
Pikina bralna značka že sedmo leto zapored
Pikina bralna značka je projekt, ki so ga v šolskem letu 2011/2012 začeli izvajati v Knjižnici Velenje. K sodelovanju so 
naslednje leto povabili tudi ormoško knjižnico, ki se je vabilu z veseljem odzvala.

Pikina bralna značka je namenje-
na otrokom 1. in 2. triade osnovnih 
šol, sodelujejo pa lahko tudi pred-
šolski otroci. Pogoj za sodelovanje 
je, da otroci sami oz. jim odrasli pre-
berejo vsaj štiri knjige s seznama in 
opišejo ali ilustrirajo vsebino knjige 
v Pikine beležke.

Letos je izpolnjene beležke v knji-
žnicah v Ormožu, Središču ob Dravi, 
pri Svetem Tomažu in v Ivanjkovcih 
oddalo 47 otrok. Prav tako pa se 
nam je pridružilo 31 učencev sloven-
ščine na Hrvaškem in sedem otrok 
iz OŠ Stanka Vraza Ormož.

V letošnji sezoni so otroci ponov-
no posegali po številnih zanimivih 
knjigah: Petelinček, Najboljši pri-
jateljici, Srečkov kovček, Oliver in 
medved, Otroka, ki sta imela rada 
knjige, Knjigotap, Kako izuriti svo-
jega zmaja, Klavdij, Nabrita Brina … 
in seveda zgodbe o Piki Nogavički. 
S svojimi izdelki v Pikinih beležkah 
so pokazali, da so nad njimi navdu-
šeni. Seveda pa je pri najmlajših pot-
rebna spodbuda odraslih, zato se 
ob tej priložnosti zahvaljujemo tudi 
staršem, starim staršem in drugim, 
ki skupaj z nami stremite k istemu 
cilju – otrokom približati knjige. To, 
da otroke navdušujete za branje, je 
ena izmed pomembnejših popotnic 
za življenje, ki jim jih lahko predate.

Priznanja in Pikine magnete smo 
oktobra na zaključni prireditvi v 
Domu kulture Ormož ponovno po-
delili s Pikino pomočjo. Nagrada za 
vse Pikine bralce in motivacija za 
vse, ki to še bodo, je bila predstava 

Gledališča Lalanit. Prijazna igrica 
govori o darovih, ki jih ima vsak od 
nas skrite v sebi, o naši dragocenos-
ti in notranji lepoti, zato je lahko 
velika spodbuda vsakemu otroku 
na poti odraščanja, ko je marsik-
daj soočen z vrednotami, ki so v 
nasprotju z razvijanjem ustvarjalne 
in srečne osebnosti.

Pikino bralno značko bomo nada-
ljevali tudi v šolskem letu 2019/20. V 
Knjižnici Ormož kot tudi v krajevnih 
knjižnicah vas že čakajo novi sezna-
mi in nov nabor knjig. 
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