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POROČILO O DELU V PROJEKTU 

BEREMO Z MAČKOM MURIJEM 

 

Drugošolci naše šole že vrsto let sodelujemo v projektu Beremo z mačkom Murijem. Tudi 

letos smo se vključili, saj je branje z mačkom zelo motivacijsko. Z dejavnostmi smo začeli 

v mesecu oktobru.  

Mačka Murija smo spoznali že v prvem razredu, a žal ni odhajal z nami na naše domove 

zaradi korone. Bil je zelo velik. Letos  se  je »pomanjšal«, a vseeno smo komaj čakali, da 

bi odhajal z nami na naše domove. A žal je  kar nekaj mesecev sameval v šoli. Ob 

povratku v šolo, pa je spremljal naše branje le v šoli. V razredu imamo kar tri mačke 

Murije. Vsi trije so sodelovali pri pouku 

Branje z njimi v šoli je bilo prijetno, včasih zabavno. Na začetku smo si ogledali njegovo 

knjigo, učiteljica nam jo je  prebrala  in naučili smo se zapeti še pesem. 

S pomočjo naših najljubših plišastih igrač doma in kasneje z mačkom Murijem v šoli,  

smo kar dobro osvojili tehniko branja in tako dobili veselje do branja. Vsi smo osvojili 

bralno značko. 

                 

 

                           
 

 

Naš partner so bili  učenci 5. d  OŠ Škofja Loka-mesto  in učiteljica Tatjana Jereb 

Miklavčič 

 

Drug drugemu smo se predstavili. Mi smo prebirali zapise prijateljev, ki smo jih spoznali 

preko elektronske pošte, oni pa naše. 

V učilnici smo mu uredili kotiček. Maček Muri nam je od začetka šolskega leta 

pomagal spoznavati nove črke., z nami je tudi računal, telovadil, pel in risal. 

 

 

 

Ker je maček Muri najbolj slaven maček od 

blizu in daleč, ima veliko mačjih prijateljev 

povsod po Sloveniji. Na Dobrni ga otroci že 

zelo dobro poznamo. 
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Oktobra  smo pri  slovenskem jeziku  najprej poslušali zgodbo in  spoznali kje živi maček 

Muri. Nato pa smo pri uri likovne umetnosti ilustrirali zgodbo, vsak najljubši del. Naučili 

smo se zapeti pesem, ki jo poje Neca Falk in ob tem tudi zaplesali. 

V času pouka na daljavo smo seveda brali z našimi najljubšimi igračami. Žal nimamo 

posnetkov (fotografij). Nastali pa so zanimivi posnetki naših izdelkov na daljavo. Vse to 

si lahko ogledate na spodnji povezavi. 

https://video.arnes.si/watch/D2opWYpZhPYV 

https://video.arnes.si/watch/j2QdNMfUIAiX 

Po vrnitvi v šolske klopi, pa smo z vso vnemo nadaljevali z učenjem: pisanje, branje, 

računanje…, saj smo se bali, da se bomo spet morali šolati na daljavo. Maček Muri 

nam je pri tem zelo pomagal. Opazoval nas je s police in nas spodbujal za delo. Sedaj 

smo se končno z njim lahko fotografirali. Skoraj bi se »stepli«, kdo bo držal Murija na sliki. 

   

 

UREDILI SMO KOTIČEK, V 
KATEREM JE BIL GLAVNI – 
MAČEK MURI. 

Da se predstavimo (od leve proti desni): 

 čepimo: Nai, Luka, Lana, Jakob, 

Hana, Lili 

 stojimo: Ema, Žana, Gregor, 

Miha, Marcel, Ela, Špela, Aneja 

 manjkata: Tevž, Zoja 

 

https://video.arnes.si/watch/D2opWYpZhPYV
https://video.arnes.si/watch/j2QdNMfUIAiX
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Čeprav nas je bilo le devet (manjka Zoja), smo bile večkrat precej klepetave in živahne. 

 

Bili smo v manjšini, a vseeno  živahni (manjka Tevž). 

 

Doma smo Murija naslikali v programu slikar. Oglejte si nekaj naših slik. Upam, da nam 

je uspelo. To pa presodite sami.  
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Maček Muriju je bilo mu je zelo všeč, da smo se vrnili v šolo, tako kot tudi učencem. 

Ob pomoči mačka Murija smo vsi osvojili bralno značko in prejeli bralna priznanja. 

Večina nas sedaj redno obiskuje knjižnico in knjiga je postala naša prijateljica. 

 

 

 

 

Za konec pa en velik mačji pozdrav: MI-JAV , MI-JAV, MI-JAV … 

od učencev 2. A razreda OŠ Dobrna z razredničarko Albino Gril
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