
 4. oktobra 2016 se je v našem razredu oglasila Rovka Črkolovka skupaj s spremljevalci iz 
Oddelka za mlade bralce Osrednje knjižnice Srečka Vilharja iz Kopra 

 

OBISKALA NAS JE ROVKA ČRKOLOVKA 

 

Dan, ki smo ga petošolci na naši šoli nestrpno pričakovali, je bil že od jutra nekaj posebnega, 
saj je bil v znamenju branja in knjig. Najprej smo bili v šolski knjižnici, kjer smo se pogovarjali 
o pomenu branja, nato pa smo ustvarjali v razredu. Vsak si je izdelal prav posebno bralno 
mapico in knjižno znamenje, ki nam bo v pomoč zlasti v prihodnjih mesecih, ko bomo še 
posebej marljivo brali. Vas zanima zakaj? Odgovor je čisto preprost. Tudi naš 5. razred se je 
skupaj s še ostalimi desetimi obalnimi šolami pridružil prav posebnemu bralnemu tekmovanju 
koprske Osrednje knjižnice z naslovom Berimo z Rovko, katerega cilj je spodbujanje branja 
med petošolci, ki knjigi in branju prepogosto obrnemo hrbet. 

Ker radi tekmujemo, smo zelo nestrpno pričakovali prihod »velike bralke«. Najprej sta nas 
pozdravila knjižničarka in knjižničar. Slednji je prinesel ogromno torbo in začel sestavljati ... 
Radovedno smo opazovali, kaj se dogaja. Pred našimi očmi je nastajala prav posebna knjižna 
polica, ki sta jo zapolnila z izborom štiridesetih knjig, primernih naši starostni stopnji in bralni 
zmožnosti. Knjižničarka Tina je predstavila navodila sodelovanja in naše obveznosti. Nas so 
mikale nove knjige, obenem pa so nam misli uhajale k nagradnemu izletu po uspešnem 
zaključku projekta, ko je naenkrat potrkalo ... Skupaj s knjižničarko Urško Bonin, vodjo 
projekta, je vstopila naša nova prijateljica Rovka, ki smo se je zelo razveselili. Nasmejali smo 
se njenim duhovitim domislicam in ji obljubili, da bomo z veseljem brali tako kot ona in morda 
celo zmagali ... 

In kako do bralnega prestola? Ne le laskavi naslov, ampak tudi nagradni izlet presenečenja si 
bo prislužil razred, ki bo prebral največ tukaj ponujenih knjig. Motivacija torej, ki bo prebudila 
tudi bolj lene bralce, da bodo prebrali vsaj eno knjigo in tako poskrbeli, da naš razred ne bo 
diskvalificiran. In kaj je potrebno narediti? Ko posameznik prebere knjigo, napiše o njej 
komentar ter z učiteljico izpolni anketo. Kdor želi, lahko sodeluje tudi v kvizu ali se pridruži 
lego zgodbam, lahko kaj napiše, nariše ali kako drugače ustvari. Ker smo nadebudni in 
radovedni, nam idej, kaj in kako, zagotovo ne bo zmanjkalo. Prepričani smo, da se bodo tokrat 
potrudili tudi tisti učenci, ki se jim drugače ne ljubi brati. In tudi to je razlog, da nam je bil 
prihod Rovke Črkolovke tako zelo všeč.  

Mi že pridno beremo in ob tej priložnosti želimo tudi ostalim razredom iz drugih obalnih šol 
veliko dobrega branja! 

Zala, Pika in Eva iz 5. c razreda OŠ Hrvatini z mentoricama 

 

  



 

Učenci 5. c razreda z mentoricama in gospo ravnateljico.             Fotografije: Arhiv OŠ Hrvatini 

 

Rovka na obisku (Arhiv OŠ Hrvatini) 

 



 

Rovka med nami (Arhiv OŠ Hrvatini) 

 

 

 

Učenci z razredničarko in Rovko Črkolovko   

Fotografija: arhiv Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper 


