Od morja do P, od 1900 do Einsteina
Učenci so za učence pripravili zanimive bralne izzive.
Znana tudi učenca, ki sta prva opravila Medvoško knjižno transverzalo.
Počasi pa se zaključuje projekt Medvoška knjižna transverzala, v okviru katerega sta tudi na naši šoli potekala dva
dogodka. Prva učenca, ki sta zbrala že vse žige in si tako prislužila tudi knjižno nagrado, sta Sara Košatko iz 2. razreda in
Jakob Biber iz 6. razreda.
Učenci 6. razreda, ki obiskujejo literarni klub, pa so v skrbi, da ob zaključku bralne značke učenci ne bi ostali brez bralnih
navdihov, pripravili bralne izzive za bralce od 3. do 6. razreda. Poročilo si lahko preberete v nadaljevanju.
Bralni izziv je potekal od 2. 4. (mednarodni dan knjig za otroke in mladino) do 23. 4. (svetovni dan knjige in avtorskih
pravic). Učenci 3. in 4. razredu so se lahko spopadli z naslednjimi bralnimi izzivi:

Preberi knjigo katere naslov se začne na črko P.
Preberi knjigo katere avtorica je Svetlana Makarovič.
Preberi knjigo, ki ima trideset ali več strani.
Preberi knjigo Čudežna bolha Megi.
Preberi knjigo, ki je izšla pred tvojim rojstvom.
Preberi knjigo v kateri nastopa čarovnica/čarovnik.
Preberi knjigo, ki ti jo svetuje ali ima tvoja babica.
Še enkrat preberi svojo najljubšo knjigo.
Preberi knjigo, ki se dogaja na morju.
Preberi slovensko pravljico.
Opravljen bralni izziv so predstavili mentoricam Tiji, Tijani in Hani iz 6. razreda, ki so skrbno beležile in spremljale bralni
projekt. Učenci, ki so opravili največ bralnih izzivov iz posameznega razreda, so bili nagrajeni s knjižnimi darili, pa tudi za
ostale bralce so se našle tolažilne nagrade.
V 3. a razredu je največ bralnih izzivov opravila Lana Militarov, v 3. b pa Julija Slak. Za uspešno opravljene bralne izzive
so pohvaljeni tudi Nika Majdič, Živa Robas, Zala Tomšič, Maša Brank, Aleksandar Marulec in Ana Brank.
V 4. a razredu se je z bralnimi izzivi spopadla Nevia Djurić, ki je prav tako prejela knjižno nagrado.
Bralne izzive za 5. a, 5. b in 6. razred so pripravili Jakob B., Jakob S., Filip B. in Jon K. in 6. razreda, ki so pred ali po pouku
tudi spremljali in beležili opravljene BRALNE IZZIVE, ki so bili naslednji:

Preberi knjigo, katere naslov se začne na Ž.
Preberi knjigo o dojenčkih (vsaj 50 str.).
Iz leksikona preberi 5 dejstev o Einsteinu in jih povej.
Preberi knjigo v latinščini in se nauči 5 besed.
Preberi knjigo J. K. Rowling.
Preberi knjigo'' Ne liži te knjige''.
Preberi knjigo, ki je izšla med letoma 1900 in 1910.
V šoli imej govorni nastop pred razredom o knjigi, ki si jo prebral (min. 2 min).
Preberi knjigo z velikimi tiskanimi črkami.
V 5. b razredu je za opravljene bralne izzive knjižno nagrado dobila Nika Jeromen, sladko pohvalo pa tudi Neža Hvala in
Manca Trontelj.
V 6. razredu pa se je z bralnim izzivom najbolje spopadla Zala Kavčnik, ki prejme knjigo, pohvalo pa še Tija Robas in Žana
Koncilja.
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