
                                                                                               

Spoštovani profesorji mentorji!

Naj bo tudi to šolsko leto v znamenju branja, učenja tujih jezikov in posledično širjenja obzorij vaših 
in naših mladih bralcev, torej naj nas letos vodi misel::

»Le temps de lire, comme le temps d’aimer, dilate le temps de vivre.«

                             Daniel Pennac

Skupaj z vami se že četrto leto zapored trudimo narediti našo francosko bralno značko 
sodobno, tako dijakom kot mentorjem prijazno in pestro. V lanskem šolskem letu smo temeljito spre-
menili in posodobili sistem komuniciranja, kar ste pohvalili, zato verjamemo, da bomo letos pri tem še 
učinkovitejši. 

Lani smo ob koncu šolskega leta nekaj naključno izbranih mentorjev, ki so komunicirali z 
nami preko novega elektronskega naslova (bralnaznacka-fra@dzs.si), nagradili. Tudi letos vas ob 
koncu šolskega leta čaka prijetno presenečenje.

Ker se zavedamo, da v sodelovanje pri projektu Epi Lecture vložite veliko svojega časa in
strokovnosti, bomo tudi letos petim naključno izbranim mentorjem, ki bodo z nami 
komunicirali po elektronski pošti, podarili 5 izvrstnih slovničnih vadnic Grammaire, 
savoir – faire, založbe Cideb. Med šolskim letom pa bomo posebej za vas, mentorje bralnih 
značk, pripravili posebno ponudbo z zelo ugodnimi cenami za nakup licence e-slovarjev DZS. 
Izobraževalno založništvo DZS je namreč dolgoletno tradicijo kakovostnih dvojezičnih slovarjev 
nadgradilo s sodobno obliko spletnih slovarjev (e-slovarji). Trenutno so na voljo naslednji slovarji:

  
  mali angleško-slovenski in slovensko-angleški,
  veliki nemško-slovenski in slovensko-nemški,
  veliki italijansko-slovenski in slovensko-italijanski,
  mali srbsko-slovenski in slovensko-srbski,
  francosko-slovenski in slovensko-francoski,
  špansko-slovenski in slovensko-španski.

Toliko na kratko o nagradah in drugih ugodnostih, ki vas čakajo, sedaj pa se lotimo dela..

Sistem komunikacije, ki smo ga prenovili lani, tudi letos ohranja vse svoje prednosti:

1. Prijave, naročila, rezultate, vsa svoja vprašanja in komentarje lahko pošljete na 
naš elektronski naslov:    
       bralnaznacka-fra@dzs.si

O pomembnih datumih vas bomo obveščali le po elektronski pošti, zato vas vabimo, da nam pišete in 
sporočite svoj elektronski naslov.
  
Še vedno nam lahko pošljete vse priloge tudi:
po faksu na številko: 01 / 306 98 10 ali

DZS, založništvo in trgovina, d.d., Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Matična št. 5132088, Identifikacijska št. za DDV: SI11111909,
Družba je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. 061/10111600, Osnovni kapital družbe znaša 6.235.323,82 EUR,

DZS, d. d., DIVIZIJA ZALOŽNIŠTEV, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, tel. 30 69 861, fax 30 69 877



 s klasično pošto na naslov:  DZS, d. d., Šolski epicenter
    Dalmatinova ulica 2
    1538 Ljubljana
    Za: Epi Lecture
 Če imate kakšno vprašanje, nas pokličite na telefonsko številko: 
     01 / 306 98 40 (Azemina Kovačevič).

2. Epi Lecture mapa ostaja – še preglednejša, z vsemi potrebnimi 
informacijami na enem mestu. Seveda nismo pozabili, da je med vami veliko novih 
mentorjev, zato smo v Epi Lecture  mapo priložili tudi NAVODILA ZA TEKMOVANJE, za 
lažjo izvedbo tekmovanja pa smo vam pripravili tudi ČASOVNICO, ki vas bo opozarjala na 
pomembne datume. V mapi boste našli še:  
 PRILOGO 1: naročilnico,
 PRILOGO 2: imensko prijavo tekmovalcev in
 PRILOGO 3: obrazec za rezultate tekmovanja.

3. Koraki obveščanja: 
Prvi korak: V mapi ste prejeli vse napotke in obrazce, potrebne za izpeljavo projekta.
 Vse informacije boste lahko našli tudi na naši internetni strani: 

     http://vedez.dzs.si 

Drugi korak: Prosimo vas, da nam do 5. januarja 2009 pošljete prijavnico z 
imenskim seznamom tekmovalcev, na podlagi katere vam bomo poslali ustrezno število 
testnih pol.

Tretji korak: Tik pred tekmovanjem, ki bo 11. februarja 2009, boste prejeli naslednjo 
pošiljko, in sicer testne pole z rešitvami nalog in točkovnikom. Datum tekmovanja v 
Koledarju tekmovanj v znanju za šolsko leto 2008/09 je 11. februar 2009, vendar si lahko termin 
sami prilagodite znotraj tekmovalnega tedna, ki poteka od  9. do 13. februarja 2009.

Četrti korak: Do 18. februarja 2009 nam boste poslali rezultate tekmovanja.

Peti korak: Do 15. maja vam bomo poslali priznanja za tekmovalce in potrdila o 
mentorstvu. Takrat boste nagrajeni mentorji prejeli tudi letošnje nagrade! 

Dragi profesorji mentorji, vam in vašim dijakom želimo obilo prijetnega branja, novih spoznanj in 
nepozabnih trenutkov v prihajajočem šolskem letu.

S spoštovanjem,               vaš 

Andreja Kavčič,        Marjeta Smrdel,
svetovalka pri projektu         vodja projekta
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