
Pozdravljen, 
 

jaz sem PETER NOS in bi ti rad pomagal 

prebrati knjige za letošnjo bralno značko. Ob 

zaključku šolskega leta boš dobil mojo 

nalepko, če boš prebral 10 knjig.  

Če jih prebreš 15, boš dobil še pohvalo ilustratorke Lile 

Prap . 

Svetujem ti, da poleg moje knjige prebereš še pesniško 

zbirko Srečka Kosovela  MEDVEDKI SLADKOSNEDKI  

in rezijansko ljudsko TRI BOTRE LISIČICE.  

Pripravil sem ti nekaj vaj, s pomočjo katerih boš 

lahko lažje zabeležil podatke in vsebino prebranih 

knjig. 

 

Besedo bom nato prepustil knjižnemu prijatelju Obutemu ma čku . 

Pomagal ti bo prebirati italijanske knjige. 

Italijanski otroci mu pravijo IL GATTO CON GLI 

STIVALI . Njegovo nalepko boš dobil, če boš v 

teku šolskega leta prebral 5 italijanskih knjig .  

 

Veliko prijetnih ur ob prebiranju pravljic 

in pripovedk ti želiva 
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Nekaj navodil za lažje dopolnjevanje naslednjih str ani … 

 

� Na straneh slovenske bralne značke nalepi v zgornji levi 

okvirček nalepko Petra Nosa, pri italijanski pa Obutega mačka.  

� Pozorno preberi navodila in izpolni dane naloge.  

� Pobarvaj       , če ti je bila knjiga všeč,    , če ti ni bila všeč.  

�  Ko prebereš 25 knjig  (od teh mora biti najmanj 10 slovenskih) 

postaneš knjižni molj           . 

 

 

… in uspešnejše branje 
 

� Beri vsak dan (vsaj 10 minut) 

� Beri na glas ali potiho 

� Beri in pripoveduj mami ali očku, sestri ali bratu, dedku ali 

babici, teti in stricu, … 

� Beri zjutraj ali opoldne, popoldne ali zvečer … kadar želiš. Če 

pa si utrujen ali utrujena, prosi tvoje najdražje, da ti kaj 

preberejo.  

Ob tem pa …. veliko, veliko zabave. 


