
Obvestilo o bralni noči na šoli 2021/2022 
 
Spoštovani starši, 
 
BRALNA NOČ NA ŠOLI bo v petek, 10. junija 2022, ob 18.00. Ta dogodek je na naši šoli že tradicionalen 
in naši mladi bralci se ga že zelo veselijo. Bralna noč je nagrada za učence, ki so prebrali večkratno 
število knjig za bralno značko. 
Letos je 90 učencev prebralo po 15 ziroma 20 in več knjig! 
In kaj bomo počeli? Brali ne bomo , saj so naši učenci to počeli celih devet mesecev, bomo pa zelo 
ustvarjalni. Organizirali smo zanimive delavnice, v katerih bodo sodelovali naši nagrajenci in pustili 
domišljiji prosto pot. 
 
Za sladko večerjo in krepčilen zajtrk bo poskrbela šolska kuhinja. 
 
Časovnica bralne noči 
 

1. Prihod učencev v šolo ob 18.00 (petek, 10. 6. 2022). 
2. Registracija učencev (učitelji jih odkljukamo na seznamu, prevzamemo in odpeljemo v učilnice, kjer 

odložijo potrebščine). 
3. Zbor vseh učencev v šolski avli, nagovor ravnateljice. 
4. Od 18.30 do 20.00 potek delavnic. 
5. Od 20.00 do 20.30 večerja v šolski jedilnici. 
6. Od 20.30 nočni pohod na Kalvarijo ali ogled filma (odvisno od vremena). 
7. Po vrnitvi v šolo sledi umivanje in priprava na nočni počitek. 
8. V soboto zjutraj, 11. 6. 2022, med 7.00 in 7.30 zajtrk, nato se poslovimo in do 8.00 odidejo 

učenci domov (mlajši v spremstvu staršev). 
 
Učenci od 1. do 3. razreda bodo prespali v učilnicah, z njimi bosta dve učiteljici razrednega pouka. 
Učenci od 4. do 9. razreda bodo prespali v šolski telovadnici, z njimi bosta dva učitelja. 
 
Veselimo se dogodka, s katerim nagrajujemo naše bralce, ki zvesto ohranjajo bralno kulturo na visoki 
ravni. 
 
       Učitelji OŠ Prežihovega Voranca Maribor 
 

.....................................................................................................................................................  
Soglasje staršev oz. skrbnikov 
Strinjam se, da se moj otrok ________________________, _______, udeleži 
    (ime in priimek otroka)                    (razred) 

bralne noči na šoli.  
Otrok bo imel spalno vrečo, podlogo, trenirko ali pižamo, toaletni pribor, bidon za vodo, po želji tudi 
kakšno igračo. 
Trajanje dogodka: začetek 10. 6. 2022 ob 18.00 in zaključek 11. 6. 2022 ob 8.00. 
 
Obkrožite izbrano možnost:  Moj otrok se bo udeležil bralne noči in prespal na šoli.          DA     

                                 Moj otrok bo sodeloval na delavnicah, nakar gre domov.     DA 

                     
Podpis starša oz. skrbnika _______________________ 

Telefonska številka za nujne primere ______________  

 
 


