NOČ BRANJA

Povabili smo vas na bralno popotovanje. Z
vami smo se preselili v vaše domove, med
vaše knjižne police in v čudežne literarne
svetove.
In ker je branje res kul, ste dokazali
tudi vsi tisti, ki ste z nami delili svoje
bralne utrinke.
Predstavljamo vam, kaj so naši učenci
izbrali s knjižnega menija. In ker se za
sladico vedno najde še nekaj prostora, če
ne pa je treba kak gumb odpeti, ne
čakajte, privoščite si jo brez slabe vesti.
Za dobro knjigo je vedno pravi trenutek.

Zdravo učiteljica,
pošiljam vam utrinke iz mojih
noči branja. Ob večerih sva z
mamo brala. Enkrat mama,
enkrat jaz. Včasih sva mojo sobo
spremenila v šotor sredi kampa.
Bili so lepi večeri druženja, smeha
in branja.
Luka
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Za to noč branja smo se s prijateljicami dobile na
aplikaciji Teams in se pogovarjale o knjigi Harry
Potter, 3. del. Vsaka je povedala svoj najljubši
dogodek, ki se je zgodil v tej knjigi. Moj najljubši del
je, ko je Harry ugotovil, da je Sirius Black (najbolj iskan
kriminalec) njegov boter. Pogovarjale smo se tudi o
čarobnih predmetih, ki jih imajo čarovniki. npr.
čarobne palice, verižica, s katero se lahko vrneš v
preteklost, leteče metle, čarobna drevesa, leteči avti
… Zvečer pa sem tudi sestricama prebrala knjigico o
Pepelki. Mislim, da sta uživali v mojem
pripovedovanju.
Sladke sanje.
Tonja
Prebral sem knjigo mlajši sestrici. Zgodbica ji je bila
všeč, na koncu branja me je še objela.
Tilen

Lepo je med
knjižnimi policami
Domen, 6. r.

POROČILO O DOGODKU – NOČ BRANJA LETA 2020
Tudi letos se na nekoliko drugačen način odvija projekt Noč knjige, kjer vsi ljudje,
ki rada berejo, uživajo v dejavnostih, ki so povezane z branjem. Tako berejo, se
pogovarjajo, komentirajo ali celo pišejo svoje zgodbe ali pesmi pozno v noč.
Letos seveda to počnemo v ožji družbi, da bi preprečili širjenje novega virusa,
vendar nič nas ne bo ustavilo in zato bomo tudi letos pripravljeni preživljati ure
in ure ob bralnih veščinah.
Tudi sama sem nekaj prispevala k temu.
Ker nam trenutna situacija preprečuje, da bi ta projekt izvajali z večjim številom
ljudi, sem se odločila, da ta čas izkoristim s svojo družino. Tako smo se že v
soboto, 23. 5. 2020, z družino napotili v svet bralnih pustolovščin. Pravzaprav se
je vse začelo v soboto popoldne, ko sta me sestri prosili, da jima preberem
pravljico. In tako sem začela prebirati: ,,Nekoč za devetimi gorami in devetimi
vodami je živela princeska …ˮ Tako sem brala in brala in se že pri koncu pravljice
zavedala, da je Noč knjige. Takrat sem sestricama razložila, kaj je to, in sem se z
njima zmenila, da bi naredile še kaj primernega temu dogodku. Mlajša sestra se
je potrudila, da bi bolje obvladala branje, saj je v prvem razredu in ji bo to seveda
dobro koristilo. Medtem pa je druga sestra bila pripravljena napisati pesem po
mislih svoje domišljije. Onidve sta tako počeli nekaj zabavnega, jaz pa sem
poskrbela, da sta tudi oče in mama kaj prebrala ali napisala. Potem sem poiskala
še delo zase in tudi sama sem napisala pesem.
Tako se glasi:
2020 NOČI BRANJA
Beremo že vsi,
otroci, mladi in odrasli.
Beremo vsi po malo
in to nas bo vedno združevalo.
Branje je potreba človeka to vemo že vsi.
Zakaj pa nekatere to sploh ne veseli?
Kdo ve, mogoče ti?
Če ne bi bilo branja,
ne bi vedeli, kdo nas ima rada,
kaj o nas pišejo ljudje,

kakšne so njihove želje.
Berimo vsi skupaj,
najprej eno noč, potem dve,
nato kar naenkrat je že stota noč in vse tako in
tako,
dokler ne pridemo
do zmage, da napišemo balade,
potem romane in ostalo,
kar nas je v letu 2020 povezovalo.

Pesem sem napisala in meni je všeč, saj ima kar nekaj rim, kar je meni najbolj
zanimivo v poeziji. Saj drugače najraje berem daljša prozna dela, ki jih včasih
boljše razumem kot pesmi, ampak vseeno je bilo prijetno preživljanje noči branja
in pisanja, zato tudi vam priporočam, da pustite domišljiji prosto pot in se tudi
sami preizkusite. Kdo ve, mogoče pa vam gre? Odkrijte svoj talent.
Dajana Ratkovac, 8. b

Osmošolka Maruša nam je zaupala:
Ker sem v zadnjem času porabila kar veliko časa za branje, saj sem pripravila
seminarski nalogi za biologijo in zgodovino, esej za etiko in projektno nalogo za
kemijo, sem se odločila, da si za noč branja izberem sproščujoče vsebine iz revije
PIL. Poleg brata se mi je pridružila še prijateljica Nuša iz Gotovelj, ki obiskuje
deveti razred.
Ker so se številke PIL-a v zadnjem času nabirale na kupu, sva jih prebrali kar nekaj.
Najboljše vsebine pa so bile vprašanja in komentarji Tete Justi, seveda zelo
aktualna tema moda in pa kuharski kotiček. Tega je bil najbolj vesel brat Amadej,
ko sva se odločili tudi za peko maflinov, seveda ob pomoči mamice.
Bilo je veselo in zabavno, tako da sva se s prijateljico Nušo odločili, da takšno noč
branja ponovimo med poletnimi počitnicami.

Zjutraj, ko sem vstal, sem razmišljal, na
katero temo bi napisal pesem. Odločil sem
se, da bom pisal na temo virus. S pesmijo
sem opisal zelo pomembne dogodke, ki so
se zgodili v preteklih mesecih. Opisal sem
občutke, ki sem jih v tem času tudi sam
doživljal. V nekaterih delih pesmi sem
zapisal besede tako, da so se rimale.
Rok, 6. r.
VIRUS (Korona)
(Rok Klančnik)
Zima se počas poslavlja,
obetamo si lepih dni.
Kar naenkrat virus prihiti,
pa smo panični že vsi.
Vsi v osamo odhitimo,

V času med šolo na daljavo sem
tudi bral. Prebral sem še zadnjo
knjigo za bralno značko in naredil
obnovo in prebral sem tudi knjigo
za domače branje in napisal in
naredil posnetek obnove. Tudi jaz
sem se odločil, kakor moja sestra
Maruša, za branje člankov iz
revije Moj planet. Prišla je tudi
prijateljica Nuša in njen mlajši
brat Nik. Ker imam rad živali in
rastline, je bilo branje zanimivo in
sproščujoče, z veseljem pa me je
poslušal Nik.
Bilo je zelo lepo, še posebej pa,
ko sta punci pričeli delati mafline.
Takšno noč branja bomo med
počitnicami še ponovili.
Lep pozdrav, Amadej
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še obiskov, si več ne želimo.

Miša iz 6.a

V šolo ni nam treba iti,
samo doma se moramo učiti.
Sprva nam je bilo lepo,
a kaj, ko nalog je vse več blo.
Hitro smo se morali privaditi,
da se z učitelji ni več šaliti.

Še pusta ni bilo,
pa brez mask ni več šlo.
Rokavice smo nosili,
kot bi bli v najhujši zimi.
Korona nas je osamila,
še igrati s prijatelji nam ni pustila.

Doma več ni bilo lepo,
preveč bedno je že blo.
Sedaj, pa so nas obvestili,
da so hudi časi že minili.
Šola nas že čaka,
virus, pa naj počaka!

Kmalu konec šole bo,
počitnic veselimo se zelo.
Lenarli bomo lahko,
ker učiti se treba več ne bo.
Veseli smo vsi,
ker na morje bomo šli.

Mali princ- misli

Ne pride daleč,
kdor gre kar
naravnost...
Kdor hoče videti,
mora gledati s
srcem. Bistvo je
očem nevidno.

Od vsakogar smeš
zahtevati le to, kar
zmore.
Vsi odrasli so bili
najprej otroci.
Toda le redki od
njih se tega
spominjajo.
Alen, 6. r

Branje je potovanje
na barkah besed prek tišine.
Molčiš in poslušaš čenčanje
daljav in sveta bližine.
Brina Štampe Žmavc
.
V noči na ponedeljek sem opravil noč branja. Bral
sem knjigo Aknožer, ki jo je napisala Janja Vidmar.
Nato pa sem si pozno ponoči ogledal še film Igre
lakote: Arena smrti.
Noč branja mi je bila zelo všeč. Zaspal sem nekaj
ur po polnoči, zbudil pa sem se pozno dopoldne.
Anže Brecl

Dober večer,
takole izgleda moja soba v prostem času. Moja
najljubša enciklopedija o živalih že od otroštva,
pred kratkim uporabljena knjiga o anatomiji
človeka (litetatura za nalogo iz biologije), trenutno
obvezna literatura za nalogo iz kemije in za moje
možgančke meni najljubše drevesne hiše. Seveda
pa sta v moji sobi še dva polna regala
najrazličnejših knjig.
Lep večer, Metod

