
 

BRALNO PRIZNANJE 
5. RAZRED 

V 5. razredu se učenec že zelo dobro zaveda, kako pomembna je za vsakega 

človeka dobro razvita tehnika branja z razumevanjem. To mora znati tudi 

uporabljati. Pri branju in predstavitvi prebranih knjig, pričakujemo od učenca, da 

je samostojen. 

Vsi učenci bodo morali obvezno prebrati 4 knjige za domače branje v času od 

novembra do maja. Vsebine knjig bodo preverjene ustno ali pisno s pomočjo 

delovnih nalog. 

Pri poeziji mora prebrati celo knjigo, v zvezek pa napisati naslove 5 pesmi, ki so 

mu bile najbolj všeč. Eno izmed pesmi, ki ima najmanj štiri kitice, mora prepisati 

v zvezek in se jo naučiti na pamet. Če želi, jo lahko tudi ilustrira. 

 

Za bralno priznanje pa morajo učenci prebrati še 5 knjig, primernih njihovi starostni 

stopnji. Tri knjige izberejo iz seznama za bralno priznanje, dve pa po lastni izbiri. Za 

vsako prebrano knjigo učenec v zvezek bralna značka napiše: naslov knjige, ime in 

priimek avtorja ter ilustratorja. Nato še ilustrira dogodek iz knjige.  Vsebino knjige 

učenec pripoveduje učiteljici. 

 

Pripovedovanje za Bralno priznanje traja do 15. maja. 

Na koncu šolskega leta prejme učenec BRALNO PRIZNANJE. 

Učenci, ki tekmujejo za Bralno priznanje vsa leta šolanja, prejmejo posebno 

nagrado ob zaključku OŠ. 

 

Želimo vam veliko prijetnih trenutkov s knjigo! 

 



KNJIGE 
 NOVAK ~ ZVESTI PRIJATELJI  

 SUHODOLČAN ~ KOLESAR NAJ BO!  

 SUHODOLČAN ~ KOŠARKAR NAJ BO! 

 LINDGREN ~ BRATA LEVJESRČNA 

 LINDGREN ~ EMIL IZ LOENNEBERGE  

 LINDGREN ~ EMILOVE NOVE VRAGOLIJE 

 DUNCAN ~ HOTEL ZA PSE  

 VANDOT ~ KEKEC NAD SAMOTNIM BREZNOM 

 MAL ~ SREČA NA VRVICI,  

 MAL ~ POLETJE V ŠKOLJKI 1, 2  

 MEBS ~ NEDELJKA  

 MITTERER ~ SUPERKOKOŠ HANA 

 NÖSTLINGER ~ NIKEC 

 KASTNER ~ LETEČA UČILNICA 

 KASTNER ~ DVOJČICI  

 MAKAROVIČ ~ KAM PA KAM KOSOVIRJA 

 ENDE ~ ČAROBNI NAPOJ 

 BEVK ~ PESTRNA 

 BEVK ~ LUKEC IN NJEGOV ŠKOREC  

 DOLINAR ~ DVOJNE POČITNICE 

 KOETTER ~ O SUPER STARŠIH LAHKO SAMO SANJAŠ 

 VIDMAR ~ JUNAKI 5. RAZREDA 

 KOVAČ ~ URŠKE SO BREZ NAPAKE 

 SPYRI ~ HEIDI 

 PILKEY ~ KAPITAN GATNIK 

 

 

 


