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ŠOLSKO LETO 2017/18 

 

Nacionalni projekt MEMOŠOLA: TEKMOVANJE V HITREM 

BRANJU 

 

MemoŠOLA je projekt, ki ga Univerzum Minerva Maribor v sodelovanju z Nacionalnim 
svetom miselnih športov Slovenije pripravlja za vse zainteresirane učitelje in šole, ki 
želijo izvajati šolska tekmovanja v pomnjenju po pravilih svetovne organizacije miselnih 
športov.  

Namen projekta je spodbujati miselno aktivnost slovenskih učencev ter med njimi 
krepiti zavedanje o pomembnosti »treniranja« možganov. 

Učenci, ki bodo dosegli predvidene rezultate na šolskem tekmovanju MemoŠOLA, bodo 
na ta način prejeli vstopnico na državno tekmovanje Memoriada. 

Vključene šole imajo brezplačen dostop do znanj za izvedbo šolskih tekmovanj in 
dostop do testov ter pristojnost, da izvedejo šolsko tekmovanje. Učitelji mentorji bodo 
v okviru projekta imeli priložnost udeležiti se brezplačnih delavnic, na katerih bodo 
spoznali nekatere tehnike in metode, ki omogočajo lažje pomnjenje. S pridobljenim 
znanjem bodo lahko še učinkoviteje opravljali svoje pedagoško poslanstvo.  

OPIS IN PRAVILA OCENJEVANJA HiBRA 
 
Tekmovalci berejo daljše besedilo oz. knjigo. Po končanem branju tekmovalci izpolnijo 
vprašalnik glede razumevanja prebranega. 
Čas branja:30 minut (tekmovalec lahko zaključi prej) 
Čas za pisno odgovarjanje: 20 minut (20 vprašanj) 
Komisija lahko zahteva tudi ustna pojasnila. 
Branje se izvaja 3 krat: V vsakem branju se bere drugo besedilo oz. knjiga. 
Ocenjevanje: 
Točke se izračunajo glede na hitrost branja in razumevanje prebranega. Hitrost branja 
se izračuna kot zmnožek vrednosti hitrosti branja in stopnjo razumevanja. Recimo, da 
je hitrost branja 1400 besed na minuto in stopnja razumevanja 70%. Potem je skupno 
število točk 980 (1400 x 0, 70). 



Tekmovalci, ki končajo branje prej kot v predvidenem času, prejmejo za vsako minuto, 
ki je še ostala do izteka, dodatnih 50 točk za vsako minuto. Če je tekmovalec zaključil 
branje v 17 minutah in 58 sekundah, dobi za 2 minuti dodatnih 100 točk, ki se prištejejo 
rezultatu. 
Vsak nepravilen odgovor prinese minus 30 točk. Tekmovalec, ki ima več kot 5 
nepravilnih odgovorov, dobi 0 točk. Kot nepravilni odgovor šteje tudi neodgovor na 
vprašanje. 
Kot najboljši rezultat posameznega tekmovalca se šteje sredinski rezultat. Će 
tekmovalec v prvem branju doseže 5000 točk, v drugem 2000 točk in v tretjem 3000 
točk, se mu prizna 3000 točk. Najvišji in najnižji rezultat ne štejeta. 
Tekmovanje je organizirano meseca januarja 2018. 

 

 

Vodja projekta na šoli: Hermina Videnič  

 

         


