
 

 

Zaključek Cankarjeve bralne značke 

2010/11 

 V mesecu marcu in aprilu smo z učiteljicami pričele učence pripravljati na 

Zaključek CBZ (z urami KIZ, kjer sem jim predstavila povabljene avtorje, o 

njih smo se pogovarjali, brali njihova dela in poustvarjali - se naučili njihove 

pesmice, napisali pravljico, reševali DL …). Učenci  so se tako poučili o 

umetniku/-ci,  katere obisk jim je bil obljubljen. Obiski so potekali po 

naslednjem razporedu: 

 

Učenci so bili z nastopi vseh nastopajočih zadovoljni, saj so jim  pripravili 

vrhunske nastope: Franci Rogač jim je na svojevrsten način predstavil svet 

svojih pravljic; pisatelj Dim Zupan je na umirjen, a prepričljiv način 

predstavil pisateljski poklic in svojo pisateljsko pot; 

 

  

 

1. razred 4. 5., 9.30-10.30 Anja Štefan Pavza 

2. razred 3. 5., 9.30-10.15 Franci Rogač učilnica 

3. razred 3. 5., 10.30-11.15 Franci Rogač učilnica 

4. razred 22. 4., 11.00-11.45 Andrej Rozman-Roza Pavza 

5. razred 3. 5., 11.15-12.00  Dim Zupan Pavza 

6.-9. r. 22. 4., 12.15- 13.00 Andrej Roman-Roza velika dvorana CD 



 

Andrej Rozman Roza je na svojevrsten humoren način prikazal svoje 

literarno delo, hkrati pa se je dokazal kot odličen igralec;  

  

pravljičarka Anja Štefan je naše prvošolčke z besedami spretno odpeljala v 

svet pravljic, od koder se skoraj nismo hoteli vrniti. 

  

Prvošolčki so Anji Štefan pripravili presenečenje: vsak oddelek ji je zapel eno 

izmed njenih pesmic, 1. B pa se je še posebej potrudil, saj so spesnili 

nadaljevanje njene pesmice. Dodali so ji kar 27 kitic (za vsakega učenca eno, 

za obe učiteljici in za Anjo Štefan). Vodili sta jih učiteljici Ani (Vuković in 

Kostanjevec). 

Vsakemu povabljenemu avtorju so učenci na koncu nastopa izročili glineno 

darilce. Učiteljica Andreja Šajn je za to priložnost izdelala: prašička in 

glineno posodico za Francija Rogača in 3 petelinčke (za Andreja Rozmana 

Rozo, Anjo Štefan in Dima Zupana). 



Zato bomo takšne zaključke organizirali tudi v prihodnje, saj avtorji svoje 

knjige učencem približajo na drugačen, bolj sproščen način. 

 

Fotografije so zbrane v spletni galeriji:  

https://picasaweb.google.com/sol.knjiznica/CBZ2011Razredna?authkey=Gv1sR

gCJ-wzNbxhrHruAE#slideshow/5602521742386326946    

                                    

    

Andreja Nagode 

 

 


