
Majhno je v knjigi veliko … 

Tako nagovarja mlade bralce v letošnji poslanici ob 2. aprilu latvijska pisateljica Inese 

Zandere. Njeno razmišljanje je bilo rdeča nit letošnje zaključne prireditve bralne značke na 

naši šoli.  

 Med drugim je zapisala:  

Ljudje težimo k ritmu in urejenosti /…/  V pravljicah ali pesmih so otrokom všeč ponavljanja, 

refreni in univerzalni motivi, saj jih lahko vsakokrat na novo prepoznajo – to so elementi, ki 

urejajo besedilo, vzpostavljajo v svetu prečudovit red./… / 

 Otroška knjiga je čudežna sila, ki spodbuja veliko željo in zmožnost otroka, da bi bil to, kar 

je. Vliva mu poguma za življenje. 

V knjigi je majhno vedno veliko, in to takoj, ne šele na prehodu v odraslost. Knjiga je 

skrivnost, v kateri je mogoče najti tudi tisto, česar nismo iskali, ali tisto, česar sicer ne 

dosežemo. Tisto, česar bralci določene starosti še ne morejo dojeti umsko, kot odtis vseeno 

ostane v njihovi zavesti in nanje vpliva, četudi ni povsem razumljeno.  

Slikanica pa je lahko zakladnica modrosti in kulture tudi za odrasle – enako kot lahko otrok 

prebere knjigo, namenjeno odraslim, in v njej najde svojo lastno zgodbo, prebere v njej nekaj 

o lastnem, komaj dobro začetem se življenju. Kulturni kontekst nas oblikuje: položi temelje 

za vtise, ki bodo prišli v prihodnosti, pa tudi za preizkušnje, ki jih bomo morali prestati in ob 

tem ostati celi. 

Otroška knjiga odraža spoštovanje do velikosti majhnega. Je svet, ki se vsakokrat ustvari 

na novo, igriva in prelepa resnost, brez katere je vse, vključno z otroško literaturo, zgolj 

mlatenje prazne slame. 

Zahvaljujoč knjigi se lahko otrok intuitivno zaveda, da je svet lahko urejen in da se v njem 

najde posebno mesto za vsakogar.  

Svoje razmišljanje zaključuje: 

Knjiga je skrivnost, v kateri je mogoče najti tudi tisto, česar nismo iskali, ali tisto, česar 

sicer ne dosežemo. Otroška knjiga odraža spoštovanje do velikosti majhnega. 

Da knjige v sebi skrivajo mnoge skrivnosti, vedo tisti metelkarji, ki že od 1. razreda berejo, in 

prav je, da se o prebranem pogovarjajo s svojimi  mentorji bralne značke.  

 Letos se končuje 58. sezona vseslovenske Bralne značke, v četrtek, 6. aprila 2018, pa smo jo 

zaključili na Metelkovi šoli.  

Našo šolo trenutno  obiskuje  364 učencev, pri čemer je 205 učencev osvojilo naziv bralni 

značkar, in sicer 142 z razredne stopnje (od 1. do 5. razreda) in 63 s predmetne stopnje (od 

6. do 9. razreda). 



Med slednjimi so tudi devetošolci zlati bralci, zvesti branju vseh 9 let. Devetnajst  od 

šestintridesetih  jih je osvojilo naziv zlati bralec/-ka in za to so  prejeli posebna bralna 

priznanja.  

V 9. a jih je 8:  NINA PUNGERČAR, SARA VERBIČ, MANCA LESJAK, MIA BRULC, TINKARA 

KOVAČ, NEŽA DULC, EVA PRELEC, LARA PUNGERŠIČ,  njihova mentorica je učiteljica TANJA 

LUŠTEK; 

 v 9. b jih je 11: ANA PIRH, BORUT JERELE, ANAMARIJA ČARMAN, NIKA LENART, MIRJAM 

OBERČ, GAJA OKRAJŠEK, ŠPELA KOŠAK, MAJA GORENC, LARA GORNIK, EVA ŽNIDARŠIČ, 

KLARA POVŠE, njihova mentorica je učiteljica Irena Pleterski.  

Naši zlati bralci se bodo maja v KC Janeza Trdine v Novem mestu pridružili zlatim bralcem  iz 

novomeških in okoliških šol, kjer bodo prejeli še knjižno nagrado.  

Vsem bralnim značkarjem je čestitala tudi ravnateljica Irena Čengija Peterlin in jim za 

popotnico podarila misel Georga R. R. Martina:  »Kdor bere, živi tisoč življenj.  Tisti, ki nikoli 

ne bere, živi le eno.« 

Kulturni program so poleg flavtistk Eme Kapler in Neje Jerman oblikovali še učenci igralci z 

dramskim prizorom Če bi znanstvenik napisal pravljico … avtorice učiteljice Tanje Luštek, ki 

so ga pod njenim mentorstvom prvič predstavili na zaključni prireditvi Erasmus+ tedna in ob 

dnevu staršev 26. marca 2018 popoldne.  

Dogajanje na odru so  napeto in zbrano spremljali vsi metelkarji in bili nad videnim 

navdušeni, pri čemer so nastopajoče nagradili z močnim aplavzom.  

Marinka Cerinšek, koordinatorica BZ na šoli 

 



 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


