ŢUPNIJA SV. LOVRENCA BREŢICE
Povabilo k sodelovanju v programu
SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE 2020/2021
Veroučenci od 1. do 9. razreda
Krepko smo že vstopili v novo veroučno leto. Tudi letos nadaljujemo in vabimo k
sodelovanju za Slomškovo bralno priznanje.
K sodelovanju za Slomškovo bralno priznanje (SBP) lahko veroučenec pristopi v kateremkoli
razredu.
Sodelovanje je prostovoljno in ne vpliva na veroučno oceno.
Koliko knjig pa je za priznanje potrebno prebrati?
Vsak bralec prebere vsaj tri knjige s priporočilnega seznama, ki je
priloga temu listu (lahko pa si bralci izberejo tudi kakšno drugo
primerno knjigo z versko vsebino): prvo do 6. decembra, drugo
do 8. februarja in tretjo do 23. aprila.
Za zlato nalepko pa je potrebno prebrati še četrto knjigo (do 23.
aprila).
Bralci o prebranih knjigah pripravijo ilustrativni (1. triada) ali pisni izdelek – vsaj 10
povedi (2. in 3. triada), ki ga oddajo pri svojem katehetu. Izdelek naj bo opremljen z imenom
in priimkom otroka ter avtorjem in naslovom prebrane knjige.
V prvem letu branja prejme bralec mapo SBP, v katero po vsaki prebrani knjigi prilepi
nalepko. Priznanja in zlate nalepke bodo bralci prejeli ob zaključku veroučnega leta
(predvidoma 6. junija 2021).
Prosimo, da izpolnite prijavnico, s katero boste otroka prijavili k sodelovanju pri SBP in jo
čim prej (najkasneje do 10. novembra 2020) vrnite otrokovemu katehetu.
Veliko lepih bralnih doživetij!
katehistinja Jana

Zaradi novega zakona o varovanju osebnih podatkov izpolnite obrazec, katerega naj
izpolnijo starši vseh otrok, ki bodo sodelovali v Slomškovem bralnem priznanju.

PRIJAVNICA
SLOMŠKOVO BRALNO PRIZNANJE 2020/21
Spodaj podpisani/-a ___________________________________________ (ime in priimek
starša/skrbnika) prijavljam svojega otroka ___________________________________ (ime in
priimek otroka), ki obiskuje _______________________________ (razred, župnija) v
program Slomškovega bralnega priznanja 2020/21.
S podpisom dovoljujem, da se osebni podatki (ime in priimek, razred) mojega otroka Župniji
Brežice posredujejo za potrebe sodelovanja v Slomškovem bralnem priznanju 2020/21.
Po zaključku Slomškovega bralnega priznanja 2020/21 bomo zbrane osebne podatke v župniji
uničili.
O morebitnih spremembah vas bomo obvestili.
Prosimo vas, da navedete vaš e-naslov: ________________________________________.

Kraj, datum: ________________________ Podpis starša/skrbnika: __________________

