
PODELITEV  BRALNE ZNAČKE V BUKVARNI AJTA 

 

Knjige so, kljub agresivnemu napredku drugih medijev, še vedno naše zelo veliko 

bogastvo. Tega se zavedamo tako učiteljice kot učenci. Zato smo se v šolskem letu 

2018/2019 učiteljice 1. razreda OŠ Prežihovega Voranca odločile, da našim prvošolcem 

pripravimo podelitev za uspešno opravljeno bralno značko kar v bukvarni Ajta. Bukvarna 

sodi pod okrilje Koroške osrednje knjižnice. Zaradi pomoči gospe Darje Krevzelj nam bo 

na to podelitev ostal res lep spomin. 

Prvošolci so,  kljub rosnim letom, veliki ljubitelji knjig, njihovih vsebin in ilustracij. Vse 

leto smo uživali ob branju knjig v šoli, zelo zavzeto pa so brali tudi doma. Vsi so opravili 

bralno značko, veliko jih je bralo še mnogo več. Pri tem so jim bili v veliko pomoč tudi 

starši. 

V bukvarni nam je gospa Darja Krevzelj pripravila prisrčen sprejem. Najprej smo si 

ogledali prostore bukvarne. Ker so bili otroci večinoma prvič v teh prostorih, jim je 

najprej razložila, kaj to bukvarna sploh je. Otroci so lahko prelistali knjige, ki so jih sami 

izbrali. Potem smo se odpravili v dvorano kulturnega centra, kjer je bilo vse zelo lepo 

pripravljeno za podelitev bralne značke.  

        

 

Tam je gospa Darja otrokom najprej prebrala zgodbico, nato  je pridnim bralcem, vsem 

prvošolcem, čestitala za opravljeno bralno značko.  



                     

Prav posebej lepo je bilo, ko je vsak od otrok prejel knjigo iz zbirke ČEBELICA. Takšno, ki 

je lepo ohranjena našla svoj prostor v naši bukvarni. Poleg so dobili knjižno kazalo, ki ga 

je izdelala učiteljica Marija Mirnik. Priložen je bil še bon – denar, s katerim lahko ob 

prihodnjem obisku bukvarne plačajo izbrano knjigo in jo odnesejo domov.  Otroci so bili 

darila zelo veseli. Kukali so v podarjene knjige, si ogledovali njihove ilustracije. Takoj so 

jih pokazali sošolcem, ker so bile lepe in je vsak dobil drugačno knjigo. 

 

                         

Gospe Darji smo se zahvalili za prijazen in nepozaben sprejem. Podarili smo ji vrečko iz 

blaga, ki so jo porisali učenci. 



 

  

Na koncu smo se še okrepčali. Otroci so ponosno odnesli darila v šolo in komaj čakali, da 

jih bodo pokazali doma. In da jih bodo zvečer prebrali.  

Z vzpodbujanjem branja, in zgledom, koliko knjige pomenijo nam, smo skupaj dosegli, da 

so otroci radi poslušali zgodbice in se razveselili vsake knjige, v kateri je napisana kakšna 

lepa zgodbica.  Veselje, ki je žarelo iz oči otrok ob prejetih knjigah, je dokaz, da za veliko 

veselja ni potrebno, da so knjige vedno nove.  Pomembnejše je, da so nagrada za dobro 

opravljeno delo in iz  . 

 

NEKAJ VTISOV UČENCEV PO PRIHODU V ŠOLO 

Špela: Najbolj všeč mi je bilo, da smo dobili knjige. 

Vito: V bukvarni mi je bilo zelo všeč, ko sem videl, kako lepa je. In na poličkah je pisalo, 

kakšne knjige imajo. Všeč mi je bilo, ker so imeli polico, na kateri je pisalo, da so tam 

shranjene knjige v angleščini. 

Mihajlo: Zelo mi je bilo všeč, ker smo dobili knjige. 

Tjan: Najbolj mi je bila všeč polica s knjigami o živalih. 

Izak: Zelo mi je všeč, ker smo izvedeli, kako je v bukvarni. In zelo mi je bilo všeč, ker je na 

poličkah tako lepo pisalo, kakšne knjige so zložene na njih. 



Klara: Zelo všeč mi je bilo, ker smo videli lepe knjige. 

Oliver: Lepo je bilo, ker smo dobili knjige.  

Leni: Najbolj všeč mi je bilo, ker smo dobili knjige. Jo že berem… 

Več fotografij na ogled v galeriji. 
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