
Bralni projekt NAŠA MALA KNJIŽNICA        

Pridružite se nam pri mednarodnem projektu Naša mala knjižnica. Namenjen je spodbujanju 
branja in dviganju bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur. 

V projektu sodeluje že več kot 170 slovenskih šol. 

Zakaj je branje koristno?
Prek branja spoznavamo lastna čustva in čustva drugih, učimo se razumevanja in sprejemanja družbenih načel ter odnosov. 

Razvijamo izražanje, pomnjenje in sklepanje. Učenci, ki berejo 30 minut na dan, dosegajo bistveno boljše rezultate od tistih, 

ki ne berejo.

Komu je projekt namenjen?
Projekt NMK je namenjen otrokom, starim od  4 do 10 let. Z njim lahko popestrite ure slovenskega jezika, likovnega in 

glasbenega pouka, ga izvajate pri izvenšolskih dejavnostih ali v podaljšanem bivanju.

Kaj bomo brali?
V Ustvarjalniku 1, namenjenem predšolskim otrokom in učencem 1. in 2. razreda, bomo spoznavali odlične zgodbe Petra 

Svetine, Emanuele Malačič Kladnik, Simone Kopinšek, Silvije Šesto, Jana De Kinderja in Edwarda van de Vendela.

V Ustvarjalniku 2, namenjenem otrokom od 3. do 5. razreda, pa nas bodo zabavali Ida Mlakar, Jana Bauer, Alf Prøysen, 

Kęstutis Kasparavičius, Piret Raud in Susanna Mattiangeli.



Sofinancira program 
Evropske unije 

Ustvarjalna Evropa

Kaj se bo dogajalo?
Na začetku šolskega leta bomo prijavljenim otrokom razdelili Ustvarjalnike z izvirnimi nalogami na temo predstavljenih 

knjig. Skozi vse šolsko leto bodo branje in ustvarjalnost otrok dodatno spodbujale zanimive aktivnosti ter številne nagradne 

naloge. 

• Pri IZMENJAVI LITERARNEGA JUNAKA vas vabimo, da izdelate lutko literarnega junaka ali junakinje. Skupaj z zvezkom 

za risbice in zapiske bo junak obiskoval otroke na domu. Kdor bo želel, bo lahko lutko zamenjal s skupino z druge šole.

• Prejeli boste PISMO PRESENEČENJA, ki ga posebej za otroke, vključene v projekt NMK, napiše eden izmed pisateljev.

• S knjižnimi nagradami bomo nagradili razred, ki bo uredil NAJ BRALNI KOTIČEK.

• Najaktivnejše razrede čaka OBISK PRESENEČENJA.

• Poslali vam bomo KNJIŽNE RAZGLEDNICE z izvrstnimi ilustracijami, na katere boste lahko zapisali svoje mnenje o 

prebranih knjigah.

• Razred, ki bo sestavil najdaljši BRALNI VLAKEC, bomo nagradili z obiskom presenečenja.

• Organizirali bomo likovno-literarni natečaj Naša mala knjižnica.

• Na šolah, ki pridno sodelujejo, bomo izvedli superzabavni KVIZ NMK.

Spremljajte nas na www.nasamalaknjiznica.si in na FB strani Naša mala knjižnica.

Kako se prijavite?
Izpolnjene prijavnice pošljite najpozneje do 26. septembra 2019 na e-naslov sodobnost@guest.arnes.si ali jih oddajte pri 

potnikih našega distributerja Avrora AS. Ob nakupu vseh šestih knjig iz projekta prejmete 50 Ustvarjalnikov gratis.

Podrobnejše informacije najdete na naši internetni strani www.nasamalaknjiznica.si, na naši FB strani Naša mala knjižnica, 

lahko pa pokličete vodjo projekta Katjo Kac na telefonsko številko 01/437-21-01.

Kud Sodobnost International

PRIJAVNICA NMK 2019/2020
Šola/vrtec

Naslov

Razred/skupina

 Število otrok, vključenih 
v projekt
Podatki o mentorju/-ih
(ime in priimek, 
e-mail, GSM)

Naročamo __ Komplet(ov) 1 in/ali __ Komplet(ov) 2*

* Ob nakupu vsakega kompleta knjig iz projekta šoli oziroma vrtcu pripada do 50 brezplačnih Ustvarjalnikov. 
Cena Kompleta 1 znaša 115,40 EUR, cena Kompleta 2 pa 113,40 EUR.


