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TEMATSKI SKLOPI 

 DNEVNIK BRANJA (brali bomo knjige po učiteljevem in lastnem izboru) 

 PISANJE SAMOSTOJNEGA DOMIŠLJIJSKEGA BESEDILA (pišejo zgodbe) 

 LIKOVNA PESEM (ustvarijo likovno pesem iz časopisa) 

 IZDELAVA LASTNEGA STRIPA (pišejo, rišejo strip) 

 ZGODBE STARIH STARŠEV (pišejo realistične zgodbe po pripovedi) 

 RAZSTAVA NAJLJUBŠIH KNJIG (anketa o najljubših knjigah) 

 KNJIGA IZ SRCA (izdelajo svojo knjigo) 

 RAZREDNA PUBLIKACIJA (objava izdelkov, prispevkov) 

 

KRATEK OPIS PREDMETA 

Pri izbirnem predmetu Literarni klub se bomo ukvarjali z branjem in pisanjem leposlovnih 

besedil, pomemben del pa bo predstavljalo tudi razpravljanje o literaturi. Pri predmetu 

bomo spoznavali kakovostno slovensko in svetovno književnost ter se o njej pogovarjali. O 

knjigah bomo debatirali tudi v Bralni noči, ki jo bomo izvedli na šoli. V okviru le-te si bomo 

ogledali film, posnet po literarni predlogi, in skušali razložiti vpliv branja in gledanja filma 

na zaznavanje bralca in gledalca. Hkrati bomo preizkušali tudi svojo umetniško žilico ter 

s pisanjem pesmi in različnih literarnih zvrsti in vrst razvijali domišljijo ter si tako 

pridobivali estetske izkušnje. Oblikovali bomo svojo KNJIGO IZ SRCA. V okviru 

predmeta bomo obiskali mestno knjižnico, knjižni sejem, se udeležili predstavitve knjige, 

sodelovali na Knjižnih mišicah, priredili literarno delavnico, morda medse povabili znanega 

književnika ter si ogledali gledališko predstavo (nastalo po literarni predlogi).  

NAČINI PRIDOBIVANJA OCENE 

 2 ustni oceni  

 samostojno narejen izdelek; npr. predstavitve o prebrani knjigi, o avtorju 

 predstavitev dnevnika branja, likovne pesmi, stripa 



 

TRAJANJE 

 1 leto 

CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI 

 pogovarjati se o prebranem besedilu 

 predstavljati in utemeljevati lastna stališča 

 primerjati umetnostna besedila 

 ustvarjati doživljajska in domišljijska besedila 

 odzivati se na prebrano besedilo 

 spoznati avtorja in z njim voditi literarni klub 

 obiskati knjižni sejem/knjižnico/knjigarno in si ogledati/soustvariti literarno 

delavnico 
 

OPIS DELA PRI PREDMETU 

 skupinsko delo 

 

ZAKAJ IZBRATI PRAV LITERARNI KLUB? 

- ker si želiš razširiti obzorje, okrepiti občutek za jezik in razvijati domišljijo 

- ker boš končno lahko z nekom razpravljal(a) o vsem, kar si prebral(a) 

- ker bomo z zanimanjem prisluhnili tvojim pesmim in zgodbam, ki jih skrivaš doma 

v predalu  

 

 

 

"Tisti, ki berejo, vidijo dvakrat dlje."   (Meander) 

 

 

Mentorica: Tadeja Germadnik Modrej 


