Noben prijatelj ni tako zvest,
kot je knjiga.
Ernest Hemingway

ŠPORTNA BRALNA ZNAČKA za učence I. triade
Nosilec projekta: Lorin Möscha, prof. šp. vzg.
El. naslov: sportnaznacka@o-ledina.si
ŠPORTNA BRALNA ZNAČKA
Učenci berejo iz različnih razlogov. Nekateri, ker je branje določenih knjig del učnega
načrta in je zato obvezno, drugi, ker so se odločili prebrati knjige, ki so del bralne
značke, tretji pa zato, ker jih branje veseli in zabava. Obstajajo pa tudi učenci, ki bi si
želeli brati knjige, v katerih imajo glavno vlogo športniki. Prav zaradi njih in želje po
dvigu bralne kulture smo se učitelji športa odločili, da uvedemo športno bralno značko
za učence prve, druge in tretje triade.
Slovenci smo izjemno uspešni športniki. Po osvojenih olimpijskih odličjih glede na
število prebivalcev sodimo v sam svetovni vrh. Nekateri posamezniki, kot so Luka
Dončić, Tim Gajser, Tina Maze, Primož Roglič, Urška Bogataj, Tina Trstenjak, Žan
Kranjec, Jan Oblak, Janja Garnbret in še bi lahko naštevali, so športniki, ki se lahko
postavijo ob bok največjim svetovno znanim športnikom, o katerih so bila napisana
knjižna dela, ki so navdih mnogim bralcem.
Prva triada:
Učenci prve triade morajo prebrati eno knjigo s seznama (učencem prvega razreda
knjige preberejo starši), ki si jo lahko izposodijo v šolski knjižnici, ter vsaj eno knjigo po
lastni izbiri ter narisati risbo samega sebe med izbrano športno dejavnostjo. Knjige
morajo vsebovati športno tematiko. Lahko je tudi v obliki slikanice ali stripa.
Rok za oddajo:
Za uspešno opravljeno športno značko morajo najkasneje do konca meseca aprila
oddati kratko poročilo svoji razredničarki ali Lorinu Möscha.
Nagrada:
Simbolična nagrada za opravljeno športno bralno značko je diploma in športna
priponka ter druženje in klepet z enim izmed slovenskih vrhunskih športnikov.

OŠ LEDINA
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POROČILO
Športna bralna značka
ŠBZ-I

Priimek učenca:___________________________
Ime učenca:______________________________
Šolsko leto:_________
Razred:____________

KNJIGA S SEZNAMA
Naslov knjige:
___________________________________________________________________

Ime in priimek avtorja:
_____________________________________
Ime glavnega junaka:
________________________

KNJIGA PO LASTNI IZBIRI
Naslov knjige:
___________________________________________________________________

Ime in priimek avtorja:
_____________________________________
Ime glavnega junaka:
________________________

TVOJA RISBA
V spodnji kvadrat nariši risbo, ki uprizarja tebe med izvajanjem športne dejavnosti.

Seznam knjižnih del za učence, udeležence športne bralne značke
I. TRIADA
• Divjak Jurca, Darja: Foksi in športni duh; Mladinska knjiga
• Makarovič, Svetlana: Živalska olimpijada; Mladinska knjiga
• Oldland, Nicholas: Zaletavi bober; Zala
• Collier, Kelly: Štef in štafeta; Zala
• Foreman, Michael: Zmagoviti gol; Didakta
• Eckert, Horst: Zajec in jež tekmujeta; DZS
• Suhodolčan, Primož: Primož in bajk – neverjetna dirka; DZS
• Suhodolčan, Primož: Tina in medvedja moč; DZS
• Suhodolčan, Primož: Lipko in KošoRok; DZS
• Suhodolčan, Primož: Lipko in svetovni prvaki; DZS
• Bourgeois, Paulette: Frančkova tekma; Tehniška založba Slovenije
• Muck, Desa: Anica in športni dan; Mladinska knjiga
• Plohl, Igor: Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah; Založba Pivec
• Kraljič, Helena: Rakun Raško - košarkar; Morfemplus
• Grubar, Anita: Zmešnjava na športnih igrah; Primus
• Primož Suhodolčan: Peter Nos in športni dan; Karantanija
• Zullo, Germano: Zmago; KUD Sodobnost International
• Rippin, Sally: Hej, Jaka!. Zmagovalni gol; Skrivnost
• Mai, Manfred: Razred v nogometni vročici; Hiša knjig, Založba KMŠ
• Bedford, David: zbirka Nogometno moštvo; Avrora
• Jennings, Sharon: Franček igra hokej; Tehniška založba Slovenije

