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Zaradi pouka na daljavo, ki se je začel oktobra in zaradi konstantnih napovedi, da se bo bomo 

kmalu vrnili v šolo, smo z dejavnostmi projekta začeli šele po novem letu.  

V prvem razredu so tako učenci skupaj z mentorico uspeli prebrati 

pet od šestih knjig. Po branju knjige Kako prestrašiti pošast so v 

podaljšanem bivanju izdelali ogledala, da so z njimi pregnali zmaje 

pod svojimi posteljami. Ob branju knjige Petja sprašuje, zakaj je nebo 

modro pa so postali tako radovedni, da so se lotili izdelave rakete, s 

katero bi poleteli raziskovat vesolje. No, potem so se premislili, in 

raketa je ostala prizemljena v učilnici, a nikoli se ne ve …  

V drugem razredu so se posvetili branju knjig in reševanju nalog v 

Ustvarjalniku, prebrali so vse z letošnjega seznama. Bravo, drugošolci!  

V tretjem razredu smo, ker ni bilo podaljšanega bivanja, prvo knjigo - Tine in Bine detektiva - 

prebrali pri slovenščini preko zoom-a. Otroci so doma naslikali portret knjižne junakinje Ade 

Koritnik. Slike smo objavili v NMK-jevi galeriji in na šolski spletni strani. O knjigi smo pripravili 

tudi pano v avli. Po vrnitvi v šolo so učenci nadaljevali z branjem knjig doma. Našli so jih v  e-

učilnici v pdf formatu. Tako so prebrali ali poslušali knjige Skoraj me ni več strah, Drhteči 

vitez in Zeleni popotnik. Knjige smo namreč letos zaradi spremenjenih razmer prejeli razen v 

papirnati obliki še v pdf formatu, ki ponuja tudi možnost poslušanja. O vsaki prebrani ali Pri 

urah slovenščine ali v podaljšanem bivanju pa smo se o njih pogovarjali, reševali kvize in 

druge naloge v Ustvarjalniku in se igrali igrice. V šoli pa še vedno  beremo pravljice iz zbirke 

Čarobni indijski miti. Letošnjega projekta nam ni uspelo izpeljati v predvidenem roku, brali 

bomo čisto do konca šolskega leta, ena knjiga  - Henrikin strešni vrt – pa niti ne bo prišla na 

vrsto.  

Za kviz kot zaključek projekta se s kolegicami nismo odločile, saj nas letos  izvajalci kviza ne bi 

obiskali, ampak bi potekal preko zoom- a. Zaključujemo, da je kljub vsem prilagoditvam 

projekt branja izbranih knjig s kot vedno odličnimi vsebinami in nenadkriljivimi ilustracijami 

uspel. Brali smo in se pogovarjali o knjigah – to pa največ šteje - in otrokom so bile knjige v 

veselje in zadovoljstvo. Naslednje leto nadaljujemo.  

Dunja Tomšič 


