
LITERARNI KLUB         

Je enoletni izbirni predmet za 7., 8. in 9. razred v obsegu 35 ur – 1 ura tedensko (v 9. razredu 32 ur).  

KAJ KONKRETNO BOMO DELALI?  

Predmet zajema dve področji – Bralni klub, kjer učitelj učencem priporoča primerne knjige in 

sprejema njihove pobude za branje, in Leposlovno pisanje, kamor spada ustvarjalno pisanje učencev. 

Učenci pišejo literarna (in novinarska) besedila in jih objavljajo v mladinskem tisku, šolskem glasilu … 

Predmet literarni klub se povezuje s tekmovanjem za Cankarjevo priznanje (v znanju materinščine) in 

gibanjem Bralna značka.  Skupaj bomo obiskovali knjižnico, prirejali knjižne čajanke in druge dogodke 

po dogovoru ter sodelovali na različnih natečajih. Pri predmetu bomo spoznavali kakovostno 

slovensko in svetovno književnost, o njej debatirali, predstavljali in utemeljevali svoja stališča ter 

hkrati poglabljali svoje literarnoteoretsko znanje. Predvsem pa bomo razvijali ustvarjalnost, zmožnost 

sprejemanja in poslušanja tako besedil kot drug drugega, posledično krepili občutek dobre 

samopodobe ter se iskreno odprli za sprejemanje sebe in drugih navkljub različnosti, ob tem pa se 

imeli fino.  

POZITIVNI UČINKI BRANJA IN PISANJA  

Kot že vemo ali vsaj slutimo, je za otroke branje knjig in potapljanje v globine literarnega sveta 

izrednega pomena, saj jim omogoča poleg širjenja besednega zaklada in usvajanja slovničnih ter 

pravopisnih pravil tudi vživljanje v različne situacije, ki jih spoznavajo skozi literarne junake, s čimer 

razvijajo empatijo in spoznavajo sprejemati različnost, hkrati pa skozi interpretacijo doživetij 

literarnih junakov na novo sestavljajo svoj svet in konkretna spoznanja prenašajo v lastno življenje. Pa 

ne samo to – posledično se zaradi vseh pozitivnih učinkov branja tudi boljše in lažje (na)učijo, saj so 

se zaradi branja vajeni poglabljati v besedilo in razumevati napisano, kar pa odlično vpliva na učni 

uspeh, saj je pri učinkovitem učenju šolske snovi ključno ravno to – razumevanje snovi, da si jo 

smiselno zapomnijo in jo tudi zmorejo ustrezno uporabiti. Da ne govorimo o pozitivnih učinkih 

pisanja, sploh z rokami, ki nam izboljšuje koncentracijo, omogoča ponotranjenje in razvijanje 

pravopisnih in slovničnih pravil, s pisanjem lažje izražamo svoja čustva itd. Branje in pisanje sta prava 

telovadba za možgane. Umetnost nas povezuje s samim sabo ter z drugimi. In tudi z jezikom lahko 

ustvarjamo lepši in plemenitejši svet. 

Učiteljica Tea Letonja 

                                                             


