
BRALNI DELAVNCI V SKPD SAVA DATUM: 1. OKTOBRA 2016

V soboto, 1. oktobra 2016,  nas je mag. Tilka Jamnik, podpredsednica Društva Bralna značka Slovenije —

ZPMS Slovenije v prostorih društva Sava, Sontraer Str. 3 v Frankfurtu, popeljala v čarobni svet bralnih 

pustolovščin in nas seznanila s slovenskimi knjižnimi novostmi.

Ob 11. uri so se zbrali mlajši učenci dopolnilnega pouka slovenščine s starši ali starimi starši, ob 15. 30 

starejši učenci/udeleženci DPS, pridružilo se nam je tudi nekaj rojakov, ki sicer ne obiskujejo DPS, a se radi 

odzovejo vabilom  na tovrstna srečanja  z rojaki oziroma s slovensko besedo. Popoldanska bralna delavnica 

se je spontano podaljšala čez načrtovani čas, a tudi po »uradnem« zaključku smo nadaljevali z razpravo, h 

kateri so nas spodbudile knjige in naša strokovnjakinja.

SKPD Sava nam je za srečanje prijazno odstopilo prostore, prizadevni člani UO pa so poskrbeli tudi za 

siceršnje dobro počutje. V učilnici, namenjeni predvsem izvajanju DPS, smo s pomočjo strokovnjakinje Tilke 

Jamnik, BZ   in seveda Urada RS Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (brez finančne podpore 

projekta Bralna delavnica ne bi bilo mogoče izpeljati),  odpirali svoja srca in bogatili duha, v kuhinji pa smo se 

lahko okrepčali s kavo, čajem, sadjem, z odlično domačo enolončnico in se posladkali s tortama oziroma z 

drugimi slaščicami.

V imenu učencev in staršev hvala vsem, ki ste tako ali drugače omogočili obe sobotni delavnici oziroma 

pomagali pri  njuni izvedbi.

Učiteljica DPS 

v pristojnosti MIZŠ RS

Natalija Robnik



Kako smo s pomočjo mag. Tilke Jamnik bogatili svoja srca in 

skrbeli za duhovno rast, pričajo fotografije. 

Mlajši učenci s starši/starimi starši v dopoldanski delavnici. 



Otroci so hitro segli po knjigah, a so pozorno prisluhnili Tilki.



Popoldanska delavnica s starejšimi učenci ter odraslimi udeleženci DPS



Tilkina predstavitev Društva Bralna značka, dela z in za BZ po Sloveniji, v zamejstvu in  po svetu …



Po uvodni predstavitvi BZ, knjig, ki jih je prinesla za našo delavnico, je Tilka Jamnik 

udeležence spodbudila k izbiri knjige, ki bi jo želeli prelistati, preleteti besedilo, 

natančneje prebrati odlomek … 



Udeleženci so 

zatem zelo 

zavzeto delali v 

trojicah, dvojicah,

individualno …



V delavnici so nastajale ocene pregledanih knjig, udeleženci so urejali kitice Zdravljice 

v ustrezni vrstni red, razvrščali so ilustracije, ob slikanicah brez besed so nastajale 

čisto nove, izvirne zgodbe …

Delavnica nam je ugajala. Čeprav smo zanjo predvideni čas prekoračili, je bilo še

veliko idej, vprašanj za našo gostjo, a ker je bila ura pozna, smo počasi zaključili. Galja

Moehn se  je v imenu učencev DPS, ga. Maja Daniel v imenu SKPD Sava zahvalila ge. Tilki 

Jamnik, BZ ter Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu za obisk oziroma finančno 

podporo zanj.

Tilkine spodbude za branje so padle na plodna tla, želimo si, da bi nas kmalu zopet obiskala.

Fotografije in besedilo: Natalija Robnik




