA 

Krško, Ptuj, Trebnje, Ljubljana – center, zdomci 

  TRUBARJEVA BRALNA 

ZNAČKA 

  

Kamnik, Črnomelj, Trebnje, Ljubljana–Šiška, posebno 

je bila živa leta 1986 

2010 GRADNIKOVA BRALNA 

ZNAČKA 

OŠ Dobrovo 

2011 MAGAJNOVA BRALNA 

ZNAČKA 

Kosovelova knjižnica Sežana 

MED BRALNIMI 

ZNAČKAMI SO ŠE: 

DEVOVA BRALNA ZNAČKA 

  

  

Tržič 

  

  DRUŽBOSLOVNA 

MOŠKRIČEVA BRALNA 

ZNAČKA 

Ljubljana 

  VALVASORJEVA BRALNA 

ZNAČKA 

Ljubljana – Šiška 

  DOMNOVA BRALNA ZNAČKA Goriško 

  POTRČEVA BRALNA ZNAČKA Ptuj 

  BRALNA ZNAČKA MIRKA 

KUNČIČA 

Lesce, Lipnica 

  MURNOVA BRALNA ZNAČKA Ljubljana – Vič–Rudnik 

  STRITARJEVA BRALNA 

ZNAČKA 

Ljubljana – Vič–Rudnik 

 SLOMŠKOVA BRALNA 

ZNAČKA 

slovenske župnije  

  

Vir: Pridobljeno 15. 11. 2016 s http://www.reg-kult.si/Rastoca-knjiga/ArtMID/423/ArticleID/83/Vrste-

bralnihzna%C4%8Dk 

http://www.reg-kult.si/Rastoca-knjiga/ArtMID/423/ArticleID/83/Vrste-bralnihzna%C4%8Dk
http://www.reg-kult.si/Rastoca-knjiga/ArtMID/423/ArticleID/83/Vrste-bralnihzna%C4%8Dk
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Predšolska bralna značka se je prvič pojavila v prvi polovici devetdesetih let. Po vrtcih in 

knjižnicah deluje pod različnimi imeni literarnih junakov, ki nakazujejo tudi na starostno 

stopnjo otrok (npr. bralček: Palček Bralček, Malček Bralček, Bralček Znalček; Ciciban 

pripoveduje, Ostržek pripoveduje, Muca Copatarica pripoveduje, Bralna značka Petra Nosa 

ipd.) (Vrste bralnih značk, 2016). 

(Pridobljeno 15. 11. 2016 s http://www.reg-kult.si/Rastoca-

knjiga/ArtMID/423/ArticleID/83/Vrste-bralnih-zna%C4%8Dk.) 

Spodbuda branja za značko je doprinesla tudi k nastanku ekološke in romske bralne značke. V 

splošnoizobraževalnih knjižnicah in podjetjih pa je zaživela tudi bralna značka za odrasle. 

Poimenovanje »bralna značka« so si sposodile tudi različne oblike branja v okviru učenja tujih 

jezikov v OŠ – angleška bralna značka, nemška bralna značka … Po župniščih pa je zaživela 

Slomškova bralna značka (Vrste bralnih značk, 2016). 

(Pridobljeno 15.11. 2016 s http://www.reg-kult.si/Rastoca-

knjiga/ArtMID/423/ArticleID/83/Vrste-bralnih-zna%C4%8Dk.) 

 

4.3 Bralna značka v osnovni šoli 

V osnovni šoli je bralna značka obšolska, interesna dejavnost, in deluje predvsem v sodelovanju 

s šolsko knjižnico. Vodijo jo učitelji mentorji. V vseh letih svojega obstoja je bralna značka na 

različne načine dopolnjevala pouk, najbolj slovenskega jezika in književnosti. Bralna značka 

poteka od 1. do 9. razreda. Število del, ki jih morajo učenci prebrati, je po navadi za celotno 

šolo enako in od šole do šole različno. Priporočilni seznami so v sodobnem času vse manj 

prisotni oz. vse bolj služijo le v oporo pri izboru knjig mentorjem in učencem. Na večini šol si 

učenci knjige lahko izberejo sami, mentorji pa morajo skrbeti, da so knjige primerne njihovi 

starostni stopnji (Jamnik, 2000: 79-80). 

Motiviranje za bralno značko je zelo pomembno. Že prvošolčki prejmejo prav posebno 

povabilo k branju in sodelovanju pri branju za bralno značko. Odbor Društva Bralna značka 

Slovenije posebej za prvošolce izbere slovensko slikanico, ki jo podari prav vsakemu prvošolcu. 

Slikanice naj bi pomagale razvijati ljubezen do knjige, obenem pa pomenijo tudi spodbudo 

staršem, skrbnikom in učiteljem, da naj mladim bralcem pri prvih bralnih korakih stojijo ob 

strani (Mohor, 2011: 19). 

Motivator branja za bralno značko v osnovni šoli je tudi projekt Zlati bralec, zlata bralka. 

Nagrajeni so vsi osnovnošolci, ki so brali za bralno značko skozi vsa leta šolanja. Učenci ob 

koncu devetletke prejmejo knjižna darila. Zelo pogosto so to knjige, ki so dobitnice večernice, 

nacionalne nagrade za najboljšo mladinsko leposlovno delo, občasno pa tudi  

poljudnoznanstveno delo, ki je bilo napisano posebej v ta namen (Mohor, 2011: 19). 

Gibanje bralna značka je ves čas živo in zato je pomembno, da se na podlagi tradicije prilagaja 

zahtevam sodobnega časa, potrebam, interesom in željam sodobne mladine. Vendar rezultati 

raziskave Razvoj bralnih zmožnosti učencev v osnovni šoli z bralno značko (Jamnik in Perko, 

2003) kažejo na pomemben upad pogostosti branja v prostem času z leti šolanja, pa tudi na 

upad števila učencev pri sodelovanju v projektu bralne značke. Analiza raziskave je pokazala 

tudi, da je ključna pri tem, ali nekdo bere ali ne, notranja motivacija. Potrdilo se je, da je prost 

izbor odločilen pri tem, da učenci berejo v prostem času in je najpomembnejši pogoj za 

uspešnost branja za bralno značko. Le z izborom knjig po željah in zanimanjih mladih bralcev 

se bo torej razvijal in potrjeval užitek v branju (Jamnik in Perko, 2003: 219-221). 

http://www.reg-kult.si/Rastoca-knjiga/ArtMID/423/ArticleID/83/Vrste-bralnih-zna%C4%8Dk
http://www.reg-kult.si/Rastoca-knjiga/ArtMID/423/ArticleID/83/Vrste-bralnih-zna%C4%8Dk
http://www.reg-kult.si/Rastoca-knjiga/ArtMID/423/ArticleID/83/Vrste-bralnih-zna%C4%8Dk
http://www.reg-kult.si/Rastoca-knjiga/ArtMID/423/ArticleID/83/Vrste-bralnih-zna%C4%8Dk
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4.4 Učitelj mentor 

Bralna značka se zelo prepleta s poukom slovenskega jezika in književnosti. Bralna značka je 

prostovoljna dejavnost in tega se morajo učitelji zavedati. Ni obvezna in učenci lahko tako 

prostovoljno izbirajo, ali bodo pri njej sodelovali ali ne – zato je vloga mentorjev zelo 

pomembna, saj imajo z ustreznimi motivacijskimi pristopi in raznolikostjo lahko zelo velik 

vpliv na izbor sodelovanja učencev pri tej interesni dejavnosti. 

Mentorji bralne značke morajo prilagajati oblike motiviranja in preverjanje prebranega. Njihov 

glavni cilj bi moral biti, da bi mladi prostovoljno sprejeli branje kot pomembno vrednoto v 

svojem  življenju. 

Vloga mentorja je od začetkov bralne značke vse do danes neprecenljiva. Sonja Dežman (1998) 

je v Priročniku za mentorje bralne značke zapisala: »Mentorji morajo biti osebe, ki doživljajo 

knjigo kot neprecenljivo vrednoto in branje kot užitek, ki želijo vse, kar jim ponuja knjiga kot 

bralcem, prenesti naprej na mlade in ki želijo deliti svojo izkušnjo ob knjigi z mladimi« 

(Dežman, 1998: 13). 

Za uspešen potek bralne značke na šoli mora mentor: 

 s pomenom bralne značke in z njenimi cilji seznaniti učence, učitelje in starše; 

 učence seznaniti z načinom branja za bralno značko, 

 se dogovoriti tako z učenci kot z učitelji o obliki preverjanja; 

 predstaviti in ponuditi okvirni seznam knjig za posamezne razrede oz. stopnje; 

 sprejeti predloge učencev in učiteljev ter bralni seznam dopolniti; 

 učence/bralce seznaniti z datumom začetka in konca branja; 

 učencem določiti datum in način prijave za branje; 

 na podlagi prijav poskrbeti za ustrezno število posameznih izvodov knjig; 

 z učitelji mesečno preverjati potek branja in skupno sproti reševati težave; 

 organizirati spremljajoče dejavnosti, ki naj dvigajo bralcem samozaupanje in 

motivacijo za branje; 

 po posvetu z učitelji organizirati ustrezno obliko preverjanja prebranega; 

 razglasiti učence, ki so uspešno brali za bralno značko; 

 organizirati svečano podelitev priznanj; 

 (ne nujno) organizirati nagradno ekskurzijo, ogled gledališke predstave ali druge 

kulturne prireditve (Dežman, 1998: 13). 

Mentor mora izbrati takšne načine in postopke, da učenci ne bodo čutili prisile. Branje morajo 

učenci sprejeti kot nekaj naravnega, zabavnega in zanimivega. Čutiti morajo, da jim je 

prepuščena prostovoljna odločitev sodelovanja pri bralni znački in da lahko z dejavnostjo tudi 

prenehajo. Vloga mentorjev je pomembna in najti morajo pravi način motiviranja mladostnikov 

za branje. V današnjem času, ko so mladi obkroženi s toliko drugimi rečmi in mediji, je 

motivacija še posebej pomembna in tudi zelo zahtevna. Mentor mora knjigo znati tudi 

priporočati in pričakovanja mladih so vse bolj kot preprosta (Društvo Bralna značka Slovenije 

– ZPMS, 2010). 

(Pridobljeno 13.11. 2016 s http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=7.) 

Igor Saksida v članku Je popularno vedno trivialno in trivialno vedno popularno? (2016) 

poudarja, da mentor branja ne sme pristati na izhodišče, da mladi berejo kar koli in kakor koli. 

Bralni interes ne sme biti edino merilo razvijanja bralne zmožnosti. Učitelj mentor naj pri delu 

z mladimi bralci uresničuje sledeča izhodišča bralnega dogodka: 

http://www.bralnaznacka.si/index.php?Stran=7
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 zahtevnost branja: ni le bralna motivacija tista ki tvori razvite bralne zmožnosti, ampak 

tudi obvladovanje bralnih oz. miselnih procesov, ki vzpostavljajo pomen in smisel 

besedila; 

 visoka pričakovanja: mentor mora postaviti pričakovano raven bralnega procesa nad 

trenutno zmožnost posameznika; 

 raznovrstnost bralnega gradiva: mentor branja naj razvija in ozavešča raznovrstne 

besedilne svetove (poleg klasičnih tudi zabavna besedila, izkustven, družbenokritična, 

poleg besedilnih tudi multimodalna); 

 diferenciacija bralnih gradiv pri bralnem dogodku: mentor naj poskrbi za različen, 

zahtevnostno stopnjevan nabor besedil, glede na različno razvitost bralne zmožnosti 

(Saksida, 2016: 25). 

V šolah so učitelji razrednega pouka, slovenisti in osnovnošolski knjižničarji tiste poklicne 

skupine, ki sodijo med profesionalne posrednike književnosti. Lahko omenimo tudi predbralno 

obdobje otrokovega razvoja, kjer so posredniki književnosti vzgojitelji predšolskih otrok (bolj 

poslušalcev kot bralcev književnih besedil). V šolah je bolj pomembna druga skupina, ki jo 

tvorijo učenci 3., 4. in 5. razredov, saj ti že zmorejo brati samostojno in pri njih že lahko 

govorimo o branju z razumevanjem. Ta skupina je vedno bolj odvisna od mentorja branja oz. 

upošteva mentorja ter starše. Tretjo skupino pa predstavljajo učenci od 6. do 9. razreda osnovnih 

šol, pri katerih se vloga mentorja že počasi izgublja in kjer imajo mnogo večji vpliv vrstniki 

(Haramija, 2009: 35-36). 

Manjši vpliv mentorjev je pokazala tudi raziskava Tilke Jamnik in Mance Perko (2003). 

Izsledki raziskave so pokazali, da učencem 3. razreda najpogosteje priporočajo knjige za branje 

prav mentorji bralne značke, nato starši in sorodniki, učitelji in knjižničarji v šolski knjižnici, 

zatem sošolci in prijatelji ter nazadnje knjižničarji v drugih knjižnicah. Učencem 7. razreda 

knjige priporočajo sošolci in prijatelji, knjižničarji v šolski knjižnici, učitelji in starši, šele 

potem mentorji bralne značke (Jamnik in Perko, 2003; Jamnik, 2004). 

Užitek v branju odločilno vpliva na to, ali bo postal učenec bralec za vse življenje, zato je vloga 

bralne značke in njen izziv predvsem v usposobljenosti mentorjev za kvalitetno delo z mladimi 

bralci (Jamnik, 2004). 

 

4.5 Naloge in cilji bralne značke 

Naloge bralne značke so: 

 podpirati temeljne cilje pouka materinščine z razvijanjem zavestnega, ustvarjalnega 

branja, bralne tehnike in spretnosti; 

 razvijati bralno kulturo učencev in promovirati knjige; 

 približati učencem dobre knjige na način, da bodo vzljubili branje: 

 razvijati kreativne sposobnosti učencev/bralcev; 

 spoznavati književnike in njihova dela na neformalen način in spodbujati kritično 

sprejemanje in vrednotenje literarnih besedil (Dežman, 1998: 20). 

Bralni znački lahko pripišemo tri osrednje cilje, ki jih lahko uresničujemo z uporabo različnih 

oblik in metod dela, z različnimi vprašanji in motivacijskimi metodami. Njihov izbor je širok, 

pester in se neprestano spreminja.  
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 Razvijanje bralne sposobnosti 

Ta cilj zajema sposobnost za doživljanje, razumevanje in vrednotenje oz. sposobnost lastne 

interpretacije leposlovja in izražanja. Učenci morajo usvojiti vse tri nivoje razumevanja 

(besedno, interpretacijsko in uporabno razumevanje), vsakega s posebnimi vprašanji (Dežman, 

1998: 20-21). 

 Razvijanje bralne kulture 

Bralna značka mladega bralca usposablja za branje in pozitivno vrednotenje knjige in ga vzgaja 

v trajnega uporabnika knjige (Dežman, 1998: 22). 

 Pridobivanje književnega znanja 

»Gre za sistematično pridobivanje dejstev, pojmov, posplošitev in metod literarne zgodovine in 

teorije na ravni pomnjenja in prepoznavanja, razumevanja, uporabe in ustvarjalnega 

preoblikovanja« (Dežman, 1998: 22). 

 

4.6 Priporočilni seznami  

Vodenje bralne značke zahteva mentorjevo široko razgledanost med knjigami, primernimi za 

mladino, zato Pionirska knjižnica v Ljubljani vsako leto pripravlja anotirane priporočilne 

sezname. Knjige so razvrščene glede na stopnjo bralca. Vsaka stopnja ima drugačne teme za 

pogovor in branje. Priporočilni seznami so namenjeni tako učencem in mentorjem, kot tudi 

staršem, da se lahko seznanijo z mladinsko književnostjo (Hanuš, 2000: 117-118). 

Priročniki oz. priporočilni seznami so začeli nastajati leta 1999, kronološko od najnovejšega si 

sledijo: 

- Od zvezd do gnezd (2016) 

- Človeknejezise (2015), 

- ?60:40? (2014), 

- Ekvilibristika branja (2013), 

- Algoritem arene (2012), 

- Geneze (2011), 

- Ozvezdje Knjiga (2010), 

- Pogled na drugo stran (2009), 

- Polet nad črtasto pižamo ali pogum iz ptičje perspektive (2008), 

- O niču, odejah in koncu sveta (2007), 

- Padci in igre (2006), 

- Klicarji zvezd (2005), 

- Pravljični vrtovi, seznami želja in druge dobre zgodbe (2004), 

- Kozmični poljubi vzporednih svetov (2003), 

- Lov na klone in superjunake (2002), 

- Med tabuji in fantastiko (2001), 

- Priporočilni seznam (2000), 

- Priporočilni seznam (1999) (Arhiv priročnikov za branje, 2016). 

(Pridobljeno 21. 11. 2016 s http://www.mklj.si/index.php/prirocnik/item/451.) 

http://www.mklj.si/index.php/prirocnik/item/451
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Bralna značka svetuje mentorjem, da se pri pripravi svojih seznamov opirajo na sezname 

Pionirske knjižnice. Bralna značka tudi svetuje, da mentorji pri pripravi seznamov upoštevajo 

naslednje kriterije: 

 »Kakovost dela: spoznavna, etična in estetska vrednost besedila (in ilustracije), 

 ustrezno razmerje med branjem domače in prevedene literature, 

 ustrezno razmerje med branjem kanonske (klasične) in sodobne literature, 

 ustrezno razmerje med literarnimi in poljudnoznanstvenimi besedili, 

 primernost glede na starost bralca, 

 pri mlajših bralcih sta pomembni tudi primerna oblika knjige in primerna dolžina 

besedila, 

 upoštevanje drugih dejavnikov.« 

(Haramija in Perko, 2011 v Letonja, 2015: 38-39). 

Priporočila za branje se najlažje uveljavijo z bralnimi seznami, ki naj ne bi bili predolgi in naj 

bi dopuščali izbiro tudi otrokom in staršem. Vsebovali naj bi knjige poezije, proze in dramatike, 

lahko pa tudi neumetnostna besedila (Haramija, 2009). 

 

4.7 Vloga bralne značke pri pouku 

Šolsko branje se povezuje s projektom  družinskega branja, z metodo dolgega branja v šoli, kjer 

učitelj bere učencem v nadaljevanjih, in z drugimi oblikami branja. Tako se branje uresničuje 

kot prijetno doživetje in kot metoda privzgajanja bralnih navad (Jamnik, 2006: 76). 

Bralna značka je osrednja dejavnost, ki ves čas svojega obstoja in razvoja dopolnjuje pouk 

slovenskega jezika in književnosti. Zasnovana je tako, da pomaga dosegati cilje pouka. Bralci 

pri branju za bralno značko uporabljajo to, kar pridobijo v okviru rednega pouka, in to, kar 

pridobijo v okviru bralne značke, uporabljajo pri rednem pouku književnosti (Jamnik, 2006: 

76-77). 

Bralna značka je kot pomembna interesna dejavnost poleg šolskega glasila omenjena tudi v 

osnovnošolskem kurikulu. S svežimi metodičnimi potmi, vsebinami in usmerjanjem otrok v 

različne aktivnosti, sta ti dve dejavnosti desetletja pomagali razklepati spone okostenelega 

pouka. Zato so njune številne vsebinske in metodične prvine prepoznane v učnih načrtih za 

slovenščino in za dva izbirna predmeta: literarni klub in novinarski krožek (Mohor, 2007: 45). 

»Cilji pouka književnosti, zapisani v osnovnošolskem učnem načrtu za slovenščino, 

predvidevajo vključevanje učencev v »debatne klube ob bralni znački«, učni načrt izbirnega 

predmeta literarni klub pa govori, da se »podpodročje branja povezuje z gibanji Bralna značka 

in S knjigo v svet.« (Mohor, 2007: 50) 

Tako se tudi bralna značka umešča v programe osnovnošolskega učnega načrta, kar pa ni niti  

malo presenetljivo, saj so najvišji cilji branja v sklopu njenih dejavnosti tudi najvišji cilji 

šolskega ukvarjanja s književnostjo. To pa je, da bo učenec rad bral in da mu bo branje 

predstavljalo vir vsestranskega užitka (prav tam). 
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5 BRANJE IN MOŽGANI 

Zadnje poglavje sem namenila opredelitvi povezave med branjem in možgani. Kako in na 

kakšen način branje vpliva na možgane, kako močna je povezava med njima, ali obstajata 

soodvisnost in odvisnost?  

Branje je izkustvo, ki stimulira tako naše kognitivne procese kot spremljajoča občutja. 

Področje branja je eno tistih, kjer je opazno še posebno tesno sodelovanje in povezovanje med 

raziskovalci in strokovnjaki pedagoške psihologije, kognitivne nevroznanosti ter računalniške 

tehnologije. V primeru raziskovanja branja in pisanja se zelo dobro uresničuje t. i. 

»metodološka interoperabilnost«, ki pomeni, da se ugotovitev posamezne discipline preveri 

tudi z raziskavami in ugotovitvami preostalih disciplin (Tancig, 2014: 12). 

Odgovori na temeljna vprašanja o bralčevem zaznavanju besedila, o načinih bralčeve udeležbe 

pri branju ter o raznolikih možnih funkcijah branja predpostavljajo vrsto posebnih znanj o 

delovanju jezika in človekovih možganov, še zlasti o spoznavnih in spominskih sposobnostih 

ter psiholoških in družbenih dejavnikih, ki oblikujejo bralca, njegov odnos do jezika in branja 

ter s tem pogojene bralne navade in obzorja bralnih pričakovanj (Grosman, 2004). 

Za razumevanje procesa branja so bile izdelane razne teorije, računalniški simulacijski in 

nevroznanstveni modeli. Simona Tancig (2014) v svojem prispevku govori o modelu dvojne 

poti, ki predpostavlja obstoj paralelnih mehanizmov – leksikalne in subleksikalne (fonološke) 

poti. Ta model je podprt tudi z nevroznanstvenimi raziskavami. Alternativa modelu dvojne poti 

je konekcionistični distribuirani model branja. Pri vseh modelih so v osnovi povezave in 

interakcije med vizualnimi (ortografskimi), fonološkimi in semantičnimi komponentami 

procesa branja (Tancig, 2014: 12). 

Branje temelji na preurejanju obstoječih živčnih omrežij. Presenetljiva zmožnost človekovih 

možganov je, da preurejajo sami sebe. Učenje branja je mogoče, ker vizualni sistem že poseduje 

mehanizem za prepoznavanje oblik VWFA (Visual Word Form Area – vidno področje oblike 

besed) in tudi povezave od teh prepoznanih oblik k drugim področjem, vključenim v slušno in 

abstraktno semantično reprezentacijo (Dehaene, 2008 v Tancig, 2014: 12). 

(Pridobljeno 5. 12. 2016 s 

file:///C:/Users/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision%202014.pd.) 

 

5.1 Nevrokognitivni procesi pri branju in poučevalni pristopi 

S slikanjem možganov je kognitivna nevroznanost odkrila številne nevrokognitivne procese, ki 

so v pomoč pri pojasnjevanju normativnega  razvoja bralne spretnosti in specifične učne težave 

ter disleksijo. Različni poučevalni pristopi in oblike pomoči so bili izdelani, ki so temeljili na 

odkrivanju nevroloških korelatov bralne spretnosti in spretnosti pisanja. Na področju bralne 

pismenosti se je v zadnjem času pojavilo več novih nevroznanstvenih odkritij, ki imajo 

pomembno implikacijo na prakso (Tancig, 2014: 13). 

- Značilnosti vizualnega sistema 

Spoznanje spontanega pojavljanja leve in desne simetrije je pri branju pomembno. Ta 

značilnost vizualnega sistema je lahko ovira, ko se otrok uči razločevati črke p in q ali b in d. 

V razvoju gredo vsi otroci skozi obdobje, ko spontano delajo napako v obračanju leve in desne 

oblike. Tega se odvadijo počasi (Tancig, 2014: 13). 

file:///C:/Users/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision%202014.pd
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- Simboli in fonemi 

Pri bralni spretnosti je pomembno tudi pretvarjanje črk v foneme. Za številne otroke 

povezovanje fonemičnih reprezentacij z abstraktnimi oblikami črk pogosto predstavlja veliko 

težavo. Postavlja se tudi vprašanje, ali gre pri branju angleščine ali italijanščine v primerjavi z 

jeziki, pisanimi s kitajskimi ali japonskimi pismenkami, za zelo različna živčna omrežja. 

Neinvazivne metode slikanja možganov so potrdile, da so vse pisave odvisne od podobnih 

omrežij v možganih (Dehaene, 2009 v Tancig, 2014: 13). 

- Bralne podspretnosti 

Poleg fonološkega dekodiranja je za bralno pismenost pomembno tudi tekoče branje z 

razumevanjem, ki je lahko naslednji vir težav pri nekaterih otrocih. Nedavne študije slikanja 

možganov odraslih oseb odkrivajo za branje pomembna področja možganov, ki se različno 

odzivajo, če tekočnost branja spreminjamo s spreminjanjem hitrosti prezentacije tekstov 

(Benjamin in Gaab, 2012 v Tancig, 2014: 14). Tekoče oz. fluentno branje je odvisno od večjega 

števila bralnih podspretnosti. S pomočjo vedenjskih in nevroloških pokazateljev je z načrtnim 

spreminjanjem hitrosti branja mogoče identificirati različne tipe pomanjkljive fluentnosti in 

tako tudi lažje načrtovati oblike pomoči, prilagojene posameznemu tipu težav (Tancig, 2014: 

14). 

(Pridobljeno 5. 12. 2016 s 

file:///C:/Users/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision%202014.pd.) 

 

5.2 Metode merjenja možganske aktivnosti 

Literarna recepcija je najbolj kompatibilno področje literarne vede s spoznanji in metodami 

nevroznanosti. Poznamo več metod merjenja možganske aktivnosti. Njihova prednost je, da 

nam prvič v zgodovini znanosti ponujajo vpogled v črno skrinjico delovanja možganov. Ob 

metodah merjenja možganske aktivnosti so se razvile tudi biometrične metode. To so metode, 

ki merijo določene elemente aktivnosti človeškega telesa, na primer gibanje obraznih mišic in 

srčni utrip. Med temi je najbolj zanimiv in uporaben sledilec očesnih gibov, aparat, ki na podlagi 

gibanja oči meri, kam je usmerjena pozornost preučevanca. Druga biometrična metoda je 

metoda obraznega dekodiranja – spremljanje obrazne mimike preučevanca in ugotavljanje 

njenega pomena (Žunkovič, 2016). 

Tehnike merjenja možganske aktivnosti so invazivne (vplivajo na telo) in neinvazivne (nimajo 

vpliva na delovanje človeškega telesa), razlikujejo pa se tudi glede na stopnjo časovne in 

prostorske natančnosti. Invazivne metode lahko zaradi etičnih razlogov označimo kot 

neprimerne za študij delovanja možganov med branjem literature. Glede na selekcijske kriterije 

(etičnost, cenovna dostopnost, funkcionalna karakteristika) sta primerni dve potencialno 

uporabni nevrometrični tehniki: EEG in fMRI (Žunkovič, 2016). 

5.2.1 fMRI 

fMRI je tehnologija, ki ima dobro časovno resolucijo in odlično prostorsko resolucijo. Z njo je 

mogoče proučevati možgane v delovanju, ne le možganske strukture, in opredeliti aktivne 

predele človeških možganov v celoti, in sicer v funkcionalnem smislu – med opravljanjem 

določenih miselnih, zaznavnih in motoričnih nalog. Mogoče je ugotoviti, kateri možganski 

predeli in v kakšnem zaporedju ter medsebojnih zvezah so ob branju ali poslušanju literarnih 

tekstov aktivni (Žunkovič, 2016). 
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S pomočjo te tehnologije je mogoče ugotoviti nekaj omejitev v zvezi z literarno recepcijo. 

Omejitve izvirajo iz narave podatkov, ki jih pridobimo s pomočjo fMRI-ja, in iz omejenega 

poznavanja zveze med kognitivnimi funkcijami in delovanjem možganov. Hipoteza 

modularnosti (da obstajajo možganski predeli, ki so določeni za točno določene kognitivne 

funkcije) se je v veliki meri izkazala za neutemeljeno, zaradi česar danes prevladuje 

konekcionistična hipoteza delovanja možganov (razsrediščene strukture vzporedno 

procesirajočih procesov, ki se hkrati dogajajo v številnih možganskih predelih) (Žunkovič, 

2016). 

Tudi Armstrong (2015) v svojem delu opozarja na to, da je točno določen predel možganov 

pristojen za točno določeno izkušnjo zmotna domneva. Vsako človeško izkustvo je tako 

prostorsko kot časovno udeleženo v številnih možganskih predelih. Armstrong trdi, da je res, 

da možgani potrebujejo ustaljene vzorce in sintezo, čemur lahko rečemo tudi harmonija, toda 

hkrati potrebujejo tudi občasne prekinitve teh vzorcev, torej disonanco. S takšnimi 

disonančnimi »presenečenji« lahko ostanejo prožni in odprti za nove naloge, in le tako se lahko 

izognejo stagnaciji zaradi okostenelih navad in rutine (Armstrong, 2015). 

Branje in poslušanje vključujeta mnogo miselnih, senzoričnih in motoričnih aktivnosti, ki 

delujejo sočasno in jih ni mogoče povsem razdeliti na posamezne funkcije ter teh funkcij 

umestiti v posamezne predele. V recepcijo jezikovnih sporočil, zlasti v recepcijo literarnih 

sporočil, je močno vpeto čustvovanje, katerega pomen je mnogo večji, kot so nekoč domnevali 

(Žunkovič, 2016). 

Sprožitev določenih nevronov povzroči bolečino, vendar pa nam to vedenje prav nič ne pomaga 

razumeti, kako to bolečino dejansko izkusimo. Podobno je tudi z literaturo in umetnostjo: s 

sodobnimi znanstvenimi metodami je mogoče ugotoviti, kateri predeli možganov se ob 

določenem dražljaju umetniškega dela aktivirajo, ne morejo pa nam povedati, kakšen je 

čustveni učinek tega možganskega vzburjenja. Čustveno doživljanje posameznika je pogojeno 

z njegovimi osebnimi, edinstvenimi izkušnjami, kulturnimi okviri in omejitvami in še nešteto 

drugimi vplivi (Armstrong, 2015). 

5.2.2 EEG 

Tehnologija EEG je za študije literarne recepcije uporabna zaradi svoje zelo visoke časovne 

resolucije, tehnologija je razmeroma poceni in preprosta za uporabo. Slabost te tehnologije je 

slaba prostorska resolucija. Z EEG-jem lahko natančno določimo, kdaj in s kakšno 

intenzivnostjo se določen odziv v možganski skorji zgodi, ne moremo pa ugotoviti, kje 

natančno se je odziv zgodil (Žunkovič, 2016). 

Uporaba EEG tehnologije, pri kateri se meri odziv na določen dražljaj, se imenuje ERP (ang. 

event related potencial). Prva vrsta ERP raziskav preko detekcije hemisferske asimetrije alfa 

valov omogoča razlikovanje med nezavednim pozitivnim in negativnim čustvenim odzivom na 

določen dražljaj, druga vrsta pa zaznava aktivacijo delovnega spomina (katere dražljaje si 

zapomnimo bolj in katere manj) (Žunkovič, 2016). 

S EEG tehnologijo je mogoče meriti čustveni odziv bralcev pri branju literarnih besedil tudi z 

vplivom, ki ga imajo različne metrične strukture na čustvovanje.  

Žunkovič (2016) v svojem članku govori tudi o tem, da so nevroznanstvene metode v literarni 

vedi zelo pomembne kot sekundarni vir informacij o delovanju človeške kognicije (pozornosti, 

branja, poslušanja, govora, razumevanja jezika) in ne le zgolj kot primarne tehnike bralčevega 

odziva. Sekundarne informacije lahko dopolnijo naše poznavanje učinkovanja literature in 
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procesov, ki se dogajajo v naših možganih medtem ko beremo in pišemo literaturo. Kljub vsemu 

pa nevroznanost ne pojasnjuje, kaj posamezna literarna besedila pomenijo.  

Sklenemo lahko, da so nevrobiološke značilnosti delovanja možganov nasploh lahko koristne 

za boljše razumevanje kognitivnih procesov, ki so vključeni v recepcijo literarnih besedil, 

trenutno pa še ni mogoče specificirati razlik med branjem literarnih ali neliterarnih besedil, 

različnih vrst literarnih besedil in vseh razlik med branjem in poslušanjem literature (Žunkovič, 

2016). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Raziskave, ki so bile narejene na področju bralne značke in bralne pismenosti ter bralne 

motivacije, dokazujejo, da z leti šolanja upadata branje in sodelovanje pri projektu bralna 

značka. Osrednji namen magistrske naloge je dokazati, da bi se z uporabo aktivnejših pristopov, 

sodobnejših metod za motivacijo za branje in ravno tako za preverjanje prebranega, z drugačno 

organizacijo bralne značke, s kombinacijo priporočenega in izbirnega seznama, z vsebinsko 

raznolikimi literarnimi deli in z njihovimi predstavitvami število učencev, ki bi se odločili 

sodelovati pri branju za bralno značko, v tretjem izobraževalnem obdobju povečalo.  

 

7 CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Cilji magistrske naloge:   

- analizirati sodelovanje pri bralni znački učencev na OŠ Tržič od 1. do 9. razreda v 

šolskih letih od 2011/2012 do 2014/2015; 

- predstaviti mnenja mentorjev o tem, ali je bralna značka motivacija za branje; 

- ugotoviti glavne razloge za upadanje sodelovanja pri branju za bralno značko v drugem 

in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju; 

- s pomočjo ankete ugotoviti, s kakšnimi težavami (ovirami) se srečujejo mentorji bralne 

značke; 

- ugotoviti, kako mentorji oblikujejo izbor besedil za bralno značko; 

- ugotoviti, ali mentorji  uporabljajo zaprt ali odprt bralni seznam; 

- ugotoviti, kdaj mentorji motivirajo učence za sodelovanje pri bralni znački in branje 

nasploh; 

- raziskati, s katerimi dejavnostmi mentorji motivirajo učence za branje; 

- predstaviti, kdaj in kako mentorji preverjajo razumevanje prebrane knjige; 

- ugotoviti, kolikšen delež učencev bere knjige za bralno značko; 

- ugotoviti, kaj najbolj vpliva na učenčev izbor knjig za branje; 

- raziskati, kaj in na kakšen način bi mentorji in učenci posodobili organizacijo in izvedbo 

bralne značke. 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Ali bi se z uporabo aktivnejših pristopov (metod) za motivacijo za branje in za 

preverjanje prebranega odločilo za sodelovanje pri bralni znački več učencev tretjega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja? 

2. Ali imajo odrasli v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju večjo vlogo pri odločitvi 

za sodelovanje pri bralni znački kot v drugem in tretjem obdobju? 

3. Ali mentorji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju uporabljajo drugačne načine 

motiviranja učencev za sodelovanje pri bralni znački kot mentorji v drugem in tretjem 

vzgojno-izobraževalnem obdobju? 

4. Ali učencem drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja sodelovanje pri 

bralni znački najbolj pomeni dodatno šolsko delo? 
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8 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Magistrska naloga temelji na empirični raziskavi, ki je bila izvedena s kavzalno 

neeksperimentalno metodo. Uporabljena sta bila kvantitativni in akcijski pristop raziskave.  

Podatki, pridobljeni z anketnim vprašalnikom, so bili obdelani s programom SPSS. 

Predstavljeni so v obliki tabel, grafov in v besedni obliki.   

Vzorec 

Izbrani vzorec je neslučajnostni. Anketirani so bili učenci 3., 6. in 9. razreda izbrane šole, poleg 

njih pa so anketni vprašalnik izpolnili še mentorji bralne značke iste šole (Priloga 1 in Priloga 

2). Pri uvajanju in izvedbi avtorskega modela motiviranja učencev za sodelovanje pri bralni 

znački so udeleženci učenci enega oddelka 7. razreda. 

 

9 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Akcijska raziskava je bila izvedena v naslednjih korakih: 

1. AKCIJSKI KORAK: analiza dosedanjega izdelovanja oz. sodelovanja pri branju za  

bralno značko (analiza opravljanja bralne značke v šolskih letih od 2011/2012 do 

2014/2015). 

2. AKCIJSKI KORAK: izvedba ankete in analiza anketnega vprašalnika za učence in 

anketnega vprašalnika za mentorje bralne značke. Anketi sta sestavljeni s kombiniranim 

tipom vprašanj (zaprtih in odprtih) in razdeljeni na osnovni šoli, kjer sem zaposlena. V 

ta namen sem učencem razdelila ankete tekom razrednih ur, ko so jih tudi izpolnjevali, 

mentorjem pa sem jih poslala po elektronski pošti. 

3. AKCIJSKI KORAK: načrtovanje, uvedba in izvajanje avtorskega modela razvijanja 

bralne pismenosti z bralno značko. V oddelku 7. razreda sem na temelju znanj 

recepcijske in sistemske didaktike ter z uporabo aktivnejših metod za branje, z 

različnimi pristopi preverljivosti prebranega in z aktivnejšim sodelovanjem učencev 

skušala doseči, da se je povečalo število učencev, ki so se odločili sodelovati pri bralni 

znački. Z učenci sem se srečevala enkrat tedensko. Na različne načine, z različnimi 

pristopi in pripomočki sem mesečno predstavila določena literarna dela, katera so učenci 

lahko izbrali za branje za bralno značko, ravno tako pa sem dopuščala svobodno izbiro 

literarnih del. Učence sem usmerjala k različnim pristopom preverljivosti prebranega.  

4. AKCIJSKI KORAK: ugotavljanje učinkovitosti avtorskega modela. Izvedba in analiza 

vprašalnika odprtega tipa z učenci 7. razreda, ki so sodelovali pri bralni znački. 

 

9.1 Analiza dosedanjega izdelovanja oz. sodelovanja pri branju za bralno značko – prvi 

akcijski korak 

Na osnovni šoli, kjer sem zaposlena, vsako leto ob koncu šolskega leta zabeležimo, koliko 

učencev je tekom leta opravljalo in izdelalo bralno značko. Učitelji mentorji podatke 

posredujejo knjižničarki, ki podatke shrani v arhiv šole. Naredila sem analizo opravljanja 

bralne značke po razredih v šolskih letih od 2011/2012 do 2014/2015.  
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Tabela 2: Sodelovanje in opravljene bralne značke 

v šolskem letu 2011/2012 

Tabela 3: Sodelovanje in opravljene bralne značke v šolskem 

letu 2012/2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 4: Sodelovanje in opravljene bralne značke 

v šolskem letu 2013/2014 

 
Tabela 5: Sodelovanje in opravljene bralne značke v šolskem 

letu 2014/2015 
                           

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Arhiv OŠ Tržič 

Iz tabel je razvidno, da bralno značko vsako leto opravi več kot polovica učencev OŠ Tržič. V 

šolskem letu 2011/2012 je bralno značko opravilo 62,63 % učencev, vsako naslednje šolsko 

leto pa je število teh učencev nekoliko nižje. V šolskem letu 2012/2013 58,86 %, v naslednjem 

šolskem letu 56,17 %, v šolskem letu 2014/2015 pa je delež opravljenih bralnih značk 54,19 %. 

Zelo dobro je vidna tudi razlika v sodelovanju pri bralni znački med učenci prvega ter drugega 

in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. V vseh štirih šolskih letih je odstotek opravljanja 

bralne značke v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju zelo visok. V šolskem letu 2011/2012 

so sodelovali in opravili bralno značko skoraj vsi učenci prve triade, saj se odstotki gibljejo od 

93 % do 100 %. Ravno tako je tudi v naslednjih šolskih letih, saj delež učencev, ki so opravili 

bralno značko, nikoli ne pade pod 80 %. Zelo velika sprememba je vidna pri učencih 4., 

predvsem pa 5. razreda. Delež učencev, ki so opravili bralno značko se predvsem v šolskih letih 

2013/2014 in 2014/2015 zelo zniža, saj je njihov odstotek komaj malo višji od 50 % (v šolskem 

letu 2013/2014 je opravilo bralno značko 56,10 % učencev 5. razreda, v naslednjem šolskem 

letu je ta delež še nižji, in sicer 50 %). Ob koncu drugega in v tretjem izobraževalnem obdobju 

je odstotek tistih, ki so opravili bralno značko, v vseh analiziranih šolskih letih zelo nizek. 

Razen v šolskem letu 2011/2012, ko so bili devetošolci še dokaj uspešni (40,42 %), pa v 

RAZRED ŠTEVILO 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
OPRAVLJENIH 

BZ 

ODSTOTKI 
(%) 

1. 46 45 97,83 

2. 52 52 100 

3. 43 40 93,02 

4. 44 38 86,36 

5. 37 27 72,97 

6. 44 8 18,18 

7. 36 9 25 

8. 47 10 21,28 

9. 47 19 40,42 

SKUPAJ 396 248 62,63 

RAZRED ŠTEVILO 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
OPRAVLJENIH 

BZ 

ODSTOTKI 
(%) 

1. 45 39 86,67 

2. 47 43 91,49 

3. 37 33 89,19 

4. 41 37 90,24 

5. 44 32 72,73 

6. 35 11 31,43 

7. 40 8 20 

8. 38 6 15,79 

9. 40 7 17,5 

SKUPAJ 367 216 58,86 

RAZRED ŠTEVILO 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
OPRAVLJENIH 
BZ 

ODSTOTKI 

1. 51 51 100 

2. 45 39 86,67 

3. 49 41 83,67 

4. 38 24 63,16 

5. 41 23 56, 10 

6. 46 25 54,34 

7. 36 5 13,89 

8. 36 5 13,89 

9. 39 2 5,13 

SKUPAJ 381 214 56,17 

RAZRED ŠTEVILO 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
OPRAVLJENIH 
BZ 

ODSTOTKI 

1. 53 50 94,34 

2. 51 44 86,27 

3. 45 37 83,04 

4. 49 26 53,06 

5. 38 19 50 

6. 40 13 32,50 

7. 49 12 24,49 

8. 35 6 17,14 

9. 33 6 18,18 

SKUPAJ 393 213 54,19 
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naslednjih letih učenci tretje triade nikoli niso presegli 25 % udeležbo pri opravljanju bralne 

značke. V šolskem letu 2013/2014 je bilo število učencev, ki so opravili bralno značko, še 

posebej nizko (v 7. in 8. razredu 13,89 %, v 9. pa samo 5,13 %). V naslednjem šolskem letu je 

delež malo višji, in sicer je bralno značko opravilo 24,49 % učencev 7. razreda, 17,14 % 

učencev 8. razreda in 18,18 % učencev 9. razreda. 

 

9.2 Izvedba in analiza ankete učencev 3., 6. in 9. razreda ter mentorjev bralne značke – 

drugi akcijski korak 

9.2.1 Analiza in interpretacija odgovorov ankete za učence 

 

Tabela 6: Število vključenih učencev 

RAZRED ŠT. UČENCEV ODSTOTKI 

(%) 

3. razred 48 40,7 

6. razred 39 33,1 

9. razred 31 26,3 

SKUPAJ 118 100 

 

 

 

Graf 1: Razred anketirancev 

Iz tabele in grafa je razvidno, da je pri anketiranju sodelovalo 48 učencev 3. razreda (40,7 %), 

39 učencev 6. razreda (33,1 %)  in 31 učencev 9. razreda (26,3%). 
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1. vprašanje : Ali rad/rada bereš? 

Tabela 7: Odnos do branja po razredih 

  Razred 

3. razred 6. razred 9. razred skupaj  

frekvenca odstotek  frekvenca odstotek  frekvenca odstotek  frekvenca odstotek  

Ali 

rad/a 

bereš? 

da 44 91,7 27 69,2 12 38,7 83 70,3 

ne 4 8,3 12 30,8 19 61,3 35 29,7 

skupaj  48 100,0 39 100,0 31 100,0 118 100,0 

 

 

Graf 2: Odnos do branja po razredih 

Iz grafa so razvidne zelo velike razlike v odnosu do branja med razredi. Učenci 3. razreda imajo 

zelo pozitiven odnos do branja in tudi radi berejo, saj jih je kar 91,7 % (to je 44 učencev) 

odgovorilo, da radi berejo. Le štirje učenci (8,3 %) so odgovorili, da branja ne marajo. Tudi 

anketirani učenci 6. razreda imajo do branja še pozitiven odnos. Več kot polovica anketiranih 

šestošolcev (69,2 %) je odgovorila, da imajo branje radi. 12 učencev od 39 (30,8 %) pa ima do 

branja negativen odnos. Velik preobrat je viden pri odgovorih devetošolcev. Več kot polovica 

(61,3 %) jih je s svojim odgovorom pokazala, da ima do branja negativen odnos. 12 učencev 

od 31 (38,7 %) pa je obkrožilo pozitiven odgovor.  

V anketnem vprašalniku je sledilo je odprto vprašanje, zakaj učenci radi berejo oz. zakaj ne. 

Glavna razloga za pozitiven odnos do branja sta, da se jim branje zdi zanimivo in da radi berejo, 

ker se z branjem veliko naučijo. Poleg tega so v odgovore navajali še, da si z branjem krajšajo 

prosti čas, da branje širi besedni zaklad in da z njim izboljšujejo veščino branja.  

Glavni razlogi za negativen odnos do branja pa so pomanjkanje časa, nadomestitev branja z 

računalnikom oz. gledanjem televizije ter nezanimivost in dolgočasnost branja. Nekaj učencev 

je odgovorilo, da ne marajo brati, ker so zelo slabi bralci. 

(Tabela prikaza odgovorov po frekvenci in odstotku v Prilogi 3.) 
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2. vprašanje: Ali si v lanskem šolskem letu (2014/2015) bral/a za bralno značko? 

Tabela 8: Branje za bralno značko v lanskem šolskem letu po razredih 

  razred 

3. razred 6. razred 9. razred skupaj  

frekvenca odstotek  frekvenca odstotek  frekvenca odstotek  frekvenca odstotek  

Ali si v 

lanskem 

šolskem 

letu 

bral/a 

za 

bralno 

značko? 

da 40 83,3 25 64,1 7 22,6 72 61,0 

ne 8 16,7 14 35,9 24 77,4 46 39,0 

skupaj  48 100,0 39 100,0 31 100,0 118 100,0 

 

 

Graf 3: Branje za bralno značko v lanskem šolskem letu 

Tudi tukaj so vidne razlike med razredi. Tabela in graf prikazujeta, koliko učencev je v šolskem 

2014/2015 sodelovalo pri bralni znački. Iz grafa je razviden velik upad sodelovanja, predvsem 

če primerjamo učence 3. in 9. razreda. 83,3 % učencev 3. razreda je v šolskem letu 2014/2015 

bralo za bralno značko, medtem ko je v 9. razredu ta odstotek zelo nizek (22,6 %). Več kot 

polovica šestošolcev (64,1 %) je v šolskem letu 2014/2015 še sodelovala pri branju za bralno 

značko.  

Rezultati niso presenetljivi, saj tudi raziskave na področju branja dokazujejo, da sodelovanje 

pri bralni znački z leti šolanja upada. 

Učenci so napisali, zakaj sodelujejo pri bralni znački. Najpogostejši odgovori so bili: 

- ker ob koncu dobimo priznanje, 

- ker dobimo petico pri predmetu slovenski jezik, če opravimo bralno značko (ta odgovor 

so napisali predvsem učenci 9. razreda), 

- ker gremo na koncu gledat predstavo, 

83,3

64,1

22,6

16,7

35,9

77,4

0 20 40 60 80 100

3 razred

6 razred

9 razred

Ali si v lanskem šolskem letu bral/a za bralno značko?

Ne

Da
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- ker hočem postati zlat bralec/zlata bralka, 

- ker so mi tako rekli starši (to je bil pogost odgovor pri mlajših učencih), 

- ker je branje zanimivo, 

- ker imam rad/rada knjige, 

- ker lahko sami izbiramo, kaj bomo brali. 

Glavni razlogi in odgovori, da se učenci ne odločijo za sodelovanje pri bralni znački, so: 

- pomanjkanje časa, 

- slabo branje, 

- ker se mi ni dalo, 

- ker me branje ne veseli, 

- ne maram predstavljati knjig pred razredom, 

- že šola je preveč obremenilna. 

(Tabela prikaza odgovorov po frekvenci in odstotku v Prilogi 4.) 

3. vprašanje: Kaj ti pomeni bralna značka? 

Tabela 9: Pomen bralne značke za učence 

  N povprečje std. 

odklon  

Pomeni mi 

veselje do 

branja 

3. razred 48 1,58 0,77 

6. razred 39 1,74 0,88 

9. razred 31 2,29 0,82 

skupaj 118 1,82 0,86 

Pomeni mi 

vrsto 

tekmovanja 

3. razred 48 2,46 0,68 

6. razred 39 2,18 0,64 

9. razred 31 2,13 0,56 

skupaj 118 2,28 0,65 

Dodatno 

šolsko delo 

3. razred 48 1,96 0,77 

6. razred 39 2,08 0,87 

9. razred 31 1,58 0,89 

skupaj 118 1,90 0,85 
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Graf 4: Pomen bralne značke za učence 

Z analiziranjem podatkov o tem, kakšen pomen učenci 3., 6. in 9. razreda pripisujejo bralni 

znački, bom odgovorila na raziskovalno vprašanje ali učencem drugega in tretjega vzgojno-

izobraževalnega obdobja sodelovanje pri bralni znački najbolj pomeni dodatno šolsko 

delo? 

Učenci so odgovore razvrščali po naslednjem kriteriju: 1 – najbolj pomembno, 2 – manj 

pomembno, 3 – najmanj pomembno. Iz tabele in grafa je razvidno, da ima za devetošolce bralna 

značka kot dejavnik za veselje do branja najpogosteje najmanjši pomen, malo več jim pomeni 

kot način oz. vrsta tekmovanja in najbolj jo dojemajo kot dodatno šolsko delo. Šestošolci so 

bralni znački kot vrsti tekmovanja dali najmanjši pomen, malo bolj pomembna se jim zdi kot 

dodatno šolsko delo, največji pomen pa ji pripisujejo kot dejavniku za veselje do branja. 

Tretješolci so razvrščali podobno kot šestošolci – razlike med njihovimi odgovori so zelo 

majhne.  

Analiza je delno potrdila, da sodelovanje pri bralni znački učencem drugega in tretjega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja najbolj pomeni dodatno šolsko delo. To velja le za 

devetošolce. Učencem 6. razreda pa bralna značka najbolj pomeni veselje do branja, zato za 

njih raziskovalnega vprašanja ne moremo potrditi.  

Odgovori niso presenetljivi in so še en pokazatelj odnosa učencev do bralne značke.  

4. vprašanje: Kdo največ vpliva na to, ali boš bral/a za bralno značko? 

Tabela 10: Vpliv na branje za bralno značko 

  razred 

3. razred 6. razred 9. razred skupaj  

frekvenca odstotek  frekvenca odstotek  frekvenca odstotek  frekvenca odstotek  

Kdo 

največ 

vpliva 

na to, 

ali boš 

starši 24 50,0 15 38,5 3 9,7 42 35,6 

učitelji 0 0,0 1 2,6 4 12,9 5 4,2 

knjižničar 1 2,1 0 0,0 0 0,0 1 0,8 

sošolci 0 0,0 1 2,6 0 0,0 1 0,8 

1,6
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2,3

2,5

2,2

2,1
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2,1

1,6
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3 razred

6 razred

9 razred

Kaj ti pomeni bralna značka?

Dodatno šolsko delo

Pomeni mi vrsto
tekmovanja

Pomeni mi veselje do
branja
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bral/a 

za 

BZ? 

prijatelji 1 2,1 0 0,0 0 0,0 1 0,8 

sam/a 19 39,6 22 56,4 22 71,0 63 53,4 

drugo 3 6,3 0 0,0 2 6,5 5 4,2 

skupaj  48 100,0 39 100,0 31 100,0 118 100,0 

 

 

Graf 5: Vpliv na branje za bralno značko 

Z analiziranjem rezultatov tega anketnega vpraša bom odgovorila na raziskovalno vprašanje ali 

imajo odrasli v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju večjo vlogo pri odločitvi za 

sodelovanje pri bralni znački kot v drugem in tretjem obdobju. Iz grafa je razvidno, da se 

devetošolci in tudi šestošolci o sodelovanju pri bralni znački največkrat odločajo sami. 71,0 % 

devetošolcev in malo več kot polovica vprašanih šestošolcev (56,4 %) je odgovorila, da sami 

odločajo o sodelovanju pri bralni znački. Pri tretješolcih imajo večji vpliv na to starši, saj je 50 

% anketiranih tretješolcev odgovorilo, da na njihovo sodelovanje pri bralni znački vplivajo 

starši. 39,6 % anketiranih tretješolcev o sodelovanju odloča samih. Vpliv staršev je pri 

devetošolcih zelo nizek, saj jih je le 9,7 % (3 učenci od 31) odgovorilo, da na odločitev za 

sodelovanje pri bralni znački vplivajo starši. Odstotek je višji pri šestošolcih (38,54 %), kar 

pomeni, da imajo starši še dokaj velik vpliv na njihove odločitve. Presenetljivo je, da so tako 

devetošolci (12,9 %) kot šestošolci (2,6 %) kot osebe, ki imajo vpliv na njihovo sodelovanje pri 

bralni znački, navedli učitelje, medtem ko se tretješolci za ta odgovor niso odločili. Knjižničarji, 

prijatelji in sošolci so bili izbrani zelo malokrat ali sploh niso bili izbrani.  

Analiza je potrdila, da imajo odrasli v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pri 

odločitvi za sodelovanje pri bralni znački večjo vlogo kot v drugem in tretjem obdobju. 
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5. vprašanje: Kako je določen izbor besedil za bralno značko? 

Tabela 11: Izbor besedil za bralno značko 

  odgovori odstotek 

primerov N odstotek  

Besedila priporoča 

učitelj/učiteljica 

glede na 

priporočilni 

seznam. 

13 9,3 % 11,0 % 

Naredimo razredni 

seznam besedil. 

5 3,6 % 4,2 % 

Knjige (besedila) 

mi izberejo starši. 

20 14,3 % 16,9 % 

Knjigo (besedilo) 

si izberem sam/a. 

100 71,4 % 84,7 % 

Drugo 2 1,4 % 1,7 % 

skupaj  140 100,0 % 118,6 % 

 

 

Graf 6: Izbor besedil za bralno značko 

Pri tem vprašanju so anketirani lahko obkrožili več odgovorov. Iz tabele in grafa je razvidno, 

da je učencem dopuščena prosta izbira besedila za bralno značko, saj se jih je 84,7 % odločilo 

za to možnost – od 140 skupno podanih odgovorov je bila ta možnost izbrana 100-krat, kar 

predstavlja 71,4 % odgovorov. 16,9 % anketiranih možnost izbire prepušča staršem in glede na 

odgovore je bila ta možnost izbrana v 14,3 % (20-krat). Da besedila priporoča učitelj glede na 

priporočilni seznam, je bilo izbrano 13-krat (9,3 %), najmanjkrat pa so se učenci odločili za 

odgovor, da naredijo razredni seznam knjig. 

Kot so potrdile raziskave, naj bi bil prost izbor odločilen pri tem, da učenci berejo v prostem 

času in tudi pri odločitvi za sodelovanje pri bralni znački. Odgovori učencev zato niso 

presenetljivi. 
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6. vprašanje: Kakšno knjigo si izbereš, če lahko prosto izbiraš? 

Tabela 12. Odločitev za izbor določene knjige, določenega besedila 

  odgovori odstotek 

primerov N odstotek  

Takšno, ki mi 

jo priporoča 

učitelj/ica. 

17 8,6 % 14,7 % 

Takšno, ki mi 

jo predlagajo 

starši. 

31 15,7 % 26,7 % 

Takšno, ki mi 

jo priporoča 

prijatelj. 

29 14,6 % 25,0 % 

Zanima me 

tema knjige. 

71 35,9 % 61,2 % 

Po knjigi sem 

gledal posnet 

film, risanko. 

31 15,7 % 26,7 % 

Knjigo sem že 

enkrat 

prebral. 

19 9,6 %  16,4 % 

skupaj  198 100,0 % 170,7 % 

 

 

Graf 7: Odločitev za izbor določene knjige, določenega besedila 

Tudi pri tem vprašanju so se anketirani lahko odločili za več odgovorov in kot je razvidno iz 

tabele so podali 198 odgovorov. Najpogosteje se anketirani odločajo za knjigo, besedilo, 

katerega tema se jim zdi zanimiva. To možnost so učenci izbrali 7-krat (35,9 %). Za to možnost 

se je odločilo 61,2 % anketiranih. Temu sledijo predlogi staršev in vpliv filmov ter risank. 

Učenci so se za ti dve možnosti odločili 31-krat (15,7 %). Prijatelji vplivajo na odločitev pri 

izbiri knjige kar pogostokrat (14,6 %). 17 odgovorov od 198 (9,6 %) kaže, da se anketirani 

odločajo za določeno knjigo, ker so jo že enkrat prebrali. Najmanjkrat pa so učenci izbrali 

možnost, da se odločajo za tisto knjigo, ki jo je priporočil učitelj oz. učiteljica (8,6 %; 17 

odgovorov od 198). 
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Učitelji imajo na izbor knjige res majhen vpliv, prav tako tudi starši. Razumljivo je, da je 

najpogostejši odgovor tema knjige, saj se užitek v branju potrjuje in razvija tudi z izborom knjig 

po željah in zanimanjih mladih bralcev.   

7. vprašanje: Kako učitelj/ica preverja prebrano besedilo? 

Tabela 13: Preverjanje prebranega besedila 

  odgovori odstotek 

primerov N odstotek  

Individualni 

pogovor, 

pripovedovanje o 

prebranem. 

35 18,0 % 29,7 % 

Imamo skupinski 

pogovor o 

prebrani knjigi 

(razredni). 

20 10,3 % 16,9 % 

Povedati moram 

kratko obnovo 

besedila. 

74 38,1 % 62,7 % 

Prebrano moram 

ilustrirati. 

19 9,8 % 16,1 % 

Učitelj mi 

postavlja 

vprašanja. 

45 23,2 % 38,1 % 

Drugo 1 ,5 % ,8 % 

Skupaj  194 100,0% 164,4% 

 

 

Graf 8: Preverjanje prebranega besedila 

Kot je razvidno iz tabele, so učenci podali 194 odgovorov. Učitelji najpogosteje preverjajo 

prebrano tako, da morajo učenci povedati kratko obnovo, saj so anketirani 74-krat obkrožili to 

možnost (38,1 %) oziroma se je za to možnost odločila več kot polovica sodelujočih (62,7 % 

anketiranih). Da učitelj postavlja vprašanja, je odgovorilo 38,1 % anketiranih, in ta odgovor je 

bil izbran 45-krat od 194 (23,9 %). Individualni pogovor je bil kot možnost predstavitve 

prebrane knjige izbran 35-krat (18 %), skupinski pogovor pa 20-krat (10,3 %). Najmanjkrat so 

učenci izbrali odgovor, da morajo prebrano ilustrirati (9,8 %). Pod drugo možnost pa je bilo 

zapisano, da si učenci bralno značko pripovedujejo v paru. 
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8. vprašanje: Kdaj učitelj najpogosteje preverja branje za bralno značko? 

Tabela 14: Kdaj učitelj preverja prebrano za bralno značko 

  odgovori odstotek 

primerov N odstotek  

pri 

dodatnem/dopolnilnem 

pouku 

58 36,5 % 49,2 % 

kadarkoli med poukom 12 7,5 % 10,2 % 

med odmori 28 17,6 % 23,7 % 

za to določen dan in 

uro 

20 12,6 % 16,9 % 

kadarkoli po pouku 38 23,9 % 32,2 % 

drugo 3 1,9 % 2,5 % 

skupaj  159 100,0 % 134,7 % 

 

 

Graf 9: Kdaj učitelj preverja branje za bralno značko 

Iz tabele je razvidno, da so učenci podali 159 odgovorov. Učitelji najpogosteje preverjajo 

prebrano med dopolnilnim in dodatnim poukom. Skoraj polovica anketiranih (49,2 %) je 

obkrožila to možnost. Na grafu je prikazano, da je bil ta odgovor izbran v 36,5 %, kar je 58-

krat od 159 odgovorov. Da si učitelji vzamejo čas za preverjanje prebranega kadarkoli po 

pouku, je bil odgovor, ki je bil izbran 38-krat (23,9 %). Tudi med odmori imajo učenci možnost 

predstaviti prebrano, saj je ta odgovor izbralo 23,7 % anketiranih, kar je 28-krat (17,6 %). 

Preseneča, da je bil odgovor, da imajo učitelji za preverjanje prebranega določen dan in uro, 

izbran le 20-krat (12,6 %), saj je bralna značka opredeljena kot interesna dejavnost, ki se izvaja 

po določenem urniku. Anketirani so se najmanj odločali za odgovor, da si učitelji mentorji 

vzamejo čas za bralno značko kadarkoli med poukom. Izbran je bil 12-krat (7,5 %).  

Iz teh odgovor lahko sklepamo, da so organizacija bralne značke, preverjanje prebranega in 

motiviranje za bralno značko slabo organizirani, in da je bralna značka pogostokrat prepuščena 

iznajdljivosti učencev in mentorjev. 
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Zadnje anketno vprašanje za učence je bilo odprtega tipa. Zanimalo nas je, kaj je učencem pri 

bralni znački všeč in kaj bi spremenili, če bi imeli to možnost. (Tabela prikaza odgovorov po 

frekvenci in odstotku v Prilogi 5.) Odgovori so zelo raznoliki, zato sem jih združila v sklope. 

Predstavila jih bom s pomočjo tabele.  

Tabela 15: Kaj je učencem všeč pri bralni znački? 

VŠEČ MI JE 

- priznanje ob zaključku bralne značke 

- dodatna dobra ocena (petica) pri predmetu slovenski jezik, če opravimo bralno značko 

- predavanja, predstava ob zaključku bralne značke 

- prosta izbira knjige, da lahko sam izberem, kaj bom bral, da lahko berem, kar želim 

- da sodelovanje ni obvezno, da lahko sodelujem, če želim 

- da me bralna značka spodbuja k branju; da me prisili k branju 

- da knjigo lahko predstavim sošolcem 

- nič mi ni všeč 

 

Odgovori so v tabeli razvrščeni po pogostosti navedenega odgovora. Kot je razvidno iz tabele, 

so dejavniki zunanje motivacije (predvsem različne nagrade) učencem pri sodelovanju za 

bralno značko najbolj všeč. Prosta izbira knjige in možnost, da lahko sami izberejo, kaj bodo 

brali za bralno značko, je prav tako pogost odgovor učencev na to vprašanje. Iz odgovorov 

lahko sklepamo, da je učencem zelo pomembno, da lahko sami izbirajo, kaj bodo brali, in tudi, 

ali bodo sodelovali pri bralni znački. Bralna značka vpliva tudi na to, da berejo in jih spodbuja 

k branju. Nekateri učenci so napisali, da jim pri bralni znački ni všeč nič.  

Tabela 16: Kaj bi učenci spremenili pri bralni znački? 

SPREMENIL BI/SPREMENILA BI: 

- način preverjanja prebranega, drugačen način predstavitev prebranega, več načinov 

predstavitve knjig (ne samo obnova) 

- da bi lahko za bralno značko prebrali tudi kakšne druge zvrsti knjig, ne samo 

leposlovje; da bi lahko za bralno značko prebrali tudi stripe; možnost opravljanja 

bralne značke z branjem iz drugih, različnih medijev (revije, računalniki)   

- več priporočil s strani učiteljev (mentorjev)  

- da bi lahko za bralno značko »povedali« tudi več knjig iz iste zbirke 

- vključevanje računalnikov, moderne tehnologije pri bralni znački 

- da bi za bralno značko imeli več časa; včasih ne vem, kdaj lahko »povem knjigo« za 

bralno značko, učitelji nimajo časa 

- da bi bila bralna značka drugače organizirana, npr. bolj na način knjižnega kluba 

- da bi bilo potrebno za bralno značko prebrati manj knjig 

- bralno značko bi ukinil; vseeno, če bralne značke ne bi bilo 

- nič ne bi spremenil 

 

Učenci so napisali kar nekaj predlogov sprememb, ki bi jih uvedli pri organizaciji bralne značke 

in splošno. Glede na napisano si želijo različne načine preverjanja prebranega in ne samo 

obnavljanja besedil, kot je v večini primerov sedaj. Želijo si tudi večjo izbiro različnih zvrsti 

knjig, ki bi jih lahko prebrali za bralno značko. Tudi od učiteljev mentorjev bi učenci na podlagi 

odgovorov želeli večjo aktivnost, in sicer, da bi jim predlagali več knjig in da mogoče izbira ne 

bi bila prepuščena le prosti izbiri. Predlog mnogih učencev je tudi vključevanje računalniške 
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tehnologije v bralno značko. Pri odgovorih je začutiti tudi željo, da bi za bralno značko imeli 

več časa, predvsem za predstavitev prebranega, saj učitelji nimajo točno opredeljenega 

časovnega okvirja, kdaj preverjati prebrano (največkrat to počnejo med dopolnilnim in 

dodatnim poukom, med odmori, po pouku, kadarkoli med poukom). Nekaj učencev je napisalo 

željo po manjšem številu prebranih knjig za bralno značko. Na OŠ Tržič je potrebno za bralno 

značko prebrati pet knjig, za posebno Devovo priznanje pa deset knjig. Ta kriterij je v vseh 

vzgojno-izobraževalnih obdobjih enoten. Veliko učencem je organizacija bralne značke všeč in 

ne bi spremenili nič, nekaterim pa bi bilo popolnoma vseeno, če je ne bi bilo oz. če bi jo ukinili. 

9.2.2 Analiza in interpretacija odgovorov ankete za mentorje 

1. Leta poučevanja 

Tabela 17: Leta poučevanja učiteljev mentorjev 

 

leta poučevanja frekvenca odstotek  

0–5  3 15,8 

6–10  2 10,5 

11–15  2 10,5 

16–20  3 15,8 

26–30 3 15,8 

31–35 4 21,1 

36–40 2 10,5 

Skupaj  19 100,0 

 

 

 

Graf 10: Leta poučevanja anketiranih 

Iz grafa in tabele je razvidno, da je pri anketiranju sodelovalo 19 mentorjev izbrane šole in to 

so tudi vsi učitelji, ki trenutno izvajajo mentorstvo za bralno značko. Največ anketiranih (21,1 

%) poučuje že od 31 do 35 let, torej imajo že kar nekaj izkušenj. Povprečno imajo anketirani 

več kot 10 let delovnih izkušenj pri poučevanju. Trije od 19 anketiranih (15,8 %) so učitelji 

začetniki in imajo pri poučevanju do pet let delovnih izkušenj.  
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2. Delovno mesto 

Tabela 18: Delovno mesto anketiranih 

delovno mesto frekvenca odstotek  

učitelj razrednega 

pouka 

15 78,9 

učitelj slovenskega 

jezika 

2 10,5 

drugi učitelj v razredu 1 5,3 

učitelj slovenskega 

jezika in knjižničar 

1 5,3 

skupaj 19 100,0 

 

 

Graf 11: Delovno mesto anketiranih 

Največ anketiranih učiteljev mentorjev je učiteljev razrednega pouka (78,9 %). Dva anketirana 

poučujeta slovenski jezik (10,5 %), en anketiran učitelj je knjižničar in učitelj slovenskega 

jezika (5,3 %), en učitelj pa je drugi učitelj v prvem razredu (5,3 %). Na anketo so odgovarjali 

tudi učitelji mentorji dveh podružničnih šol, ki sta del izbrane matične šole, in zato se tudi 

številčno kaže tako velika razlika med učitelji razredne stopnje in ostalimi. 

3. vprašanje: Kako najpogosteje motivirate učence za bralno značko in s tem posredno tudi za 

branje? 

Tabela 19: Motiviranje učencev za bralno značko 

  frekvenca odstotek  

Se pogovarjamo in 

izmenjujemo zanimive 

podatke in znanje o 

besedilu, zanimivostih v 

povezavi z vsakdanjim 

življenjem. 

2 10,5 

O knjigah se doživeto 

pogovarjamo, učenci 

aktivno sodelujejo. 

4 21,1 
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Knjigo predstavimo, 

motiviram jih, da si jo 

ogledajo, prelistajo. 

7 36,8 

Interpretativno beremo in 

predstavljamo določene 

odlomke iz knjige in se 

pogovarjamo o 

prebranem. 

4 21,1 

Drugo 2 10,5 

skupaj 19 100,0 

 

 

Graf 12: Načini motiviranja učencev za bralno značko 

Največ anketiranih, 7 od 19 (36,8 %), je odgovorilo, da učence za bralno značko motivirajo s 

predstavitvijo knjige in z možnostjo, da si jo lahko ogledajo in jo prelistajo. Enako število 

anketiranih (4 od 19; 21,1%) učence motivira z interpretativnim branjem odlomkov iz določene 

knjige, drugi pa se z učenci o knjigah doživeto pogovarjajo. Dva anketirana (10,5 %) sta 

odgovorila, da se pogovarjajo in izmenjujejo zanimive podatke in znanje o besedilu in 

zanimivostih v povezavi z vsakdanjim življenjem. Dva mentorja nista izbrala nobenega od 

podanih načinov motiviranja. Eden jih motivira tako, da staršem na roditeljskem sestanku 

predstavi obveznosti za bralno značko, eden pa učencem preprosto prepusti svobodno izbiro 

odločitve. 

10,5

21,1

36,8

21,1

10,5

0 10 20 30 40

Se pogovarjamo in izmenjujemo
zanimive podatke in znanje o…

O knjigah se doživeto pogovarjamo,
učenci aktivno sodelujejo

Knjigo predstavimo, motiviram jih da
si jo ogledajo, prelistajo

Interpretativno beremo in
predstavljamo določene odlomke iz…

Drugo

Načini motiviranja učencev za BZ  



53 
 

 

Graf 13: Motiviranje za bralno značko glede na delovno mesto mentorja 

Posebej nas je zanimalo, če učitelji mentorji prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja izbrane 

šole uporabljajo drugačne načine motiviranja za bralno značko kot učitelji drugega in tretjega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja. Z analizo teh odgovorov smo želeli odgovoriti na 

raziskovalno vprašanje ali mentorji v prvem vzgojno – izobraževalnem obdobju  

uporabljajo drugačne načine motiviranja učencev za sodelovanje pri bralni znački kot  

mentorji v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, zato smo naredili še 

primerjalno analizo odgovorov. Iz grafa je razvidno, da ne moremo dokazati drugačnega 

motiviranja učiteljev drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja od učiteljev, ki 

poučujejo oz. so mentorji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju. Analiza zgornjega grafa 

tega ne potrjuje niti ne zavrača. Teh podatkov ne moremo uporabiti kot statistično korektne, ker 

je število anketiranih, ki so mentorji v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju, 

prenizko. 

Zato ne moremo potrditi teze, da mentorji v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju  

uporabljajo drugačne načine motiviranja učencev za sodelovanje pri bralni znački kot  mentorji 

v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju. 

4. vprašanje: Ali mislite, da je bralna značka motivator za branje? 

Tabela 20: Ali je bralna značka motivator za branje? 

 

  frekvenca odstotek  

da 18 94,7 
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ne 1 5,3 

skupaj 19 100,0 

 

 

Graf 14: Bralna značka motivator za branje 

Večina anketiranih (94,7 %) misli, da je bralna značka motivator za branje, le en mentor (5,3 

%) pa predvideva obratno. 

Anketirani so napisali tudi svoje odgovore, zakaj mislijo, da je bralna značka motivator oz. 

zakaj ni.  

Tabela 21: Odgovori učiteljev mentorjev, zakaj je bralna značka motivator za branje 

Bralna značka je motivator, ker: 

- je zunanja motivacija, veliko učencev potrebuje nagrado, priznanje ob zaključku 

- predvsem jim je ob opravljeni bralni znački motivacija »petica« pri predmetu slovenski 

jezik 

- učence motivira razredno tekmovanje – kdo bo prebral več, tekmovanje med sabo, izziv 

predvsem predstavitev knjige sošolcem 

- s poslušanjem vsebine knjige so motivirani, da si knjigo tudi sami preberejo 

- omogoča branje po lastni izbiri 

- spodbudi učence, da iščejo različne knjige in pripovedujejo o prebranem 

- s pomočjo bralne značke učenci spoznaj skrivnosti branja 

 

Odgovori mentorjev so zelo podobni. Najbolj pogosti so izpisani v zgornji tabeli in so 

razvrščeni glede na pogostost. Večina anketiranih je zapisala, da je bralna značka zunanji 

motivator, saj naj bi učenci brali predvsem zaradi nagrade, ki jo dobijo ob koncu (priznanje, 

odlična ocena). Mentorji so odgovarjali, da je bralna značka motivator tudi zato, ker nudi neke 

vrste razredno tekmovanje, kar naj bi učencem pomenilo izziv.  
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Ker je večina mentorjev odgovorila, da je bralna značka motivator za branje, nasprotnega 

odgovora (zakaj ni motivator) niso podajali. Takšen je samo en odgovor, in sicer, da so glavni 

motivatorji starši in učitelji. 

(Tabela prikaza odgovorov po frekvenci in odstotku v Prilogi 6.) 

5. vprašanje: Kdaj najpogosteje preverjate razumevanje o prebrani knjigi, tudi veselje do 

branja? 

Tabela 22: Kdaj mentorji preverjajo prebrano za bralno značko? 

  odgovori odstotek 

primerov N odstotek  

pri 

dodatnem/dopolnilnem 

pouku 

13 33,3 % 68,4 % 

kadarkoli med poukom 3 7,7 % 15,8 % 

med odmori 7 17,9 % 36,8 % 

zato imam določen dan 

in uro 

2 5,1 % 10,5 % 

kadarkoli po pouku 10 25,6 % 52,6 % 

drugo 4 10,3 % 21,1 % 

skupaj 39 100,0 % 205,3 % 

 

 

Graf 15: Kdaj mentor preverja prebrano 

Mentorji so podali 39 odgovorov. Kot je prikazano v grafu, so se največkrat odločili za odgovor, 

da preverjanje prebranega poteka med dopolnilnim in dodatnim poukom. Ta odgovor je bil 

izbran 13-krat od 39 odgovorov (33,3 %), izbralo pa ga je 68,4 % vprašanih mentorjev. Da 

imajo učenci možnost predstaviti knjigo za bralno značko kadarkoli po pouku, je odgovorilo 

52,6 % anketiranih mentorjev (odgovor je bil podan 10-krat, in sicer v 25,6 %). Mentorji 

preverjajo prebrano za bralno značko tudi med odmori; ta odgovor je izbralo 36,8 % anketiranih 

in je bil izbran 7-krat (17,9 %). Da imajo učitelji za preverjanje prebranega določen dan in uro, 

sta odgovorila samo dva (5,1%), kar predstavlja 10,55 % mentorjev. Mentorji so navedli tudi 

druge možnosti, kdaj preverjajo prebrano za bralno značko: med likovnim poukom, v jutranjem 

krogu in po dogovoru. 
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Če primerjamo odgovore mentorjev bralne značke z anketiranimi učenci (Tabela 13, Graf 9), 

opazimo, da pri njihovih odgovorih ni bistvenih razlik. Tako učenci kot mentorji so največkrat 

odgovorili, da preverjanje za bralno značko poteka med dopolnilnim in dodatnim poukom, sledi 

odgovor kadarkoli po pouku, med odmori. To dokazuje, da je organizacija bralne značke, ki je 

opredeljena kot interesna dejavnost, na izbrani šoli prepuščena iznajdljivosti in časovni 

organizaciji tako mentorjev kot tudi učencev. 

6. vprašanje: Kako preverjate razumevanje o prebrani knjigi, tudi veselje do branja? 

Tabela 23: Način preverjanja prebranega za bralno značko 

  odgovori odstotek 

primerov N odstotek  

        

individualni 

pogovor, 

pripovedovanje 

o prebranem 

8 18,2 % 42,1 % 

imamo 

skupinski 

pogovor 

6 13,6 % 31,6 % 

učenec mora 

povedati kratko 

obnovo 

14 31,8 % 73,7 % 

prebrano 

morajo 

ilustrirati 

3 6,8 % 15,8 % 

učencu 

postavljam 

vprašanja 

9 20,5 % 47,4 % 

drugo 1 2,3 % 5,3 % 

skupaj  44 100,0 % 231,6 % 

 

 

Graf 16: Preverjanje prebranega za bralno značko 

Kot je razvidno iz tabele, so mentorji podali 44 odgovorov. Najpogosteje preverjajo prebrano 

tako, da morajo učenci povedati kratko obnovo, saj so to možnost obkrožili 14-krat (31,8 %); 

za to možnost odgovora se je odločilo 73,7 % sodelujočih. Da učitelj postavlja vprašanja, je 
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odgovorilo 47,4 % anketiranih in ta odgovor je bil izbran 9-krat od 44 (20,5 %). Individualni 

pogovor je bil kot možnost predstavitve prebrane knjige izbran 8-krat (18,2 %), skupinski 

pogovor pa 6-krat (13,6 %). Najmanjkrat so mentorji izbrali odgovor, da morajo učenci 

prebrano ilustrirati (6,8 %). En mentor je odgovore dopolnil še z možnostjo, da učenci knjigo v 

manjših skupinah predstavijo drug drugemu. 

Tudi na to vprašanje so mentorji in učenci odgovarjali podobno in lahko zaključimo, da med 

odgovori ni bistvenih razlik.  

7. vprašanje: Kako določate izbor besedil za bralno značko? 

Tabela 24: Določanje izbora besedil za bralno značko 

  odgovori odstotek 

primerov N odstotek  

besedila 

priporočam 

glede na 

priporočilni 

seznam 

5 20,8 % 26,3 % 

knjigo si 

izberejo 

učenci sami 

19 79,2 % 100,0 % 

skupaj  24 100,0 % 126,3 % 

 

 

Graf 17: Določanje izbora besedil za bralno značko 

Iz grafa in tabele je razvidno, da so se mentorji kljub temu, da so imeli podanih več odgovorov, 

odločili samo za dva. Skupaj so podali 24 odgovorov. Vsi (100 %) so odgovorili, da dopuščajo, 

da si učenci knjigo izberejo sami. Pet mentorjev se je poleg tega odgovora odločilo še za 

možnost, da besedila priporočajo glede na priporočilni seznam. Iz grafa je razvidno, da sta bila 

glede na vse odgovore in na izbiro v 79,2 % izbrana ta, da si učenci lahko izberejo knjigo sami, 

v 20,8 % pa, da besedila na podlagi priporočilnega seznama priporočajo učitelji.  

Ostala možna odgovora sta bila še: naredimo razredni seznam, drugo. 
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8. vprašanje: Kaj mislite, kaj vpliva na to (kaj je glavni razlog), da učenci v drugem, 

predvsem pa v tretjem izobraževalnem obdobju manj berejo za bralno značko kot učenci v 

prvem obdobju? 

Mentorji so navedli mnogo različnih odgovorov, ki pa sem jih združila v določene sklope. 

Predstavila jih bom s pomočjo tabele. 

Tabela 25: Navedeni razlogi mentorjev, da učenci v drugem, predvsem pa v tretjem izobraževalnem obdobju 

manj berejo za bralno značko kot učenci v prvem izobraževalnem obdobju 

- izgublja se vpliv staršev, manjša spodbuda iz domačega okolja 

- preobremenjenost učencev; učenci imajo manj prostega časa 

- učenci imajo drug interese 

- izgublja se vpliv učiteljev 

- preozek izbor (le leposlovje) 

- družabna omrežja, telefoni so jim bolj pomembni kot branje knjige 

- priznanje ob koncu nima več toliko pomena  

- slabše znanje branja, kar zelo ovira, knjige pa so že bolj zahtevne  

- v prvi triadi je organizacija pouka takšna, da lažje omogoča 

vključevanje BZ v del pouka 

 

Glavni razlog upadanja interesa tako za branje kot tudi za izdelovanje bralne značke v drugem, 

predvsem pa v tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju je po mnenju anketiranih mentorjev 

manjši vpliv staršev ter družinskega okolja na učence. Učenci imajo tudi vse več šolskih 

obveznosti in zato mentorji menijo, da so preobremenjeni in se zato ne odločajo za sodelovanje 

pri bralni znački. Na predmetni stopnji je prav tako vse manjši vpliv učiteljev na učence. 

Mentorji so kot možen razlog izpostavili še slabše branje učencev in s tem tudi upad branja, 

knjige pa so vse bolj zahtevne. Na najstnike imajo vse večji vpliv družabna omrežja, telefoni, 

kar pa lahko povežemo tudi s preživljanjem prostega časa. Z analizo anket smo ugotovili, da je 

organizacija bralne značke zelo slabo razvita, in da je eden od razlogov upadanja sodelovanja 

pri bralni znački ta, da je organizacija pouka v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju takšna, 

da se bralno značko lažje umesti v pouk. 

(Tabela prikaza odgovorov po frekvenci in odstotku v Prilogi 6.) 

Pomanjkanje časa, slabo branje in preobremenjenost učencev so razlogi, ki so jih poleg ostalih 

za nesodelovanje pri bralni znački navedli tudi učenci (vsi odgovori učencev so zbrani v tabeli 

v Prilogi 8).  

9. vprašanje: S katerimi odprtimi vprašanji/težavami se srečujete pri organizaciji bralne 

značke? 

Tabela 26: Vprašanja in težave, s katerimi se srečujejo mentorji bralne značke 

- Časovna organizacija; 

- časovna umestitev bralne značke v okvir pouka; 

- termini preverjanja prebranega; 
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- ne najdeš časa za bralno značko;  

- zelo preobremenjen urnik; 

- kdaj je najbolj primeren čas, kaj naj delamo za razumevanje, da bo časovno ugodno;  

- ni posebej določenih ur, ki naj bi bile namenjene izvedbi, velikokrat hitimo; 

- organizacija bralne značke na drugačen način, kako bi bilo to možno gleda na dane 

časovne okvire; 

- pomanjkanje časa za pogovor in izmenjevanje mnenj o knjigi; 

- premalo časa; 

- slaba časovna organizacija; 

- ni dodatnih ur za bralno značko; 

- največji izziv je motiviranje učencev, kajti če bi imeli več časa, bi bila lahko tudi 

motivacija bolj raznolika; 

- nimamo organizacije, prepuščeno je mentorju, tako časovno kot motivacijsko; 

- boljša organizacija bi morala biti na ravni celotne šole; 

- posebne ure za bralno značko niso namenjene, zato se moramo mentorji znajti po 

svoje, včasih zmanjka časa; 

- primanjkuje tudi časa za poglobljeno delo z vsebinami posameznih knjig. 

- Način predstavitve in poročanja o knjigah. 

- Mentor mora poznati veliko knjig, slediti novostim. 

- Kako učencem vzbuditi večjo radovednost za branje? 

- Ker je dopuščena prosta izbira, učenci berejo neustrezne knjige. 

- Starši imajo še vedno velik vpliv, ampak premalo časa posvečajo branju v družini. 

- Nimam težav. 

 

Glede odgovore imajo mentorji največje težave pri organizaciji bralne značke, in sicer največ 

pri časovni organizaciji, saj jim zaradi pomanjkanja časa ne uspe kakovostno izvajati tako 

motivacije kot tudi preverjanja za bralno značko. Iz odgovorov je čutiti nemoč učiteljev. 

Mentorji izpostavljajo tudi težnjo po drugačni organizaciji bralne značke, da jim ne bi bilo 

potrebno hiteti, da bralne značke ne bi umeščali v ure pouka, za bralno značko si želijo dodatne 

ure.  

(Tabela prikaza odgovorov po frekvenci in odstotku v Prilogi 7.) 

10. vprašanje: Kakšni so vaši cenjeni predlogi o ohranjanju ali posodobitvah bralne značke? 

Tabela 27: Predlogi o ohranjanju ali posodobitvah bralne značke 

- Bralna značka kot izbirni predmet, interesna dejavnost. Reorganizacija bralne značke s strani 

celotne šole. 

- Bralna značka kot izbirni predmet. 

- Bralna značka kot medrazredno tekmovanje, časovna organizacija bralne značke bi morala biti 

bolj časovno opredeljena. 

- Celotni kolektiv in šola bi bralni znački morali namenjati več pozornosti. Lahko bi se namenile 

določene ure za bralno značko kot krožek ali izbirni predmet. 

- Časovna, urna organizacija s strani šole (vodstva), mentorji, tisti učitelji, ki to želijo, ne pa kar vsi 

razredniki razredne stopnje ter slavisti na predmetni stopnji. 
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- Da bi bila bralna značka izvedena kot interesna dejavnost, kjer bi se lahko več pogovarjali o 

prebranih knjigah. 

- Načini preverjanja prebranega bi se morali spremeniti, biti bolj raznoliki (pogovorni krožek, 

okrogle mize razstave …), vendar pa je vse to povezano s časovno organizacijo. 

- Organizacija bralne značke kot ostalih interesnih dejavnosti, z določenimi urami, dnevi … 

- Organizacija bralne značke glede na časovno razporeditev ur. 

- Organizacija bralne značke kot interesna dejavnost. 

- Zagotovo drugačna organizacija bralne značke na nivoju šole, kot interesne dejavnosti, kot 

izbirnega predmeta. Sedaj je prepuščeno razrednikom, slavistom in knjižničarjem. 

- Učitelju priznati kot interesno dejavnost, dovoljeno več knjig iz iste zbirke, poenotenje kriterijev, 

časovna organizacija za lažjo raznolikost motiviranja in preverjanja. 

- Organizacija na nivoju celotne šole drugačna. 

- Ne potrebujemo še dodatnih posodobitev. Mogoče le časovni okvir in dodatne ure za mentorje. 

- Pomembno je, da učenci lahko vključujejo v bralno značko tudi drugačna, zanimiva besedila, ki 

jih najdejo v enciklopedijah, revijah. Večja prilagodljivost mentorjev. 

- Prav je, da se bralna značka ohrani. 

- Več aktivnosti v šoli (okrogla miza o določeni knjigi, predavanja, obisk pisatelja, razstave …). 

 

Mentorji predlagajo največ sprememb na področju bralne značke v njeni organizaciji. Želijo si, 

da bi bila organizirana kot interesna dejavnost ali izbirni predmet, saj bi s tem pridobili dodatne 

ure in boljšo časovno organizacijo. Menijo, da bi se, če bi bila bralna značka s strani celotne 

šole drugače organizirana in drugače umeščena v letni delovni načrt, zagotovo posluževali tudi 

različnih metod za motiviranje in preverjanje prebranega, saj bi jim čas to dopuščal. Mentorji 

predlagajo tudi, da naj bi bili mentorji le tisti učitelji, ki si tega res želijo biti. Nekaj sprememb 

predlagajo tudi glede izbora besedil (lahko bi bila dovoljena tudi besedila iz revij, enciklopedij 

…), pa tudi različnih aktivnosti, kot so okrogla miza, razstave, bi bilo v okviru bralne značke 

na šoli lahko več. 

(Tabela prikaza odgovorov po frekvenci in odstotku v Prilogi 11.) 

Pri odgovorih mentorjev in učencev glede sprememb in posodobitev bralne značke lahko 

najdemo kar nekaj skupnih točk. Tudi učenci so izpostavili, da si želijo spremembe pri časovni 

organizaciji bralne značke, saj bi mentorji tako imeli več časa in bi svoje aktivnosti v okviru 

bralne značke kvalitetnejše opravljali (metode motivacije in preverjanja). Prav tako so učenci 

predlagali, da bi za bralno značko lahko brali tudi drugačne zvrsti knjig (enciklopedije …) in 

da bi začeli mentorji v bralno značko vključevati tudi moderno tehnologijo. 

 

 

9.3  Načrtovanje, uvedba in izvajanje avtorskega modela razvijanja bralne pismenosti 

z bralno značko – tretji akcijski korak 

Načrtovanje dela 

Na šoli, kjer sem izvajala akcijsko raziskavo, bralna značka v letnem delovnem načrtu ni 

opredeljena, učitelji mentorji nimajo za to posebej načrtovanih ur, kar je tudi eden od razlogov, 

da se bralna značka izvaja v času odmorov, po pouku, med dopolnim in dodatnim poukom ali 

kadarkoli med poukom. Za potrebe raziskave in na podlagi analize anketnih vprašanj učencev 
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in mentorjev sem po dogovoru in soglasju z ravnateljem šole bralno značko umestila v razredne 

ure enega od dveh oddelkov 7. razreda. 

Tabela 28: Pregled opravljanja bralne značke v oddelku 7. razreda od šolskega leta 2011/2012 do šolskega leta 

2014/2015 

ŠOLSKO 

LETO 

ŠT. VSEH 

UČENCEV 

ŠT. 

OPRAVLJENIH 

BRALNIH 

ZNAČK 

ODSTOTKI 

(%) 

2011/2012 

(3. razred) 

14 14 100 

2012/2013 

(4. razred) 

14 12 85,72 

2013/2014 

(5. razred)) 

15 8 53,33 

2014/2015 

(6. razred) 

18 4 22,22 

 

Pregledala sem podatke opravljene bralne značke za oddelek in ugotovila, da je v šolskem letu 

2011/2012, ko so učenci obiskovali 3. razred, bralno značko uspešno opravilo vseh 14 učencev 

(torej 100 %). Naslednje šolsko leto se dva učenca za sodelovanje pri bralni znački nista 

odločila, torej je bralno značko opravilo 12 od 14 učencev (85,72 %). Zelo velik upad se kaže 

v šolskem letu 2013/2014, ko so učenci obiskovali 5. razred. To šolsko leto se je za sodelovanje 

pri bralni znački odločilo in uspešno opravilo le 8 od 15 učencev (53,33 %). Še manjša udeležba 

je bila v naslednjem šolskem letu. Le 22,22 % učencev enega oddelka sedmega razreda se je za 

sodelovanje pri bralni znački odločilo in jo tudi uspešno opravilo (4 od 18 učencev). Rezultati 

analize so potrdili, kar se je izkazalo pri pregledu poteka bralne značke na celotni šoli. V drugem 

in predvsem v tretjem izobraževalnem obdobju je zelo velik upad sodelovanja pri bralni znački. 

Načrt za izvajanje bralne značke v oddelku sem zasnovala dovolj ohlapno, da sem ga lahko 

spreminjala oziroma prilagajala učencem ter sledila njihovim usmeritvam in željam. Odločila 

sem se, da bom učencem vsak mesec ponudila drugačno knjigo, različne zvrsti, dela in avtorje 

predstavila na različne načine, učencem dopustila, da sami oblikujejo dejavnosti ali pa 

uporabijo ponujene, jim dala možnost izbire. 

Moje vodilo pri načrtovanju aktivnosti je bilo: »Bralno značko odlikujejo odprtost, 

prostovoljnost, neobveznost branja in druženja vseh tistih učencev, ki radi berejo, in 

pritegovanje k branju in pogovoru o knjigi ter navduševanje za knjigo tistih sošolcev, ki sami 

ne bi vzeli knjige v roke. Med njimi pa je mentor učencem enakovreden bralec, mladi bralci pa 

mentorju enakovredni spodbujevalci branja.« (Dežman, 1998: 14) 

Izvajanje načrtovanih dejavnosti 

- Razredni seznam (oktober) 

Kot so pokazali rezultati ankete, narejene v drugem akcijskem koraku, in kot navaja tudi 

Jamnikova v svojih delih, so priporočilni seznami vse manj prisotni oz. so vse bolj le v oporo 

mentorjem – na večini šol si učenci knjige lahko izberejo sami. Kljub temu sem se odločila, da 

prve ure, namenjene bralni znački, namenim priporočilnim in razrednim seznamom. Učence 

sedmega razreda sem prosila, naj na list napišejo najmanj eno knjigo, ki so jo nazadnje prebrali. 

Iz njihovih odgovorov smo nato sestavili seznam in ugotovili, da je na njem veliko knjig, ki so 

jih morali prebrati za domače branje v preteklem šolskem letu. V njihovem matičnem razredu 

smo seznam obesili na vidno mesto. Učence sem spodbudila, naj v štirinajstih dneh seznam 
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dopolnijo s knjigami, ki si jih želijo prebrati oziroma za katere so slišali, da so »dobre« ali so 

jim jih priporočili prijatelji, starši, knjižničarka. Po dveh tednih smo si seznam znova skupaj 

pregledali, ga dopolnili s še nekaj knjigami s priporočilnega seznama in ga zopet obesili na 

vidno mesto ter se dogovorili, da ga bomo sprotno dopolnjevali z naslovi prebranih knjig, knjig 

ki si jih nekdo želi prebrati in z novostmi. 

Tabela 29: Razredni seznam knjig ob začetku dejavnosti 

Slovenski avtorji:  

Bevk, F.: Mali upornik, Grivarjevi otroci, Pestrna, Pastirci 

(domače branje) 

Finžgar, F. S.: Gospod Hudournik (domače branje) 

Gluvič, G.: Fantje, žoga, punce 

Ingolič, A.: Deček z dvema imenoma (domače branje) 

Lovrak, M.: Tovarišija Petra Grče (domače branje) 

Muck, D.: Blazno resno o šoli 

Suhodolčan, P.: Košarkar naj bo! (domače branje) 

Vidmar, J.: Debeluška 

 

Tuji avtorji: 

Cann, K.: Pozor, mokra tla 

Dahl, R.: Matilda 

Lindgren, A.: Pika Nogavička (domače branje) 

 

Pesniške zbirke:  

----------------- 

 

 

Tabela 30: Razredni seznam knjig ob zaključku dejavnosti (zaključek bralne značke) 

Slovenski avtorji:  

Bevk, F.: Mali upornik, Grivarjevi otroci, Pestrna, Pastirci (domače branje) 

Finžgar, F. S.: Gospod Hudournik (domače branje) 

Ingolič, A.: Deček z dvema imenoma (domače branje) 

Kodrič, N: Na drugi strani 

Lovrak, M.: Tovarišija Petra Grče (domače branje) 

Moderndorfer, V.: Kot v filmu 

Muck,D.: Blazno resno o šoli 

Novak, B.: Grajski strah 

Omahen, N.: Življenje kot v filmu 

Partljič, T.: Maša in Tjaša 

Pregl, S: Spričevalo 

Sivec, I.: Krokarji viteza Erazma 

Suhodolčan, L: Skriti dnevnik 

Suhodolčan, P.: Košarkar naj bo! (domače branje) 

Vidmar, J.: Debeluška 

Vidmar, J.: Prijatelja 

 

Tuji avtorji: 

Almond, D.: Ime mi je Mina 

Boyne, J.: Zibby Payne 
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Cabot, M.: Princeskin dnevnik 

Cann, K.: Pozor, mokra tla 

Brashares, A.: Štiri prijateljice ene hlače 

Dahl, R.: Matilda 

Fox, P.: Enooki maček 

Lindgren, A.: Pika Nogavička (domače branje) 

Lindgren, A.: Erazem in potepuh 

Mckay, H.: Indigo 

Mckay, H.: Žafran 

Robertson, C: Pismo zaljubljene najstnice 

Shakespeare, W.: Romeo in Julija 

Townsend, S.: Skrivni dnevnik Jadrana Krta   

 

Pesniške zbirke: 

Fritz, E.: Vrane 
 

  

Razredni seznam se je do konca dejavnosti zelo razširil. Na seznamu je mnogo raznovrstnih 

knjig, raznih avtorjev, tako slovenskih kot tujih. Večina besedil je leposlovnih. Na seznamu je 

samo ena pesniška zbirka. Poleg knjig, ki smo jih prebirali z učenci, ki so sodelovali pri bralni 

znački, ali so jim bile ponujene, so učenci na seznam napisali tudi knjige, ki jih niso prebrali, 

so pa za njih slišali, da so zanimive, ali so jim jih priporočili prijatelji ali knjižničarka. Veliko 

knjig je tudi takšnih, ki so omenjene v priporočilnih seznamih.  

- Knjiga s snemanjem (november) 

Prva knjiga, ki sem jo predstavila vsem učencem oddelka 7. razreda, je bil roman Vinka 

Möderndorferja Kot v filmu. To delo je bilo leta 2013 izbrano za projekt Rastem s knjigo, knjiga 

pa je uvrščena tudi na priporočilni seznam bralne značke. Učencem sem predstavila avtorja in 

njegovo delo. Pokazala sem jim kratek film, ki je bil narejen za projekt Rastem s knjigo 

(https://www.youtube.com/watch?v=t6oc-XfekPw). Nato sem jim prebrala nekaj zanimivih 

misli in povedi iz posameznih poglavij. Z učenci sem se dogovorila, da se oglasim čez teden 

dni, do takrat pa so imeli čas, da se odločijo, ali bodo ponujeno knjigo prebrali, seveda pa sem 

jih opozorila, da je odločitev njihova, da je sodelovanje prostovoljno in da imajo vedno možnost 

izbrati tudi katerokoli drugo knjigo pa lastni izbiri in ravno tako sodelovati pri branju za bralno 

značko. 

Po preteku tedna sem bila zelo zadovoljna. Kar štirje učenci so v tem tednu knjigo Kot v filmu 

že začeli brati, štirje pa so se odločili, da bodo knjigo prebrali, vendar z branjem še niso začeli. 

Tako se je izoblikovala skupina osmih učencev, ki so knjigo prebirali skupaj z mano. Ob naših 

srečanjih smo se pogovarjali o težavah glavnega junaka, o njegovih osebnostnih lastnostih, 

iskali zanimive povedi. Ko so vsi sodelujoči knjigo prebrali, smo izdelali plakat in posneli 

kratek film z naslovom Moj dan kot v filmu. Vsak učenec je povedal, kdaj in zakaj se je počutil, 

kot da bi bil v filmu. Plakat in kratek film so učenci predstavili ostalim sošolcem. Po 

predstavitvi v razredu sta se še dva učenca odločila, da bosta knjigo prebrala in sodelovala pri 

branju za bralno značko.  
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Slika 1: Plakat, ki so ga ustvarili učenci in 

predstavili svojim sošolcem 

 

Slika 2: Izpisovali smo samo zanimive besedne 

zveze 

- Kviz (december) 

Naslednja knjiga, ki sem jo učencem predstavila in ponudila v branje, je bila pesniška zbirka 

Vrane Ervina Fritza. Seveda sem poudarila, da lahko za branje tudi sami izberejo katero koli 

drugo delo in jih znova opozorila na razredni seznam. 

Ponovno sem počakala teden dni, nato pa sem jih, ko so imeli razredno uro, povabila na zajtrk 

z Vranami oziroma s katero koli zanimivo knjigo. Prišlo je deset učencev, vsi so se odločili, da 

bodo prebrali Vrane. Ob zajtrku smo prebirali pesmi, se o njih pogovarjali, iskali skupna 

izhodišča. Do naslednje razredne ure si je moral vsak učenec izbrati najljubšo pesem in jo 

predstaviti sošolcem. 

Učencem sem sestavila kviz o pesniški zbirki in jim časovno omejila, do kdaj lahko kviz rešijo. 

Kviz so lahko reševali v knjižnici na računalniku (Priloga 8). 

- Zmenek na slepo (januar) 

V knjižnici sem pripravila zvitke, v katere sem vložila dve različni knjigi. Knjige sem izbrala 

glede na priporočilni in razredni seznam. Učence sem povabila na zmenek na slepo. V knjižnici 

si je vsak učenec, ki je želel, lahko izbral zvitek, v njem pa jih je poleg knjig čakalo še navodilo 

za delo (Priloga 9). 

Ob naslednjem srečanju smo se pogovorili o knjigah, ki so jih učenci izbrali. Vsak je povedal, 

za katero knjigo se je odločil in zakaj. Učenci so dobili navodilo, kako lahko prebrane knjige 

predstavijo svojim sošolcem. Ponudila sem jim dve možnosti – knjigo so lahko predstavili 

ustno, v vlogi ocenjevalca knjig, lahko pa so se odločili tudi za pisno obliko predstavitve. 

Večina učencev se je odločila, da bodo izbrane knjige predstavili ustno, ena učenka pa pisno. 

(Priloga 10). 
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Slika 3: Primer – del intervjuja, napisanega za predstavitev knjige 

- Predstavim ti knjigo (februar) 

Naslednja možnost za sodelovanje pri bralni znački je bila učencem najbolj znana. Imenovala 

sem jo »Izberi si knjigo in jo predstavi«. Učenci so si lahko izbrali katero koli knjigo, katero 

koli zvrst. Prepustila sem jim tudi način, kako bodo izbrano delo predstavili. Sodelujoči učenci 

so se odločili za leposlovne knjige. Predstavitve prebranega so potekale na različne načine: 

štirje učenci so želeli povedati obnovo, štirje so delo predstavili v obliki miselnega vzorca, dva 

učenca pa sta svoji knjigi želela predstaviti s pomočjo ilustracij, stripa. 

 

 

Slika 4: Primer – del miselnega vzorca kot predstavitev prebrane knjige 

- Dramatizacija prebranega (kratek bralni projekt; marec, april, maj) 

Za zadnje delo, ki smo ga brali za bralno značko, sem izbrala Shakespearovo delo Romeo in 

Julija. S tem delom smo se ukvarjali kar dva meseca in pol. Zgodbo so učenci deloma poznali. 

S tistimi, ki so se odločili sodelovati tudi pri tej knjigi, smo brali skupaj po posameznih dejanjih. 

Da je bilo branje bolj razumljivo, smo analizirali težje besedne zveze. Da sem učencem bolj 

približala dogajanje in da so si vse lažje predstavljali, smo si prek interneta ogledali Verono in 

oblačila tedanjega časa, analizirali smo sorodstvene in prijateljske vezi med junaki. Ogledali 

smo si odlomke iz različnih predstav, baleta. Ko smo brali posamezna dejanja, smo si 

vzporedno ogledali še odlomke iz filma. 
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Odločili smo se, da bomo to delo ostalim učencem predstavili s pomočjo dramatizacije. 

Sestavili smo lasten scenarij. Odlomke smo najprej odigrali v prvotnem jeziku, kot je napisano, 

nato še v »slengovskem« in celotno dogajanje premaknili v sodobni čas. Odigrali smo naslednje 

prizore: kako se Romeo in Julija spoznata, balkonski prizor, poroka in smrt zaljubljencev. 

 

 

Slika 5: Vabilo, ki so ga učenci oblikovali za svoje sošolce za zadnjo predstavitev dela 

 

9.4 Ugotavljanje učinkovitosti avtorskega modela. Izvedba in analiza vprašalnika 

odprtega tipa z učenci sedmega razreda, ki so sodelovali pri branju za bralno značko 

– četrti akcijski korak 

9.4.1 Analiza opravljenih bralnih značk  

V zadnjem akcijskem koraku sem ugotavljala uspešnost avtorskega modela izvajanja bralne 

značke. Primerjala in analizirala sem število učencev po razredih in oddelkih, ki so v šolskem 

letu 2015/2016 sodelovali pri bralni znački in jo opravili. 

S primerjavo izdelovanja bralne značke po razredih in oddelkih OŠ Tržič v šolskem letu 

2015/2016 ter z analizo podatkov opravljanja bralne značke izbranega oddelka 7. razreda v 

različnih šolskih letih bomo v tem koraku skušali odgovoriti na raziskovalno vprašanje, ali bi 

se z uporabo aktivnejših pristopov (metod) za bralno motivacijo in preverjanje 

prebranega za sodelovanje pri bralni znački odločilo več učencev tretjega vzgojno-

izobraževalnega obdobja. 
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Tabela 31: Sodelovanje in opravljene bralne značke po razredih v šolskem letu 2015/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela prikazuje število učencev OŠ Tržič, ki so v šolskem letu 2015/2016 sodelovali pri bralni 

znački in jo tudi opravili. Zelo dobro je vidna razlika v izdelovanju bralne značke med učenci 

prvega ter drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Število učencev prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki so v šolskem letu 2015/2016 opravili bralno značko, je 

visok. V 1. razredu je bralno značko opravilo 54 od 58 učencev (93,1 %), v 2. razredu 49 od 55 

učencev (89,09 %), v 3. razredu pa 49 od 54 učencev (90,74 %). Na prehodu v drugo vzgojno-

izobraževalno obdobje se je število teh učencev zelo znižalo, saj je bralno značko opravilo le 

še 65,90 % četrtošolcev (29 od 44 učencev). Zelo velik upad sodelovanja pri bralni znački je 

viden od 5. razreda naprej. Delež učencev od 5. do 9. razreda, ki so opravili bralno značko v 

šolskem letu 2015/2016, je zelo nizek (5. razred – 31,11 %, 6. razred – 16,67 %, 7. razred – 

35,29 %, 8. razred – 24 % in 9. razred – 16,13 %). Kljub nizkemu deležu opravljenih bralnih 

značk, predvsem v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, je v tabeli vidno odstopanje 

deleža 7. razreda. Višji delež učencev, ki so opravili bralno značko v sedmem razredu, je prav 

gotov rezultat izvajanja avtorskega modela.  

Da bi svoje rezultate še podkrepila, sem naredila analizo opravljanja bralne značke za šolsko 

leto 2015/2016 po oddelkih. 

Tabela 32: Sodelovanje in opravljanje bralne značke 

ODDELEK ŠT.  
UČENCEV 

ŠT. 
OPRAVLJE

NIH BZ 

ODSTOTKI 
(%) 

1. A 18 16 88,89 

1. B 19 17 89,47 

2. C 21 21 100 

2. A 20 17 85 

2. B 19 16 84,21 

2. C 16 16 100 

3. A 19 16 84,21 

3. B 18 17 94,44 

3. C 17 16 94,11 

4. A 18 15 83,33 

4. B 15 6 40 

4. C 11 8 72,73 

5. A 14 3 21,43 

5. B 17 3 17,65 

RAZRED ŠTEVILO 
UČENCEV 

ŠTEVILO 
OPRAVLJENIH 

BZ 

ODSTOTKI 
(%) 

1. 58 54 93,1 

2. 55 49 89,09 

3. 54 49 90,74 

4. 44 29 65,90 

5. 45 14 31,11 

6. 42 7 16,67 

7. 34 12 35,29 

8. 50 12 24 

9. 31 5 16,13 

SKUPAJ 413 231 55,93 
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5. C 14 8 57,14 

6. A 21 2 9,52 

6. B 21 5 23,81 

7. A 18 2 11,11 

7. B 16 10 62,5 

8. A 25 6 24 

8. B 25 6 24 

9. A 15 3 20 

9. B 16 2 12,5 

SKUPAJ 413 231 55,93 

 

Iz tabele je razvidno, da v razredih prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja med deležem 

učencev, ki so opravili bralno značko, ni bistvenih razlik. Vsi oddelki imajo dokaj visok delež 

opravljanja bralne značke. Na prehodu na drugo vzgojno-izobraževalno obdobje je razlika med 

oddelki že večja. Eden od razlogov je lahko tudi ta, da imajo starši z leti vse manjši vpliv na 

odločitev, ali bo učenec sodeloval pri bralni znački ali ne. Večjo vlogo dobivajo učitelji mentorji 

(način motiviranja, organizacija bralne značke), še večjo pa vrstniki. 

Iz tabele lahko razberemo veliko razliko med sodelovanjem pri branju za bralno značko med 

oddelkoma 7. razreda. V oddelku 7. b razreda sem izvajala bralno značko po avtorskem modelu. 

Rezultati kažejo, da se je v 7. b razredu za sodelovanje pri bralni znački odločilo večje število 

učencev kot v 7. a razredu, kjer so za bralno značko sodelovali po ustaljenem sistemu šole in 

mentorice. V 7. b razredu je delež učencev, ki so opravili bralno značko, 62,5 % (bralno značko 

je izdelalo 10 od 16 učencev), v 7. a razredu pa 11,1 % (bralno značko sta opravila dva od 18 

učencev). Delež učencev 7. b razreda, ki je opravil bralno značko, je tudi višji od deleža vseh 

učencev izbrane šole, ki so bralno značko opravili v šolskem letu 2015/2016 (55,93 %). 

Tabela 33: Pregled opravljanja bralne značke v oddelku 7. b razreda 

ŠOLSKO 

LETO 

ŠT. VSEH 

UČENCEV 

ŠT. 

OPRAVLJENIH 

BRALNIH 

ZNAČK 

ODSTOTKI 

(%) 

2011/2012 

(3. razred) 

14 14 100 

2012/2013 

(4. razred) 

14 12 85,72 

2013/2014 

(5. razred)) 

15 8 53,33 

2014/2015 

(6. razred) 

18 4 22,22 

2015/2016 

(7. razred) 

16 10 62,5 

 

V tabeli je prikazano opravljanje bralne značke oddelka 7. b razreda od šolskega leta 2011/2012 

do 2015/2016. Predvsem ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (5. in 6. razred) 

je viden upad opravljenih bralnih značk. V 7. razredu, ko so učenci imeli možnost sodelovanja 

pri bralni znački, pri kateri so se uporabljali aktivnejši pristopi, sodobnejše metode za bralno 

motivacijo in preverjanje prebranega, z drugačno organizacijo bralne značke, s kombinacijo 

priporočenega in izbirnega seznama, z vsebinsko raznolikimi literarnimi deli in z njihovimi 

predstavitvami se je število učencev, ki so se odločili sodelovati in tudi opraviti bralno značko, 

povečalo. Delež učencev, ki so opravili bralno značko v tem šolskem letu, je 62,5 %, v šolskem 

letu 2014/2015, ko so bili ti učenci v 6. razredu, pa je bil ta delež le 22,22 %. 
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Potrdimo lahko, da se je z uporabo aktivnejših pristopov (metod) za bralno motivacijo in 

preverjanje prebranega za sodelovanje pri bralni znački odločilo večje število učencev tretjega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja.  

9.4.2 Vprašalnik za sodelujoče učence  

Ob zaključku opravljanja bralne značke sem desetim učencem, ki so bralno značko opravili, 

razdelila kratek vprašalnik z vprašanji odprtega tipa. Predvsem me je zanimalo njihovo mnenje 

o izvajanju bralne značke ter njihove pripombe oz. predlogi.  

Prvo vprašanje:  

- Zakaj si se odločil/a sodelovati pri branju za bralno značko? 

Učenec 1: »Vsako leto sodelujem, pa sem se odločil, da bom tudi letos. Mi je bilo zelo všeč. 

Malo drugače. Upam, da bo tudi naslednje leto tako.« 

Učenec 2: »Nisem mislila sodelovati. Najprej se nisem prijavila, nato pa se mi je zdelo 

zanimivo. Pritegnila me je prva knjiga. Predvsem, kako so nam jo sošolci predstavili. Super je 

bilo.« 

Učenec 3: »Že takoj, ko smo začeli s pisanjem razrednega seznama, sem vedela, da bom 

sodelovala pri bralni znački, saj sem do sedaj še vsako leto. Knjige so mi super.« 

Učenec 4: »Po predstavitvi knjige Kot v filmu sem se odločil, da jo poskusim prebrati. Mi je 

bila všeč. Odločil sem se, da bom poskusil opraviti bralno značko. Je že dve leti nisem.« 

Učenec 5: »Knjigo Kot v filmu se prebrala že med počitnicami. Rada berem.« 

Učenec 6: »Učiteljica je predstavila bralno značko malo drugače. Predvsem me je zanimalo, 

ker je rekla, da bomo brali tudi skupaj. Sem se odločil, da poskusim.« 

Učenec 7: »Pritegnili so me sošolci s predstavitvijo prve knjige. Bilo je vse malo drugače, ne 

obnova.« 

Učenec 8: »Odločil sem se kasneje. Drugi, ki so bili že zraven, so bili navdušeni. Pa še mami 

mi je svetovala.« 

Učenec 9: »Sošolka je rekla, da je super. Bolj vse na pogovoru. Sem se odločila poskusit.« 

Učenec 10: »Sem se odločila prebrati ponujeno prvo knjigo. Knjiga mi ni bila tako všeč. Dobro 

pa mi je bilo to, kako smo o njej razpravljali, pisali plakate, se snemali.« 

Drugo vprašanje: 

- Kaj ti je bilo pri branju za bralno značko všeč?  

Učenec 1: »Najbolj to, da sem lahko poleg knjig, ki jih je predlagala učiteljica, izbral tudi 

drugo, če sem želel. Pa to, da je bilo vedno kaj drugače. Knjige smo res skupaj brali, jih 

komentirali. Pa da smo delali z računalnikom.« 

Učenec 2: »Da smo vedno izbrali knjigo na drugačen način. Najbolj mi je bil všeč zmenek na 

slepo. Pa predstavitve knjig. Nikoli nisem povedala obnove, vedno kaj drugega.« 
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Učenec 3: »Bilo mi je zanimivo. Kot nekakšen poseben klub. Posebno sem uživala, ko smo 

prebirali Romea in Julijo, čeprav je težka knjiga.« 

Učenec 4: »Vse mi je bilo všeč. Najbolj pa kviz za pesniško zbirko. Pa da smo uporabljali pri 

knjigah tudi računalnike.« 

Učenec 5: »Ko smo snemali svoj film in ko smo pripravljali Romea in Julijo. Imela sem se lepo, 

pa še knjige smo brali.« 

Učenec 6: »Da sem lahko sam izbral dane knjige. Bil je dober izbor. Čisto sam včasih ne znam 

izbrati. Raznovrstnost.« 

Učenec 7: »Vse mi je bilo všeč.« 

Učenec 8: »Da imam opravljeno bralno značko, pa še dobro mi je bilo.« 

Učenec 9: »Super je bilo. Kot nekakšen krožek. Najbolj mi je bil všeč Zmenek na slepo. Pa da 

nismo pripovedovali samo obnove.« 

Učenec 10: »Da smo imeli čas se pogovarjati o knjigah, pisati plakate, snemali. Uporabljali 

smo tudi računalnik. Vse mi je bilo v redu.« 

Tretje vprašanje: 

- Boš sodeloval/a pri bralni znački tudi naslednje šolsko leto? 

Učenec 1: »Bom. Predvsem zato, ker si želim postati zlata bralka.« 

Učence 2: »Če bo tudi tako, bom.« 

Učenec 3: »Bom.« 

Učenec 4: »Bom poskusil, in če bo tako kot letos, se bom potrudil do konca.« 

Učenec 5: »Vsekakor bom. Upam, da bo tudi tako zanimivo.« 

Učenec 6: »Če bo tako kot letos, bom. Bom videl.« 

Učenec 7: »Bom.« 

Učenec 8: »Odvisno od časa. Bom poskusil.« 

Učenec 9: »Se bom odločila naslednje šolsko leto. Mislim pa da, če bo tudi tako dobro.« 

Učenec 10: »Če bomo tudi delali tako kot letos.« 

Ob pregledu odgovorov lahko ugotovimo, da so se učenci odločili za sodelovanje pri branju za 

bralno značko predvsem zato, ker se jim je zdelo zanimivo, nekatere je pritegnila predstavitev 

prve knjige, drugi so se za to odločili zaradi skupnega branja ali načina dela (plakati, snemanje). 

Motivacija za branje je izredno pomembna in to se je izkazalo tudi pri odgovorih. 

Učenci so poudarili, da jim je bilo pri branju za bralno značko všeč raznovrstnost predstavitve 

knjig, da smo uporabljali računalnike, da so bile knjige ponujene, ampak da je bila kljub temu 

možna prosta izbira, da smo se o knjigah veliko pogovarjali. Celotna organizacija bralne značke 

se jim je zdela zanimiva, predvsem pa jih je pritegnila drugačnost. Potrdilo se je, da je vloga 
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mentorjev zelo pomembna, saj z ustreznimi motivacijskimi pristopi in raznolikostjo lahko zelo 

vplivajo na izbor sodelovanja učencev pri tej interesni dejavnosti. 

Zelo pozitivno je, da so učenci večinoma odgovorili, da bodo naslednje šolsko leto ponovno 

sodelovali pri bralni znački.  
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IV. SKLEP 

Bralna pismenost je pomembna za celotno družbo in potrebno jo je razvijati in spodbujati. 

Razvoj bralne pismenosti je prav gotovo zelo povezan z bralno motivacijo. Šola ima pri 

razvijanju bralne motivacije veliko vlogo. Zelo pomembno je motiviranje učencev za branje, 

saj raziskave dokazujejo, da bolje motivirani učenci dosegajo boljše rezultate in so uspešnejši. 

Bralna značka je ena izmed dejavnosti, ki na kreativen način prispevajo k razvijanju bralne 

kulture učencev in spodbujajo prostovoljno branje v prostem času. Raziskave dokazujejo, da z 

leti šolanja zanimanje za bralno značko in tudi za branje upada.  

Empirični del magistrske naloge temelji na akcijski raziskavi, ki je bila izvedena v štirih 

akcijskih korakih. 

V prvem koraku smo analizirali sodelovanje pri branju za bralno značko na OŠ Tržič  v različnih 

šolskih letih. Ugotovili smo, da vsako šolsko leto bralno značko na izbrani šoli konča malo več 

kot polovica učencev. Pokazalo se je tudi, da z leti šolanja interes za sodelovanje pri tej 

dejavnosti pada, na kar opozarjajo tudi raziskave. Največja razlika je vidna med učenci prvega 

in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja.  

V drugem akcijskem koraku smo izvedli anketo z učenci 3., 6. in 9. razreda in z mentorji bralne 

značke. Z analizo odgovorov smo ugotovili, da mentorji bralno značko še vedno smatrajo za 

motivatorja branja. Raziskava potrjuje, da imajo starši v prvem izobraževalnem obdobju še 

vedno močan vpliv pri odločitvi za sodelovanje pri bralni znački. Po mnenju mentorjev so 

glavni razlogi za upad sodelovanja poleg manjšega vpliva staršev še vedno večja 

preobremenjenost učencev, pomanjkanje prostega časa, vse manjši vpliv učiteljev ter 

pomanjkanje časa za kvalitetno izpeljavo dejavnosti branja. Potrebno je poudariti, da so tako 

mentorji kot učenci izpostavili, da je bralni znački namenjen čas med dopolnilnim ali dodatnim 

poukom, med odmori, kadarkoli po pouku in med njim. To vsekakor kaže na organizacijsko 

problematiko, ki je povezana s časovno izpeljavo tako motiviranja učencev, kot tudi preverjanja 

prebranega. Eden od ciljev naloge je bil ugotoviti, s katerimi težavami se mentorji pri izvajanju 

bralne značke srečujejo. Časovna problematika, pomanjkanje časa za kvalitetno izpeljavo 

bralne značke, preobremenjenost urnikov učiteljev, so le bistvene težave, ki so jih izpostavili. 

Glede na to nas predlagane spremembe tako s strani mentorjev kot učencev ne presenečajo. 

Mentorji so poudarili, da bi bralna značka morala biti organizirana kot ostale interesne 

dejavnosti, z določenimi urami, da bi bila podana kot izbirni predmet in da bi morala biti njena 

organizacija na nivoju celotne šole drugačna. Odgovori učencev pa so bili usmerjeni na 

spremembe pri preverjanju za bralno značko, izbor knjig, priporočil s strani učiteljev in 

vključevanja moderne tehnologije. Tudi te pa se povezujejo s časovno organizacijo.  

V tretjem akcijskem koraku je bil načrtovan in izveden avtorski model razvijanja bralne 

pismenosti z bralno značko. Cilj tega je bil povečati število učencev določenega oddelka v 

tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju za sodelovanje pri bralni znački. Z analizo 

opravljanja bralne značke za določen oddelek v različnih šolskih letih smo ugotovili, da se je 

za sodelovanje odločilo vsako leto manj učencev. Z načrtovanim izvajanjem, ki je bilo časovno 

organizirano, z različnimi motivacijskimi pristopi, nevsiljivim vodenjem, zanimivimi 

predstavitvami in z uporabo medijskih pripomočkov smo učence spodbudili k sodelovanju in 

branju za bralno značko.  

V četrtem akcijskem koraku smo ugotavljali uspešnost izvajanja modela bralne začke. 

Analizirali in primerjali smo število opravljenih značk za šolsko leto 2015/2016 po razredih in 

oddelkih. Na podlagi analiz in odgovorov učencev, ki so sodelovali pri bralni znački, lahko 
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potrdimo, da se z uporabo aktivnejših pristopov za bralno motivacijo in preverjanje ter s 

časovno organiziranostjo poveča število učencev, ki se odločijo brati za bralno značko.  

Motiviranje za branje je za bralno značko osrednjega pomena in naloga mentorjev je, da skušajo 

z ustreznimi motivacijskimi pristopi in raznolikostjo vplivati na sodelovanje učencev pri tej 

interesni dejavnosti. Mentorji bralne značke morajo prilagajati oblike motiviranja in preverjanje 

prebranega, in njihov glavni cilj je, da bi mladi prostovoljno sprejeli branje kot pomembno 

vrednoto v svojem življenju. Seveda pa morajo mentorji za uspešno delo imeti ustrezne pogoje, 

katere jim mora omogočati šola z ustrezno organizacijo, ki naj bi podpirala cilje bralne značke. 
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PRILOGE 

Priloga 1 – Anketni vprašalnik za učence 3., 6. in 9. razreda 

Razred: 

 

1. Ali rad/rada bereš? 

Da  

Ne 

Če da, zakaj: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

Če ne, zakaj: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. Ali si v lanskem šolskem letu bral/a za bralno značko? 

Da  

Ne 

 

Če da, zakaj: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

Če ne, zakaj: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________ 
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4. Kaj ti pomeni bralna značka? (Odgovore razvrsti po pomembnosti.)   

(1 – najbolj pomembno, 2 – manj pomembno, 3 – najmanj pomembno)  

__ pomeni mi veselje do branja 

__ pomeni mi vrsto tekmovanja 

__ dodatno šolsko delo 

drugo:_________________________________________________________ 

 

 

5. Kdo najbolj vpliva na to, ali boš bral/a za BZ? (Obkroži, možen je en odgovor.) 

-starši 

-učitelji 

-knjižničar/ka 

-sošolci 

-prijatelji 

-sam/a 

-drugo (filmi, risanke, splet …):______________________________________ 

 

6. Kako  je določen izbor besedil za bralno značko? (Možnih je več odgovorov.) 

- besedila priporoča učitelj/učiteljica glede na priporočilni seznam 

- naredimo razredni seznam besedil 

- knjige (besedila) mi izberejo starši 

- knjigo (besedilo) si izberem sam/sama 

- drugo:________________________________________________________ 

 

7. Kakšno knjigo si izbereš, če lahko prosto izbiraš? (Možnih je več odgovorov.) 

- Takšno, ki mi jo priporoča učitelj/učiteljica. 

- Takšno, ki mi jo predlagajo starši. 

- Takšno, ki mi jo priporoča prijatelj. 

- Zanima me tema knjige. 

- Po knjigi sem gledal posnet film, risanko. 
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- Knjigo sem že enkrat prebral. 

- Drugo:  

 

8. Kako učitelj/ica preverja prebrano besedilo? (Možnih je več odgovorov.) 

- individualni pogovor, pripovedovanje o prebranem 

- imamo skupinski pogovor o prebrani knjigi (razredni) 

- povedati moram kratko obnovo besedila 

- prebrano moram ilustrirati 

- učitelj mi postavlja vprašanja 

- drugo: ________________________________________________________ 

 

9. Kdaj učitelj najpogosteje preverja branje za bralno značko? (Možnih je več odgovorov.) 

- pri dodatnem/dopolnilnem pouku 

- kadarkoli med poukom 

- med odmori 

- za to imamo določen dan in uro 

- kadarkoli po pouku 

drugo:_________________________________________________________ 

 

10. Napiši svoje iskreno mnenje, kaj ti je pri bralni znački všeč in kaj bi pri bralni znački 

spremenil/a? 

 

VŠEČ MI JE: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

SPREMENIL/A BI:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE! 
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Priloga 2 – Anketni vprašalnik za mentorje 

1. Leta poučevanja: 

 

2. Delovno mesto: 

 

 

3. Kako najpogosteje motivirate učence za bralno značko in s tem posredno tudi za 

branje? (Možen je samo en odgovor.) 

- z učenci se pogovarjamo in izmenjujemo zanimive podatke in znanje o besedilu, 

zanimivostih, o povezavi z vsakdanjim življenjem 

- o knjigah se doživeto pogovarjamo, učenci aktivno sodelujejo 

- knjigo predstavimo, motiviram jih, da si jo ogledajo, prelistajo 

- interpretativno beremo in predstavljamo določene odlomke iz knjige, se pogovarjamo 

o prebranem 

- drugo:  

 

4. Ali mislite, da je BZ motivator za branje?  

DA 

Zakaj?______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________ 

 

NE 

Zakaj? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________ 

 

5. Kdaj najpogosteje preverjate razumevanje o prebrani knjigi, tudi veselje do branja? 

(Možnih je več odgovorov.) 

 

- pri dodatnem/dopolnilnem pouku 
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 kadarkoli med poukom 

- med odmori 

- zato imam določen dan in uro 

- kadarkoli po pouku 

- drugo:_________________________________________________________ 

 

6. Kako preverjate razumevanje o prebrani knjigi, tudi veselje do branja? (Možnih je več 

odgovorov.) 

 

- individualni pogovor, pripovedovanje o prebranem 

- imamo skupinski pogovor o prebrani knjigi (razredni) 

- učenec mora povedati kratko obnovo besedila 

- prebrano morajo ilustrirati 

- učencu postavljam vprašanja

- drugo: ___________________________________________________ 

 

7. Kako  določate izbor besedil za bralno značko? (Možnih je več odgovorov.) 

 

- besedila priporočam glede na priporočilni seznam 

- naredimo razredni seznam besedil 

- knjigo (besedilo) si izberejo učenci sami 

- drugo:_________________________________________________________ 

 

8. Kaj mislite, kaj vpliva na to (kaj je glavni razlog), da v učenci v drugem, predvsem pa 

v tretjem izobraževalnem obdobju manj berejo za bralno značko kot učenci v prvem 

izobraževalnem obdobju? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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9. S katerimi odprtimi vprašanji/težavami se srečujete pri organizaciji BZ?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

10. Kakšni so vaši cenjeni predlogi o ohranjanju ali posodobitvah BZ? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE! 
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Priloga 3: Tabele odgovorov učencev 

Zakaj rad/rada bereš? 

  Frekvenca Odstotek  

brez odgovora 35 29,7 

branje je užitek. 1 ,8 

branje je zanimivo 1 ,8 

branje je zanimivo 3 2,5 

branje mi je všeč 1 ,8 

branje ti širi obzorja in 

besedni zaklad 

1 ,8 

da bi bolje bral 1 ,8 

da bolje berem 1 ,8 

da bom bolje bral 1 ,8 

da spoznam čim več knjig 1 ,8 

dobiš veliko znanja 1 ,8 

hitro mine čas 2 1,7 

izkoristim prosti čas 1 ,8 

izvem veliko zanimivosti 1 ,8 

ker izvem veliko novih 

stvari 

1 ,8 

ker je branje poučno 1 ,8 

ker je branje zabavno. 1 ,8 

ker je branje zanimivo 12 10,2 

ker je branje zanimivo2 1 ,8 

ker je brati zabavno 1 ,8 

ker je zabavno 1 ,8 

ker je zanimivo 2 1,7 

ker me knjige navdihujejo, 

bogatijo besedni zaklad 

1 ,8 

ker me veseli 1 ,8 

ker mi je branje v veselje 1 ,8 

ker se iz knjig veliko 

naučiš in ker je branje 

zanimivo 

1 ,8 

ker se naučim veliko 

novega 

1 ,8 

ker se veliko naučim 1 ,8 

ker se veliko naučim in je 

zabavno 

2 1,7 

ker se veliko naučiš 1 ,8 

ker se veliko novega 

naučim 

1 ,8 

ker se z branjem veliko 

naučim. 

1 ,8 

ker si širim obzorja 1 ,8 

ker so knjige super 1 ,8 

ker so knjige zanimive 8 6,8 

ker so knjige zanimive, so 

kratkočasne 

2 1,7 

ker so knjige zanimive 3 2,5 

ker so poučne 1 ,8 

ker so zanimive 1 ,8 

ker tako spoznam veliko 

novega 

1 ,8 

knjige so zanimive 11 9,3 

knjige so zanimive, z 

njimi si krajšaš čas 

1 ,8 

najprej pogledam film, 

nato preberem še knjigo 

1 ,8 

prostočasna dejavnost 1 ,8 

razširjam besedni zaklad 1 ,8 

se veliko naučiš 1 ,8 

tako preženem dolgčas 1 ,8 

veliko novega spoznam 1 ,8 

skupaj  118 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakaj ne maraš brat? 

  Frekvenca Odstotek  

brez odgovora 83 70,3 

branje je dolgočasno 5 4,2 

branje mi je naporno 1 ,8 

branje mi ni všeč, je 
dolgočasno 

2 1,7 

ker mi je dolgočasno 1 ,8 

ker se mi ne da 1 ,8 

ker slabo berem 1 ,8 

knjig ne maram 1 ,8 

mi ni zanimivo 3 2,5 

ne da se mi brati 1 ,8 

ne maram brati 8 6,8 

ne najdem knjig ki me 
zanimajo 

1 ,8 

nimam časa, dolgočasno 
je 

1 ,8 

nimam veselja do branja 1 ,8 

nisem ljubitelj knjig 1 ,8 

raje pogledam film kot 
berem 

2 1,7 

rajši gledam filme 1 ,8 

se mi ne da 2 1,7 

se mi ne ljubi 1 ,8 

vzame mi preveč časa, 
raje sem na računalniku 

1 ,8 

skupaj  118 100,0 
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Priloga 4: Tabeli odgovorov, zakaj učenci 

sodelujejo pri bralni znački oz. ne 

 

Če da, zakaj   

  frekvenca odstotek  

brez odgovora 46 39,0 

bilo mi je v veselje 1 ,8 

da dobim priznanje 1 ,8 

ker dobimo priznanje, 
nagrado 

1 ,8 

ker dobro berem in zaradi 
priznanja 

1 ,8 

ker gremo ob koncu na 
predstavo 

1 ,8 

ker hočejo starši 2 1,7 

ker imam knjige rad, se 
veliko naučim 

1 ,8 

ker imam rada branje 1 ,8 

ker je dobro zame 1 ,8 

ker je tako prav 1 ,8 

ker je zabavno 2 1,7 

ker mi je všeč 1 ,8 

ker mi je zanimivo 1 ,8 

ker moram zaradi staršev 1 ,8 

ker rad berem 1 ,8 

ker rada berem 1 ,8 

ker rada berem in 
obnavljam prebrano 

1 ,8 

ker rada predstavljam 
prebrane knjige 

1 ,8 

ker se mi je zdelo prav 1 ,8 

ker se mi zdi pomembno 1 ,8 

ker se s tem naučim še 
bolje brati 

1 ,8 

ker se še bolje naučiš brati 1 ,8 

ker sem knjige delil s 
sošolci 

1 ,8 

ker sem lahko knjigo 
izbral sam 

1 ,8 

ker sem se odločila, da jo 
bom delala vseh 9 let 

1 ,8 

ker si na koncu ogledamo 
predstavo 

1 ,8 

ker so knjige zanimive 1 ,8 

ker želim biti uspešna 1 ,8 

mi je čas dopuščal 1 ,8 

mi je všeč 1 ,8 

na grem ob koncu na 
predstavo 

1 ,8 

rad berem 1 ,8 

rad imam knjige 1 ,8 

rada berem 1 ,8 

zaradi nagrade (petice) ob 
koncu 

1 ,8 

zaradi nagrade na koncu 1 ,8 

zaradi petice 1 ,8 

zaradi petice na koncu 2 1,7 

zaradi petice pri 
slovenščini 

1 ,8 

zaradi predstave na koncu 2 1,7 

zaradi priznanja 14 11,9 

zaradi priznanja in 
predstave ob koncu 

2 1,7 

zaradi priznanja in 
presenečenja na komcu 

1 ,8 

zaradi priznanja 1 ,8 

zaradi staršev 2 1,7 

zaradi staršev 5 4,2 

zaradi uspeha 1 ,8 

zaradi zabave 1 ,8 

zdi se mi pomembno 1 ,8 

skupaj  118 100,0 

 

če ne, zakaj ne   

  frekvenca odstotek  

brez odgovora 72 61,0 

berem zase 1 ,8 

dovolj učenja že tako, ni 

bilo časa 

1 ,8 

ker me branje ne veseli 1 ,8 

ker mi ni treba 1 ,8 

ker nisem imel časa 1 ,8 

ker nisem imela časa 1 ,8 

ker počasi berem 1 ,8 

ker sem slab bralec 1 ,8 

knjige in branje mi ni v 

zabavo 

1 ,8 

mi ni pomembno 1 ,8 

ne da se mi 1 ,8 

ne maram brati 1 ,8 

ne maram brati, se ne 

odločim 

1 ,8 

ne maram BZ 1 ,8 

ne maram knjig 1 ,8 

ne morem se pripraviti do 

branja 

1 ,8 

ne se mi dalo 1 ,8 

ne zdi se mi potrebno 1 ,8 
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ni časa 3 2,5 

ni mi prijetno govoriti 

pred celim razredom, ne 

obvladam govora 

1 ,8 

ni mi všeč 1 ,8 

ni se mi dalo 1 ,8 

ni se mi zdelo zanimivo 1 ,8 

nič nimam od tega 1 ,8 

ničem biti obremenjena z 

BZ, berem zase 

1 ,8 

nimam časa 3 2,5 

nimam časa brati, že šola 

mi ne gre 

1 ,8 

nimam časa, 

preobremenjenost 

1 ,8 

nimam interesa 1 ,8 

nisem imel časa 3 2,5 

nisem imela časa 1 ,8 

nisem obiskoval slovenske 

šole 

1 ,8 

nisem prebral dovolj knjig 1 ,8 

pomanjkanje časa 1 ,8 

se mi ni dalo 2 1,7 

se ne izplača 1 ,8 

šola je prenaporna, nimam 

časa 

1 ,8 

zaradi lenobe 1 ,8 

zaradi načina obnavljanja 

knjig 

1 ,8 

skupaj  118 100,0 
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Priloga 5: Tabeli odgovorov učencev, zakaj jim je 

bralna značka všeč in kaj bi spremenili 

Všeč mi je  

  frekvenc

a 

odstotek  

berem, kar želim 1 ,8 

BZ spodbuja branje 1 ,8 

da BZ sploh je, ker rada berem 1 ,8 

da dobim na koncu petico 1 ,8 

da dobim petico ob opravljeni BZ 1 ,8 

da dobim petico 1 ,8 

da dobimo petico po opravljeni BZ 1 ,8 

da dobimo petico, če naredimo BZ 2 1,7 

da dobiš dobro oceno ob opravljeni BZ 1 ,8 

da dobiš petico če opraviš BZ 1 ,8 

da dobiš petico če opraviš BZ, prosta izbira 

sodelovanja 

1 ,8 

da dobiš priznanje 1 ,8 

da gremo ob zaključku na zanimiva 

predavanja, predstave 

1 ,8 

da je na koncu nagrada 2 1,7 

da je prosta izbira 1 ,8 

da je prosta izbira, ni obvezno 1 ,8 

da je prosta izbira 1 ,8 

da je prostovoljno 2 1,7 

da jo lahko dela kdor želi 1 ,8 

da lahko berem kar me zanima 1 ,8 

da lahko berem zanimive knjige 1 ,8 

da lahko dobiš petico 1 ,8 

da lahko izberem ali bom sodeloval ali ne 1 ,8 

da lahko izbereš ali boš sodeloval 1 ,8 

da lahko izbiram ali bom sodeloval 1 ,8 

da lahko izbereš, ali boš sodeloval ali ne 1 ,8 

da lahko jo delam ali pa ne 1 ,8 

da lahko na račun prebranih knjig dobimo 

petico pri slovenščini 

1 ,8 

da lahko sam izberem 1 ,8 

da lahko sam izberem knjigo 1 ,8 

da lahko sama izberem knjigo 1 ,8 

da me spodbuja k branju 1 ,8 

da mi lahko pomagajo starši 1 ,8 

da ni nujno sodelovati 1 ,8 

da ni obvezna 2 1,7 

da ni obvezno 4 3,4 

da ni obvezno, da se sam odločiš 1 ,8 

da ni obvezno 1 ,8 

da ni potrebno povedati celo knjigo, le 

odlomek 

1 ,8 

da ob koncu dobim priznanje 1 ,8 

da ob koncu dobim priznanje in da si 

ogledamo predstavo 

1 ,8 

da obnovim samo del knjige 1 ,8 

da povem knjigo drugemu 1 ,8 

da prisili k branju 1 ,8 

da s tem ko sodelujem preberem še več. 1 ,8 

da sam odločam 1 ,8 

da se s tem naučim bolje brati. 1 ,8 

da si nagrajen s petico pri slovenščini če 

opraviš BZ 

1 ,8 

da so knjige lahko tudi zabavne 2 1,7 

da so lahko knjige z ilustracijami 5 4,2 

da sodelujem in da na koncu dobim petico 1 ,8 

da te učitelj sprašuje, ti pomaga pri obnovi 1 ,8 

dodatna petica pri opravljeni BZ 1 ,8 

ker dobimo petico če naredimo BZ 4 3,4 

ker dobiš na koncu petico pri slovenskem 

jeziku 

1 ,8 

ker je izbira knjig zelo prosta 1 ,8 

ker je prosta izbira sodelovanja 1 ,8 

ker lahko dobiš dobro oceno 1 ,8 

ker lahko preberemo tudi zelo zanimive 

knjige 

1 ,8 

ker me prisili k branju 1 ,8 

ker nas na koncu čaka nagrada (predstava, 

predavanje …) 

1 ,8 

ker pripoveduješ prebrano in še na koncu 

dobiš petico 

1 ,8 

ker se pogovarjamo o knjigah 1 ,8 

ker te čaka nagrada, če opraviš BZ 1 ,8 

ker te prisili da bereš 1 ,8 
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ker v razredu pišemo koliko knjig je kdo 

prebral 

1 ,8 

ker z branjem bogatim besedni zaklad; 

zaradi BZ več berem 

1 ,8 

ker zaradi BZ več berem 1 ,8 

nagrada ob koncu 1 ,8 

ne vem 1 ,8 

ni obvezno 2 1,7 

nič mi ni všeč 1 ,8 

nič mi ni všeč 1 ,8 

nič mi ni všeč, ne maram BZ 1 ,8 

nič mi ni všeč 1 ,8 

odličen ocena ob koncu 1 ,8 

ogled predstave na koncu 1 ,8 

pogovori o knjigi 1 ,8 

povedal bi rad kaj sem prebral ne samo 

učitelju, ampak komu drugemu 

1 ,8 

pripovedovanje obnove 1 ,8 

priznanje na koncu 1 ,8 

priznanje ob koncu, boljša ocena. 1 ,8 

prosta izbira 1 ,8 

prosta izbira knjige 1 ,8 

prosta izbira sodelovanja 3 2,5 

rada pripovedujem knjige. 2 1,7 

sploh mi ni všeč 1 ,8 

veliko se naučim iz prebranih knjig 1 ,8 

vse mi je všeč 2 1,7 

vse mi je všeč 4 3,4 

všeč mi je način obnavljanja 1 ,8 

všeč mi je pripovedovanje 1 ,8 

všeč mi je, da me prijatelji poslušajo ko 

pripovedujem o knjigi. 

1 ,8 

zaradi dodatne dobre ocene 1 ,8 

zaradi pohvale na koncu 1 ,8 

skupaj 118 100,0 

 

spremenil/a bi    

  frekvenca odstotek  

bi jo ukinil 1 ,8 

bolj različne knjige 1 ,8 

BZ bolj na način 

knjižnega kluba, 

1 ,8 

BZ še na drugačen način, 

vključevanje računalnika 

1 ,8 

če bi lahko delali z 

računalniki 

3 2,5 

da bi treba prebrati manj 

knjig 

1 ,8 

da bi bila nagrada boljša 1 ,8 

da bi bilo potrebno 

prebrati manj knjig 

1 ,8 

da bi bilo treba prebrati 

manj knjig 

1 ,8 

da bi bilo treba prebrati 

manj knjig 

1 ,8 

da bi imeli več časa za BZ 1 ,8 

da bi lahko govorili po 

svoje o prebranem in ne 

ravno obnove 

1 ,8 

da bi lahko izbrali tudi 

krajše knjige 

1 ,8 

da bi lahko knjigo povedal 

večkrat v tednu 

1 ,8 

da bi lahko manj knjig 

prebrali za BZ 

1 ,8 

da bi lahko prebral manj 

knjig, predstavitev na 

različne načine 

1 ,8 

da bi lahko prebrali več 

knjig iz iste zbirke za BZ 

1 ,8 

da bi lahko tudi stripe 1 ,8 

da bi obnovo lahko 

prebrali iz zvezka 

1 ,8 

da bi obnovo samo 

povedali in ne tudi 

zapisali 

1 ,8 

da bi za BZ veljali tudi 

stripi 

1 ,8 

da je ne bi bilo 1 ,8 

da jih lahko preberem 5 

ali pa 10 

1 ,8 

da ne bi bilo BZ 1 ,8 

da ne bi bilo pesmic 1 ,8 

da ne bi bilo potrebno 

samo pripovedovati 

obnove 

1 ,8 

da ne bi bilo potrebno se 

učiti obnove na pamet; še 

drugačen način 

preverjanja prebranega 

1 ,8 

da ne bi bilo treba 

predstavljati 

1 ,8 

drugačen način 

preverjanja prebranega; ne 

maram obnavljanja 

besedil 

1 ,8 

drugačni načini 

preverjanje prebranega 

1 ,8 

lahko bi malo znižali 

število prebranih knjig za 

BZ, učitelji malo več 

raznolikosti pri 

preverjanju prebranega; 

vključiti računalnike 

1 ,8 

manj knjig za BZ 3 2,5 

manj knjig za BZ 1 ,8 
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manj knjig za BZ 1 ,8 

manj knjig za BZ 1 ,8 

manj knjig za opravljeno 

BZ 

1 ,8 

manj prebranih knjig za 

BZ 

1 ,8 

mogoče prebrati tudi 

krajše knjige za BZ 

1 ,8 

motivacijo s strani 

učiteljev – več priporočil 

kaj brati; upoštevati 

mnenje učencev 

1 ,8 

motivacijo s strani 

učiteljev, raznolikost pri 

predstavitvi knjig; je 

vedno enako od 1. do 9. 

razreda 

1 ,8 

možnost izbire bolj 

raznolikih knjig 

1 ,8 

možnost opraviti BZ tudi 

z branjem iz drugih 

medijev (revije, 

računalniki …) 

1 ,8 

način pripovedovanja 2 1,7 

načini preverjanja bolj 

raznoliki 

1 ,8 

ne vem 2 1,7 

nič 2 1,7 

nič 12 10,2 

nič ne bi spremenil 26 22,0 

nič ne bi spremenil 1 ,8 

nič 3 2,5 

raznolikost pri 

predstavljanju prebranega 

1 ,8 

spremenila bi, da bi bilo 

več načinov 

pripovedovanja 

1 ,8 

še bolj zabavne knjige za 

BZ, na primer stripi 

1 ,8 

še drugače povedati 

prebrano, več razrednega 

sodelovanja 

1 ,8 

še drugačen način 

preverjanja prebranega 

1 ,8 

število prebranih knjig 

manjše 

1 ,8 

več motiviranja s strani 

učiteljev 

1 ,8 

več možnosti za povedat 

BZ 

1 ,8 

več načinov preverjanja 

prebranega 

3 2,5 

več pomoči pri izbiri 

dobre knjige 

1 ,8 

več ponudbe knjig s strani 

šole 

1 ,8 

več raznolikosti pri izboru 

knjig, predstavitvah 

1 ,8 

več spodbude in idej od 

mentorja 

1 ,8 

 

večja nagrada 

1 ,8 

 

 

  

večja ponudba knjig s 

strani učiteljev 

2 1,7 

večji izbor knjig, več 

načinov predstavitve 

prebranega 

1 ,8 

večji izbor zanimivih 

knjig 

1 ,8 

večjo vključenost 

učiteljev, večjo motivacijo 

2 1,7 

Vseeno, če je ne bi bilo 1 ,8 

skupaj 118 100,0 
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Priloga 6: Tabeli odgovorov mentorjev, zakaj je 

bralna značka motivator za branje in zakaj ne 

BZ JE MOTIVATOR KER:  Frekvenca Odstotek  

brez odgovora 1 5,3 

branje po lastni izbiri je 

zanimivo, širi besedni zaklad 

1 5,3 

BZ spodbudi učence, da iščejo 

različne knjige, pripovedujejo 

o prebranem 

1 5,3 

da, ker tako spoznajo 

skrivnosti branja 

1 5,3 

dobiti priznanje 1 5,3 

je zunanja motivacija, veliko 

učencev potrebuje nagrado 

1 5,3 

ker na koncu dobijo priznanje 1 5,3 

mentorji smo glavni 

motivatorji, s pogovorom, 

priporočili … 

1 5,3 

predvsem jim je motivacija 

petica ob opravljeni BZ pri 

slovenskem jeziku 

2 10,5 

pridobljeno priznanje 1 5,3 

priznanje ob koncu 3 15,8 

razredno tekmovanje – kdo bo 

prebral več 

1 5,3 

s poslušanjem vsebine knjige 

motivira učence, da si knjigo 

tudi sami preberejo 

1 5,3 

tekmovanje med sabo, izziv 

predvsem predstavitev knjige 

sošolcem 

1 5,3 

učenci želijo dobiti priznanje 1 5,3 

za opravljeno bralno značko 

oz. pri pridobitvi Devovega 

priznanja (10 knjig) dobijo 

petico pri slovenskem jeziku 

1 5,3 

skupaj 19 100,0 

 

 bz ni motivator za branje frekvenca odstotek  

brez odgovora 18 94,7 

motivator je učitelj ali starš 1 5,3 

skupaj 19 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela odgovorov, kaj vpliva na to, da učenci v 

drugem, predvsem pa v tretjem izobraževalnem 

obdobju manj berejo za bralno značko kot učenci v 

prvem izobraževalnem obdobju 

  Frekvenca Odstotek  

bolj so jim pomembni 

računalniki, telefoni, manj 

spodbude iz domačega okolja, 

starši nimajo več veliko vpliva 

na to 

1 5,3 

bolj so obremenjeni, manjša 

motivacija s strani staršev, 

drugi interesi 

1 5,3 

bralne navade v družini, 

manjša spodbuda s strani 

staršev, povečan obseg 

domačih nalog, 

preobremenjenost učencev 

1 5,3 

imajo manj prostega časa, 

branje jim ni pomembno, 

zgled staršev manjši 

1 5,3 

ker jih učitelji in starši manj 

spodbujajo 

1 5,3 

ni ustrezne motivacije za 

najstnike, preozek izbor (le 

leposlovje) 

1 5,3 

niso motivirani za branje, 

pomanjkanje časa, manjši 

vpliv staršev 

1 5,3 

obremenjenost s šolskim 

delom, drugače preživljajo 

prosti čas, ni spodbude iz 

domačega okolja 

1 5,3 

odnos staršev do branja je zelo 

pomemben, starši imajo 

manjši vpliv 

1 5,3 

premalo interesa za branje, 

starši, učitelj, mentorji imajo 

vse manjši vpliv 

1 5,3 

preobremenjenost z drugimi 

dejavnostmi, nimajo zgleda pri 

starših, tudi učitelji nad njimi 

nimajo takšne kontrole 

1 5,3 

preživljanje prostega časa na 

družabnih omrežjih, veliko 

drugih obšolskih dejavnosti 

1 5,3 

priznanje ob koncu nima več 

toliko pomena, starši imajo 

manjši vpliv 

1 5,3 

slabše znanje branja, kar zelo 

ovira; knjige pa so že bolj 

zahtevne; starši vse manjši 

vpliv 

1 5,3 

starši imajo manjši vpliv, 

učitelji premalo časa za 

motivacijo 

1 5,3 

učenci so preobremenjeni, 

nimajo interesa 

2 10,5 

učitelji jih premalo 

spodbujajo, predvsem pa se 

zgubi vloga staršev 

1 5,3 

v prvi triadi je organizacija 

pouka takšna, da omogoča 

vključevanje BZ v del pouka, 

tudi starši imajo še večji vpliv 

1 5,3 

skupaj  19 100,0 
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Priloga 7: Vprašanja in težave, s katerimi s  

srečujejo mentorji bralne značke 

  Frekvenca Odstotek  

branje neustreznih knjig, 

termini preverjanja prebranega 

1 5,3 

časovna organizacija 1 5,3 

časovna umestitev BZ v okvir 

pouka, način predstavitve in 

poročanja o knjigah 

3 15,8 

izbor knjig, mentor mora 

poznati veliko knjig, slediti 

novostim; ne najdeš časa za 

BZ, zelo preobremenjen urnik 

1 5,3 

kako učencem vzbuditi večjo 

radovednost za branje 

1 5,3 

kdaj je najbolj primeren čas, 

kaj naj delamo za 

razumevanje, da bo časovno 

ugodno 

1 5,3 

največji izziv je motiviranje 

učencev. če bi imeli več časa 

bi bila lahko tudi motivacija 

bolj raznolika 

1 5,3 

ni posebej določenih ur, ki naj 

bi bile namenjene izvedbi, 

velikokrat hitimo 

2 10,5 

nimam organizacije, 

prepuščeno je mentorju, tako 

časovno kot motivacijsko; 

boljša organizacija bi morala 

biti na ravni celotne šole 

1 5,3 

nimam težav 1 5,3 

nimam težav 1 5,3 

organizacija BZ na drugačen 

način, kako bi bilo to možno 

gleda na dane časovne okvire 

1 5,3 

pomanjkanje časa za pogovor 

in izmenjevanje mnenj o knjigi 

1 5,3 

posebne ure za BZ niso 

namenjene, zato se moramo 

mentorji znajti po svoje, 

včasih zmanjka časa; 

primanjkuje tudi časa za 

poglobljeno delo z vsebinami 

posameznih knjig 

1 5,3 

premalo časa, slaba časovna 

organizacija, ni dodatnih ur za 

BZ 

1 5,3 

starši imajo še vedno velik 

vpliv, ampak premalo časa 

posvečajo branju v družini 

1 5,3 

skupaj  19 100,0 

 

 

 

 

Predlogi o ohranjanju in posodobitvah bralne 

značke 

  Frekvenca Odstotek  

BZ kot izbirni predmet, 

interesna dejavnost; 

reorganizacija BZ s strani 

celotne šole 

1 5,3 

BZ kot izbirni predmet 1 5,3 

BZ kot medrazredno 

tekmovanje, časovna 

organizacija BZ bi morala biti 

bolj časovno opredeljena, tudi 

mentorji 

1 5,3 

celotni kolektiv in šola bi BZ 

morali namenjati več 

pozornosti; lahko bi se 

namenile določene ure za BZ 

kot krožek ali izbirni predmet 

1 5,3 

časovna, urna organizacija s 

strani šole (vodstva), mentorji, 

tisti učitelji, ki to želijo, na pa 

kar vsi razredniki razredne 

stopnje ter slavisti na 

predmetni stopnji 

2 10,5 

da bi bila BZ izvedena kot 

interesna dejavnost, kjer bi se 

lahko več pogovarjali o 

prebranih knjigah 

1 5,3 

načini preverjanja prebranega 

bi se morali spremeniti, biti 

bolj raznoliki (pogovorni 

krožek, okrogle mize, razstave 

…), vendar pa je vse to 

povezano s časovno 

organizacijo 

1 5,3 

ne potrebujemo še dodatnih 

posodobitev; mogoče le 

časovni okvir in dodatne 

(plačane) ure za mentorje 

1 5,3 

organizacija bralne značke kot 

ostale interesne dejavnosti, z 

določenimi urami, dnevi … 

1 5,3 

organizacija bralne značke kot 

ostale interesne dejavnosti, z 

določenimi urami, dnevi … 

1 5,3 

organizacija BZ glede na 

časovno razporeditev ur 

1 5,3 

organizacija BZ glede na 

časovno razporeditev ur, kot 

interesna dejavnost 

1 5,3 

organizacija na nivoju celotne 

šole drugačna 

1 5,3 

pomembno je, da učenci lahko 

vključujejo v BZ tudi 

drugačna, zanimiva besedila, 

ki jih najdejo v enciklopedijah, 

revijah; večja elastičnost s 

strani mentorjev 

1 5,3 

prav je, da se BZ ohrani 1 5,3 
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zagotovo drugačna 

organizacija BZ na nivoju 

šole, kot ineresna dejavnost, 

kot izbirni predmet; sedaj je 

prepuščeno razrednikom, 

slavistom ter knjižničarjem 

1 5,3 

učitelju priznati kot interesno 

dejavnost, dovoljeno več knjig 

iz iste zbirke, poenotenje 

kriterijev, časovna 

organizacija za lažjo 

raznolikost motiviranja in 

preverjanja 

1 5,3 

več aktivnosti v šoli (okrogla 

miza o določeni knjigi, 

predavanja, obisk pisatelja, 

razstave …) 

1 5,3 

skupaj  19 100,0 
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Priloga 8 – Kviz o pesniški zbirki Ervina Fritza: Vrane 

1. Koliko pesmi sestavlja pesniško zbirko Vrane? 

A. 45 

B. 30 

C. 31 

 

2. Kdo je avtor pesniške zbirke? 

A. Edvin Flisar 

B. Ervin Fritz 

C. Boris A. Novak 

 

3. Kateri naslov pesmi ne sodi v pesniško zbirko? 

A. Domači opravki 

B. Zaklad 

C. Pomlad 

 

4. Kaj je ZAGOVOR VRAN? 

A. Predgovor pesniške zbirke. 

B. Naslov ene od pesmi. 

C. Pismo pesniku. 

 

5. Katera pesem v pesniški zbirki je najdaljša? 

A. Zaspane vrane. 

B. Sodišče.  

C. Domači opravki. 

 

6. V kateri pesmi je avtor zapisal verz: »lačni vrani in njihove lačne žene so bili na 

drevesu zbrani«? 

A. Vran, neimenovan 

B. Kaj je najbolj kra 
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C. Eskadrilja 

7. V kateri pesmi najdeš besedno povezavo Krehete krah krehete krah? 

A. Domači opravki 

B. Ženitev 

C. Opera 

 

8. hi vr-Ana  

siv 5-ra se zatrapana  

on masira vso ho100  

da je vate 100 %  

pravi da je 1 x 1 

da bos njegova z1 

… 

Kako se konča pesem, ki se začne z zgornjimi verzi? 

A. mi2 sva s5 skup 

B. s5 zacutim zejo 

C. tvoj crni s x zane 

 

9. Kdo je avtor ilustracij? 

A. Božo Kos 

B. Matjaž Schmidt 

C. Marjanca Jemec Božič 
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Priloga 9 – Navodila, ki so jih učenci dobili v zvitku dveh knjig (Zmenek na slepo) 

Dobrodošli na zmenku na slepo! 

V paketu si dobil/a dve knjigi. 

Tvoje naloge so naslednje: 

- knjigi preglej, prelistaj,  

- preberi spremno besedo (po navadi je napisana na zadnji strani knjige), 

- na internetu poišči kakšne posebnosti (mogoče je po knjigi posnet film, napisana 

ocena knjige …); če doma nimaš interneta, pridi v knjižnico, 

- nato se odloči, katero knjigo si boš izbral/a (svojo odločitev boš povedal/a na 

naslednjem srečanju, v četrtek, 14. 1. 2016) 

- POZOR!! Če ti nobena knjiga od dveh danih ni všeč, se lahko odločiš za zamenjavo, 

- lahko pa se preprosto odločiš in izbereš knjigo po svojem izboru. 

Izbrane knjige ne pozabite dopisati na razredni seznam.  

Najlepša hvala za vaše sodelovanje. 
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Priloga 10 

1. Navodila za ocenjevalce 

Svojim sošolcem lahko predstaviš knjigo kot bi bil/a ocenjevalec/ocenjevalka. 

Poleg kratke vsebine boš predvsem predstavil/a svoj pogled na knjigo. 

Tukaj je nekaj opornih točk, ki so ti lahko v pomoč: 

- Se ti zdi naslov knjige primeren glede na vsebino? 

- Je knjiga napisana razumljivo? 

- Kateri starostni skupini bi knjigo najbolj priporočil/a? 

- So junaki knjige osebe, ki so ti blizu, bi se z njimi lahko poistovetil/a? 

- Je dogajalni čas v knjigi sodoben, si si ga lahko predstavljal/a? 

 

2. Lahko pa se odločiš za pisno obliko. 

 

- Lahko napišeš drugačen konec zgodbe. 

 

- Lahko napišeš pismo glavni osebi, osebam v knjigi ali pa liku, ki ti je bil v knjigi 

najbolj/najmanj všeč. 

 

- Lahko napišeš intervju (vprašanja) za glavno osebo osebam ali likom, ki so ti bili 

v knjigi najbolj/najmanj všeč. 

 

- Lahko pa si sam/a izmisliš, kaj bi rad napisal/a o knjigi, kaj bi nam rad/a sporočil/a.  

 

 

 

 

 

 

 


