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

ŠPORTNA BRALNA ZNAČKA za učence II. 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.
Druga triada:
Učenci druge triade morajo prebrati eno knjigo s seznama, ki si jo lahko izposodijo v
šolski knjižnici, vsaj dve knjigi po lastni izbiri in si ogledati en športni film. Knjige in film
morajo vsebovati športno tematiko.
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, športna priponka
in majica s športnim motivom ter druženje in klepet z enim izmed slovenskih vrhunskih
športnikov.
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POROČILO
Športna bralna značka
ŠBZ-II

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

KNJIGA S SEZNAMA
Naslov knjige:
___________________________________________________________________

Ime in priimek avtorja:
_____________________________________
Ime glavnega junaka:
________________________

PRAVA KNJIGA PO LASTNI IZBIRI
Naslov knjige:
___________________________________________________________________

Ime in priimek avtorja:
_____________________________________
Ime glavnega junaka:
________________________

DRUGA KNJIGA PO LASTNI IZBIRI
Naslov knjige:
___________________________________________________________________

Ime in priimek avtorja:
_____________________________________
Ime glavnega junaka:
________________________

KRATKA OBNOVA ENE IZMED PREBRANIH KNJIG
Naslov knjige: __________________________________________________
Ime in priimek avtorja: ______________________________________
Ime založbe: __________________________________
Leto izdaje: __________

KRATKA OBNOVA
Na črtice v spodnjem kvadratu v najmanj dvajsetih povedih napiši kratko obnovo, v kateri
opišeš glavnega junaka/skupino, športno zvrst, s katero se glavni junak/skupina ukvarja in
dosežek, za katerim glavni junak/skupina strmi oziroma mu/jim ga je uspelo doseči. V zaključku
opiši dogodek, ki ti je najbolj ostal v spominu oziroma je na tebe naredil največji vtis.

ŠPORTNI FILM PO LASTNI IZBIRI
Naslov filma:
___________________________________________________________________

Obkroži medij, na katerem si si ogledal film.

TV

TELEFON

TABLICA

RAČUNALNIK

KINO

DRUGO

Mesec ogleda filma:
_______________________________

Ime glavnega junaka ali skupine, ki nastopa v filmu:
_________________________________________

Športna zvrst, s katero se glavni junak ali skupina ukvarja:
_____________________________________________

Misel, ki se ti je porodila med gledanjem filma:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Suhodolčan, Primož: Anže, ledeni kralj; DZS
Suhodolčan, Primož: Goran, legenda o zmaju; DZS
Suhodolčan, Primož: Ranta vrača udarec; DZS
Suhodolčan, Primož: Košarkar naj bo!; DZS
Suhodolčan, Primož: Kolesar naj bo!; DZS
Suhodolčan, Primož: Ranta in košarkatorji; DZS
Pucer, Sonja: Bajker Jure; Viharnik
Kočar, Tomo: Lumpi iz 4. a sportajo; Zavod Tolovaj
Simon, Francesca: Grozni Gašper. Šport; Učila International
Kalkipsakis, Thalia: Sanjska ekipa; Skrivnost
Masannek, Joachim: zbirka Vražja nogometna druščina; Učila International
Frančič, Franjo: Dražen in jaz; Karantanija
Gluvić, Goran: Brcanje z glavo; Karantanija
Saddlewick, A. B. Pošastni športni dan; Skrivnost
Schlüter, Andreas: zbirka Pet asov; Grlica
Santiago, Roberto: zbirka Nogometastični; Malinc
Kos, Gaja: Migiji migajo: Zgodbarski vodnik za aktivno preživljanje prostega časa; Miš

