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	 	 		NAVODILA ZA TEKMOVANJE ZA BRALNO ZNAČKO

	

A)		NAROČANJE

Kot PRILOGO	1	boste našli naročilnico za knjige, ki jo pošljite na naš naslov.
Naročate lahko tudi v naši e-trgovini na naslovu: www.dzs.si		

B)		PRIJAVA	

Kot PRILOGO	2	boste našli prijavnico za sodelovanje pri projektu. Prosimo vas, da izpolnjene 
prijavnice najkasneje do	01.	02.	2010 pošljete na naš naslov.

C)		PRIPRAVA	NA	TEKMOVANJE

Na našem portalu Vedež smo objavili primere lanskoletnih testov, ki vam bodo v pomoč. 	 	 	
	 													
	 	 http://vedez.dzs.si

D)		POGOJI	ZA	SODELOVANJE

Dijaki morajo prebrati	obe	knjigi,	ki	sta	navedeni	v	letniku, saj je test sestavljen z nalogami iz 
obeh naslovov.

E)		IZVEDBA	TEKMOVANJA

Teden dni pred tekmovanjem boste prejeli testne pole za število tekmovalcev, ki ste jih prijavili. Termin 
tekmovanja je z določenega datuma razširjen v teden	bralne	značke, znotraj katerega boste sami 
izbrali dan in uro, ki vam bo najbolj ustrezala. Predvideni čas reševanja je 45	minut. Če presodite, da 
je potrebno, lahko tekmovanje nekoliko podaljšate. 
Rešitve nalog bodo priložene testom. Rešenih pol ni potrebno pošiljati na naš naslov, prosimo vas le, da 
jih zadržite do konca šolskega leta in jih nato vrnete tekmovalcem. Tekmovalci bodo glede na število 
doseženih točk prejeli zlato, srebrno ali priznanje za sodelovanje pri projektu bralne značke. 
Kot PRILOGO	3	boste našli obrazec, kamor vpišite rezultate tekmovanja. Vsak	mentor	vpisuje	
rezultate samo	za	svoje	tekmovalce. Na podlagi tega seznama vam bomo poslali priznanja. 
 
Na koncu testa tekmovalcem zastavljamo vprašanja o vtisih. Nanje lahko odgovorijo v maternem ali 
tujem jeziku. Ker v Šolskem epicentru ne bomo prejeli izpolnjenih testov, vas prosimo, da vtise zberete, 
povzamete in dodate še vaše mnenje o projektu. Veseli bomo tako pohval kot kritik.

Še pred koncem šolskega leta vam bomo skupaj s priznanji poslali tudi potrdila o mentorstvu v šolskem 
letu 2009/2010.

 


