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ŠMARTINEC

BESEDA NAS OBJAME
Dragi bralci,
naša šola je že nekaj let vključena v projekt, ki nosi prijazno ime Objem. V času, odkar smo vključeni v ta projekt smo počeli vrsto aktivnosti, s katerimi smo vam želeli
predvsem približati branje, ki vas bo skozi življenje spremljalo vsak dan, saj branje
ni le branje knjig, ampak tudi vsebin na spletu, na telefonu, na oglasni deski, tudi
branje nakupovalnega listka je dobrodošlo. Ja, poboža in objame nas lahko vsaka
beseda..
In pri pripravi glasila ste pustili besedam, da so tekle. Nastalo je mnogo izjemnih
besedil in prav vsako je vredno prebrati.
In kaj vse ste napisali? Nastale so pesmi, največ takih, v katerih razmišljate o branju, besedah ali kakšni knjigi, ki je na vas naredila poseben vtis. Osmošolci so posodobili Povodnega moža, eden od devetošolcev pa se je celo opogumil in napisal Šolsko gloso. Dve med pesmimi (avtorja sta sedmošolca) smo ob obisku pisatelja Damijana Šinigoja tudi prebrali; o njiju je zapisal: »nato so par svojih pesmi prebrali,
nad katerimi sem bil res fasciniran, se je videlo, da berejo, da veliko berejo.« Pohvala, ki bi je bil vsakdo vesel, kaj pravite? Morda pa boste ugotovili, kdo sta bila
avtorja prebranih pesmi, kdo ve.
Predvsem pa so zanimivi intervjuji, ki ste jih opravili s starši, starimi starši, tudi
enim od učiteljev, pa nekdanjim ministrom, knjižničarko, ... Koliko različnih pogledov na branje je najti v tem glasilu in hvala vsem, ki so se odzvali in odgovorili na
vprašanja.
V glasilu boste našli tudi nekaj anket, ki so jih učenci izvedli in potem pripravili analize ugotovitev.
O, in da ne pozabimo, preizkusite se lahko tudi v reševanju ugank. Nekatere najdete skrite kar na posameznih straneh glasila, malce daljše pa ob koncu glasila.
Pa še mnogo drugega zanimivega branja boste našli, …
Glasilo izhaja tik pred odhodom na počitnice, zato naj zaključimo z mislijo, da si
spočijte, naberite energijo in morda skrajšate kak malce manj pustolovski dan ob
dobri knjigi in se prepustite, da vas objamejo besede.
V imenu uredniškega odbora glasila zapisala Tamara Damjanac
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BRANJE
Brati ni težko,
le naučiti te mora nekdo.
Branje pomembno je,
saj brez branja življenja si
predstavljati ne gre.
Ko brati znaš,
v pravljicah superjunake spoznaš.
Abecedo moraš znati,
če se hočeš naučiti brati in pisati.
V šoli brati nauči se vsak,
saj branje usmerja vsak naš korak. (Adna)

Oblak
moja Babi
Jeza naj gre proč
pEsem
Mir in tišina.

Spoštovana gospa Rowling,
vaša zgodba življenja in vaše delo je fascinantno. Zbirka knjig Harry Potter je pravzaprav razlog, da mi je branje všeč. Prva prebrana zgodba iz zbirke Harry Potter in
kamen modrosti me je izjemno navdušila, zato sem začela brati vse več. Sčasoma sem prebrala celotno zbirko. Ampak, ko sem prebrala zbirko v slovenščini,
sem se jo odločila prebrati še v angleščini. Tako sem se zaljubila v branje knjig in
v literaturo. Kasneje sem prebrala tudi zbirko Magične živali. Všeč mi je vaš način
pisanja, vaše ideje.
Berem veliko knjig in nekoč bi želela postati pisateljica. Vi in vaše delo ste moja
inspiracija in vzor.
Najla
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SLOVENŠČINA
Ti si moja mati,
saj sem te želela spoznati.
Položena si mi v zibelko bila,
zato sem hvaležna iz srca.
»Slovenščina mi dela težave!«
pravi, kdor pride iz druge države.
Si redka na svetu, ki dvojino poznaš,
zato drugih je naučiti ne znaš.
Pa tudi veliko narečij imaš,
na vsakem koncu Slovenije drugega spoznaš.
Najtežja se mi prekmurščina zdi,
saj ko jo nekdo govori, ti nič jasno ni.
V abecedi 25 črk imaš,
ki v prvem razredu jih vsak otrok spozna.
Ko pa vse črke osvoji,
si pisanja pravljic želi.

Slovenščina, si mati našega jezika,
si kot najdragocenejša slika.
Ceniti bi te morali vsi,
ker najlepši jezik na svetu si. (Tjaša)

INTERVJU Z MAKSOVO BABI
Koliko knjig si že prebrala?
O, veliko knjig sem že prebrala. Težko bi preštela, koliko
jih je bilo.
Rada bereš knjige?
Ja, veliko sem brala knjige za zabavo in za kratkočasenje.
Katera zvrst ti je najljubša?
Predvsem rada berem knjige, v katerih kaj raziskujejo, saj
so napete in zanimive.

To je neomejen prostor, ki
ga ljudje še niso dobro
raziskali in je za človeštvo
še en velik vprašaj. Tam so
bitja, ki niso tako običajna
in jih človek ni še nikoli
videl. A vedno bolj in bolj
ljudje to raziskujejo in
odkrili so neverjetne stvari.
Kaj je to?

BRANJE
Branje, o branje,
včasih dolgočasno, včasih zabavno in zanimivo.
Le kje je razlika, se vprašaš med besedama branje in spanje.
Oboje je zanimivo in oboje v sebi skriva sanje.
Knjige so zanimive, posebne, barvite, in nekateri
imajo vse slovenske besede v sebi skrite, kot je SSKJ.
Lahko pa ti kdo v kakšni drami zanke nastavlja vse do močvirja.
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BESEDE
Besede so pot,
pot zgodb in zmot.
Na krilih besed
razpre se nam svet.
Besede povedo nam mnogo stvari,
čustva, želje, vse skrite poti.
Pokažejo v knjigah se srečne strani.
Besede so želje in lepe stvari.
Se z njimi učimo, z njimi živimo,
lahko zabolijo, lahko nasmejijo.
Z besedo so odprte nove poti
v svetu knjig in v svetu, kjer si.
Na koncu besede pomembne so ti,
povedo vse rime, vse lepe reči,
povedo nam zgodbe izmišljene,
tudi brez slik. (Zala D).

Objemi me.
Bolj močno.
Je En objem
zadosti ?
Meni ne.

MOJ OČE IN KNJIIGE
Moj oče je bil včasih velik bralec, saj je vsak teden
prebral 2 knjigi. Najljubše so mu bile pripovedke in
knjige, ki so bile napisane po resničnih dogodkih. Ampak po koncu osnovne šole ni bil več tako strasten
bralec. Takrat je knjigo prebral le, če je bilo nujno.
Zdaj bere zelo redko, še vedno pa najbolj uživa v pripovedkah in zgodbah o resničnih dogodkih. (Blaž)
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Prava beseda je prijateljica

Zame je beseda,
prva in prava prijateljica,
ki v mojih mislih poseda
in o sebi razmišlja,
ko streže kot prava natakarica,
mi v roke poda zamisli,
te same že na list se pišejo,
se v najino zgodbo spišejo.
Prava beseda je,
kot najlepša vsebeseda,
prava beseda ni
in nikdar ne bo ničbeseda,
ki samota jo obseda,
ko o življenju pomišlja
in žalostno gleda
kot kraljična bleda,
ki želi si prijaznega pogleda
ali princa najlepšega,
kar se le da!
Zakaj prava beseda
glasna ni kot coprnica mlada
in sladka kot najslajša limonada?
Sama je bila med besedami skrita,
Dokler njena vsebina ni bila razkrita.
Zakaj potem ure in ure
na listu posedaš?
In svežo belino, komu jo kradeš?
Ko sama v mavrici se bleščiš
in po marjeticah dišiš.
Zakaj se žalostna mi zdiš?
Daj, zbudi se že!
Saj slabe mi trenutke
ti vedno poživiš.
Le zakaj še vedno spiš?
Ko ti, se že zbudiš,
mi pa praviš, da sama
nisi kriva.
Te moja usoda res tako ovira?
Če to je res, potem zame
nisi vsebeseda,

pač pa le beseda,
ki zame nima smisla
in pomena.
A če prav pomislim,
ti vedno z mano si,
v težke me trenutke pospremiš
in dobre z mano proslavljaš,
mi misli urejaš
in črke pospravljaš.
O, moja beseda!
Prava vsebeseda,
moja sopotnica,
ki ideje mi postrežeš
in po svojem zakladu posežeš.
A nekaj mi ne da miru,
Da beseda prava ni ena sama,
ki te razveseli
ali razžalosti.
Pač pa je tu kup besed,
ki potrebno spraviti jih je v red.
Same po sebi besede
niso vsebesede.
Če pa dodaš jim kanček svojih občutkov,
boš našel besedno zvezo,
ki polna svojih je užitkov.

Je besedna zveza
nekakšna zveza besed
ali pa pomešan nered?
Morda. A vem le to,
da tista prava
te v srcu čaka
in ne bo odšla,
dokler tvojega snidenja ne dočaka. (Maja)
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BESEDE

LEPA BESEDA
Lepa se mi zdi beseda prijatelj. Prijatelj je tisti, ki te
osrečuje in potolaži. Prijatelj je tisti, ki te ima rad. Če
prijatelja izgubiš, bo v tvojem srcu. Prijatelj mi veliko
pomeni. Kaj bi brez prijateljev?
Žiga Dolar

Besede so lepe, a včasih ne.
Kadar si jezen, jih prehitro izgovoriš.
Poskusi se zadržati,
da ne bo potem ti hudo.
Ko se pogovarjaš,
izrečeš veliko besed.
Če rad govoriš, izreci čim več
lepih, zabavnih besed in še mnogo
drugih,
saj besede so abecedni zaklad.
(Matic Volkar)

radOst
Branje
priJatelji
ljubEzen še
ena Možnost
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EVIN INTERVJU Z MATEJEM TONINOM
Ste politik in avtor dveh knjig z naslovom: Prva vlada Republike Slovenije (leto izdaje:
2010), Upanje za Slovenijo (leto izdaje: 2016).
1. Kaj vas je pritegnilo k pisanju knjig in koliko ste bili stari takrat?
Najprej Eva, hvala lepa za priloznost in me veseli, da te to zanima.
Prva knjiga je bila napisana zaradi mojega raziskovalnega dela na fakulteti, zdruzil sem
studij in zgodovino, ki me je zanimala. Pri drugi knjigi sem skusal predstaviti svoj pogled
na razvoj Slovenije, skratka na nek način mojo politično agendo.
2. Kašen je bil namen izdaje teh knjig, ali menite, da je bil ta tudi dosežen?
Namen izdaje prve knjige je bil predstaviti moj pogled na osamosvojitvene dogodke Slovenije in na poslediče le teh. Naslov knjige je bil Vlada Republike Slovenije. V njej sem
opisoval, zakaj so se razsli junaki osamosvojitve. Zdelo se mi je namreč resnično neverjetno, da so ljudje, ki so osamosvojili Slovenijo, potem odsli vsak svojo pot in so se skregali. Iskal sem razloge, zakaj je do tega prislo in seveda potem, kaksne poslediče je vse to
imelo. To je bilo moje zanimanje, moj interes in vse te ugotovitve in pogled sem potem
zelel predstaviti sirsi javnosti. Pri pisanju druge knjige sem ze kar nekaj česa tudi deloval v politiki (mislim, da priblizno 5 let) in sem zelel na nek način spisati svoje videnju o
razvoju Slovenije. Po moji očeni sta knjigi dosegli svoj namen, vsaj pri publiki, za katero
sem zelel, da jo dosezeta.
3. Koliko časa ste porabili od začetka pisanja posamezne knjige do njene izdaje?
Nekje slabo leto za vsako knjigo. To je čas od začetka pisanja knjige, oblikovanja, ureditve, da sem dobil zaloznika, da je bila knjiga izdana in predstavljena.
4. V kakšen obsegu so bile te knjige izdane, kje jih bralci lahko dobijo in kdo so pretežno vaši bralci?
Vsaka knjiga je bila izdana v tisoč izvodih. Knjigi se dobi v knjizničah, ob začetku izdaje
jih je bilo mogoče kupiti tudi v knjigarnah, Berejo jih predvsem tisti bralči, ki jih zanima
zgodovina, zlasti obdobje osamosvajanja in pa seveda politika.
5. Kako je izdaja vaših knjig vplivala na vaše politično in zasebno življenje?
Na zasebno zivljenje ne najbolje, ker je bila zlasti zena malče slabe volje. Večkrat sem se
zaprl v pisarno in pisal knjige ure in ure, tako je imela druzina manj časa za druzenje.
Menim, da je izdaja knjig na politično pot vplivala pozitivno, saj sem z njihovo izdajo lahko bolje predstavil svoje poglede.
6. Kaj za vas osebno pomenijo knjige?
Knjige z različnih področij prinasajo različne poglede, različna znanja, zato je knjiga zame predvsem vir znanja.
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7. Kaj se po vašem mnenju pričakuje od politika na področju izražanja in uporabe
slovenskega knjižnega jezika?
Po mojem mnenju se od politika pričakuje kulturno in dostojno izrazanje. Govoriti mora
slovenski jezik. Knjizenega jezika ne uporabljamo veliko, se pa trudimo pravilno uporabljati slovenski jezik, vsaj pogovorno.
8. Ali menite, da Slovenci spoštujemo svoj jezik in zapuščino slovenskih pesnikov in
pisateljev?
Vse to je odvisno od človeka do človeka. Nekateri to zelo spostujejo in se s tem čelo poklično ukvarjajo, drugim pa je to lahko čisto nepomembno.
9. Kakšna je po vašem mnenju bralna pismenost Slovencev?
Po zadnjih podatkih OECD smo zal pod povprečjem OECD. Ta podatek tako zal ni najbolj
vzpodbuden. Menim pa, da se ni nič zamujeno, da se lahko se vse nadoknadi. Tu je zlasti
pomemben slovenski solski sistem.
10. Ali se vam zdi, da razvoj družabnih omrežij vpliva na razvoj slovenskega knjižnega jezika in na kakšen način?
Druzabna omrezja zelo vplivajo na knjizni jezik. Uporablja se veliko tujk, veliko popačenk, vse manj pa knjizni jezik. Kdor ta jezik uporablja, pa je označen za ekzotika in tako
vse to zelo slabo vpliva na razvoj slovenskega knjiznega jezika.
11. Imate namen napisati še kakšno knjigo?
Imam, in sičer nameravam napisati knjigo o svojih dozivetjih v vladi, v kateri končujem
mandat. Bili sta dve zelo intenzivni leti, od čovid epidemije pa do vojne v Ukrajini. Ko
sem začel mandat, so me pričakala prazna skladisča z zasčitno opremo, končal pa se je na
nek način z jutranjim kličem, da naj pridem v sluzbo, ker se je začela vojna v Ukrajini.
Skratka bil je izjemno pester in dinamičen mandat.
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Vsako leto je večja, pozabil
je ne boš in vedno je s teboj, ukradel je nihče ne
bo.
POBEG OGNJENOVIH OTROK
Ta zgodba govori o neustrašnih
in pogumnih junakih,
ki od doma so pobegnili,
da življenje bi si rešili.
Njihov oče namreč postal je močan vojskovodja
in staroste so hotele ubiti mu otroke.
A otroci so jim zbežali,
da bi si nov dom poiskali.
Babico so s sabo vzeli
in zanjo lepo skrbeli.
Na poti, ko nevarnost je na njih prežala
in nagnala strah jim je v kosti,
je babica padla in kolk si poškodovala.
Otroci ljudem so pomagali
in si tako zavetje poiskali
ter veliko prijateljev spoznali.
A tudi brez sovražnikov niso ostali,
saj ves čas so jim bili za petami.
Nazadnje Mila našla je moža,
velikega in močnega bojevnika,
s katerim imela je otroka.
Imela pa je tudi sestro Ajdo, zdravilko,
ki ljudem je pomagala
in veliko znanja pridobila.
Tam pa so bili še trojčki,
vsi po zunanjosti enaki.
Čeprav še otroci,
vsi pogumni in neustrašni.
Otroci so držali skupaj
in si pomagali
ter na ta način nevarnosti premagali.
Na koncu prišli so v neznano deželo,
deželo Tavriskov in srečali svojega očeta.
Srečanje je bilo zares veselo,
saj spoznali so Ajdine sorodnike
in prijatelje njene matere. (Patricija)

KNJIGE
Knjige so zlatice velike
slavne prebrane, kraljice male
za malčke velike, za večje vse
vrste knjig za vse so ljubeče.
Ko mami ti reče: »Preberi to knjigo,
jaz grem pa v trgovino.«
Ko zaslišiš zvok brum brum,
brž poženeš se v branje.
Na začetku dolgočasno,
kot da star bi bil sto let.
Ko pa bliža se sredina knjige,
ne moreš je spustiti z rok.
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BRANJE
Ko sem bila mala,
nisem veliko brala,
saj tudi dobro nisem znala.
Ko starejša sem postala,
branje sploh ni bila zabava.
Ko pa odrasla sem postala,
branje zabava je postala.
Vse od romanov do revij
jaz sem že prebrala.

Osrečevanje
Bonton
Jaz
Edini, ki te ne razočara
Mladost
KRATEK INTERVJU Z EVINO MAMI
Ali si v mladosti rada brala?
Zelo.
Katere knjige si najraje brala?
Zbirko Pet prijateljev, različne romane, kot otrok pa različne
pravljice.
Katera prebrana knjiga ti je bila najbolj všeč?
Belo se pere na devetdesetKatero knjigo si nazadnje prebrala?
Pesem ptic trnovk.

Katero knjigo boš prebrala naslednjo?
Ne vem še, verjetno kakšen roman.
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MOJ ODNOS DO KNJIGE
Draga knjiga, rad te berem,
ker si zanimiva in potrpežljiva.
Rad berem tudi tvoje sorodnice,
ki so napete, zanimive in igrive.
Nekatere knjige so kratke,
nekatere dolge.
Knjiga, ko te berem,
sem včasih nasmejan,
včasih objokan, ampak
vedno se potrudim biti zbran.
Radi te berejo tudi moji prijatelji.
Ampak najboljša izmed vseh knjig
je moja knjiga, ki je vesela,
prijazna, nasmejana
in ima najsrečnejši konec.

BRANJE
Branje je iskanje,
iskanje užitka in zabave.
Branje ne razočara,
branje nas prijetno očara.
Nisi sam, si s knjigo
in to ni za vsako figo.
Vsak dan se bolj izobraziš
in si domišljijski svet dodobra sestaviš.
Nikoli se ne utrudiš,
svet domišljije zbudiš
in utrujenost prepodiš.
S svetom lepih besednih zakladov,
več lepih knjižno-plesnih obratov.
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BRANJE
V neskončni deželi branja
Vsak si odpira svojo pot znanja.
Če te kaj skrbi, knjigo takoj odpri,
pripravi se na branje,
ki poneslo te bo na potovanje.

Ko bereš, si lahko vojak, vila ali pa junak
Potuješ lahko v najbolj nore kraje,
razne dežele ali pa celo na Havaje.
Kaj boš dejal, ko nekaj boš veljal?
Se boš v svet pognal,
ne da knjige bi poznal?
Ko bereš, si moč nabereš.
Si poln znanja, ki ga nikoli ni zadosti.

Zato vabim te v deželo branja,
da prideš do spoznanja:
S knjigo svet se ti lepši zdi,
prežene ti vse skrbi.

Vedno razlaga,
včasih pomaga,
pregleduje
nalogo, pravo
nadlogo. .

Spoštovani gospod Igor Karlovšek,
prebrala sem vašo zbirko Ognjeno pleme in vse knjige so se mi zdele dobro napisane
in zanimive, saj se je zgodba odvijala takrat, ko so ljudje še živeli v plemenih in zemljankah. Zlahka pa se tudi poistovetiš z glavnimi junaki, ki so pogumni in neustrašni. Imajo
pa tudi moč, da premagajo ovire na poti. Kar mi je všeč pri tej zbirki je, da se to odvija v
času, ko ljudje še niso bili tako skopuški, saj si glavne književne osebe pomagajo in
krijejo drug drugemu hrbet.
Patricija
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KNJGA MOJA ZAVEZNICA BESED
Ste se kdaj morda vprašali, zakaj so knjige tako pomembne?
Morda. Ampak knjige kot take ne potrebujemo le za branje in učenje. Potrebujemo jih tudi,
da širimo svoj domišljijski svet in enako velja tudi za besede.
Knjige so v svetu že mnogo let in prav je tako. Če samo pomislimo, da v 21. stoletju še vedno ne bi imeli knjig in bili posledično zaradi tega nepismeni, je to res težko predstavljivo.
Vrnili bi se v prazgodovino. Ker pa na srečo ni tako, smo ob tem ko smo postali pismeni,
postavili nove meje. V zadnjem času se znamo sporazumevati tudi na daljavo, saj je tehnologija izjemno napredovala. A prav zaradi tehnologije knjige izginjajo iz našega vsakdana.
Pomenilo pa bi tudi izgubo nekje drugje, kaj bi namreč počeli avtorji knjig. Kaj bi pisatelju
pomenilo ustvarjanje besedil, če ne bo nihče po njih posegal, jih komentiral in ta način
omogočil ustvarjalcu, da bi besedilo izboljšal oz. nadgradil?
Ne zavedamo se dovolj, da je pisateljski poklic eden najpomembnejših, saj brez njih ne bi
bili, kjer smo. Nekateri berete samo zaradi ocen ali ker vam tako naročijo starši in učitelji.
Ampak iz knjig se lahko naučimo pomembnih stvari, ki nam bodo v življenju prišle prav.
Naslov (Knjiga moja zaveznica besed) se na prvi pogled najbrž zdi marsikomu dolgočasen
in morda koga ne bo pritegnil k branju. In naslov je izjemno pomemben. Večina tudi knjigo
izbere na podlagi naslova. Res pa je, da si včasih ne moremo sami izbrati, katere knjige
bomo prebrali in potem je pomembno, s kakšnimi občutki se lotiš branja. Če se branja lotite le zaradi šole, vas bo branje skoraj gotovo dolgočasilo. Če pa želite od branja tudi kaj
odnesti, pa vam bo knjiga gotovo polepšala dan.
(Maja)

MOJ POGLED NA BRANJE
Nekateri imajo raje knjige, nekateri filme, a meni se zdi oboje zelo podobno. Oboje ima zgodbo, le da si moramo pri knjigah dogajanje predstavljati sami, pri filmih pa je vse prikazano.
Tudi prizorišče dogajanja v filmu je vidno, ob branju knjige si ga moraš zamisliti sam. Zato je
ob branju nujno, da razmišljaš in sklepaš. Opažam, da starejši ljudje raje berejo. Morda zato,
ker se bolj zavedajo pomena branja. Ob pogovoru s starši, babico in bratom sem ugotovila,
da smo vsi prebrali prvo slovensko umetno pripovedko Martina Krpana. Vsi odrasli so prebrali tudi prvi slovenski roman Deseti brat. Starejši radi berejo zgodovinske romane. Morda
si lažje predstavljajo življenje v tistem obdobju in hkrati obujajo spomine. Vsi moji družinski
člani raje berejo prozo kot poezijo. Ugotovila pa sem, da so morali nekoč v šoli precej več
brati.
Ajda Pirc
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BRANJE
Branje ni spanje,
ki te ponese v sanje.
Branje je polno domišljije in vragolij.
Ko bereš, se prestaviš v drug svet.
Domišljija te lahko ponese v svet,
ki je v resnici cvet.
V domišljiji si lahko
Sneguljčica ali Trnjulčica.
Domišljija je prekrasna,
a lahko je tudi strašna.
V domišljiji si lahko policaj
ali pa bonsaj. (Eva B.)

BRANJE
Branje je učenje,
branje je norenje,
v knjigah in revijah
vsakdo najde veselje.
Na vlaku in v gostilni
branje te lahko kratkočasi,
vse črke in številke
te popeljejo v svet domišljije.
Kakšen svet bi bil brez branja?
Pust, bled in dolgočasen,
a zaradi knjig
naše misli so polne znanja in besed.

LEPA BESEDA
Besedo prijatelj je lepo slišati, kajne?
Čeprav je nekateri ne …
Slišimo jo lahko od vseh …
A nekaj takega
je le redkega.
Prijatelje lahko izgubiš
in s časom nove dobiš. (Analina Pestotnik)
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PESEM O BRANJU
Branje je za sprostitev,
branje je za umiritev,
ko bereš, se sprostiš,
pri branju nikoli ne hitiš.
Pri branju domišljija dela,
saj knjižne junake predstavljati si je treba,
po mislih se ti sprehajajo junaki
mogoče tudi tvoji mejaki.
Branje na svetu pomembno je,
saj z besedami vse zapisano je.
Znati brati dobro je,
saj tako življenje zate lažje je.
Branje je neprecenljivo znanje,
za mnoge ljudi so to le sanje.
V Sloveniji lepo živimo,
saj se tega v šoli lahko naučimo.
Jaz berem rad,
to je meni najpomembnejši zaklad.
Ko berem čas hitro drvi,
No, tako se vsaj meni zdi.
Ko berem, hočem, da tišina je,
ker brati brez tišine nemogoče je.
Ko knjigo preberem celo,
ponovim snov še za drugo oceno. (Jaka S.)

V rdečem krilu gospodična, otrok vsak rad
bi jo imel, da s prsta
mu zleti v nebo.

STRAN 16

Objem je lahko beseda:
rad te imam,
uspelo ti bo,
dobro ti gre,
prijazen si,
ponosen sem nate.

BESEDA NAS OBJAME

KNJIGA
Za vsakogar ni knjiga,
nekaj, kar si želi,
a včasih kakšno prebere,
ker učiteljica ga sili.
Pa saj pisati ni težko,
malo volje pa bo.
Malo spodbude
in prebere se vse brez problema.
Včasih pa tako pride,
da se vleče in ne mine.
Ko pa jo prebereš,
si vesel, da se kar zadereš.
Jutri pa po drugo,
da še njo prebereš.
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INTERVJU Z LAURINO MAMO

Pozdravljena. Danes ti bom postavila vprašanja o knjigah ter slovenskem jeziku. Za začetek pa bi te prosila če se lahko malo predstaviš.
Ime mi je Maja Poljanšek. Živim na Lazah v Tuhinju skupaj z možem in dvema hčerkama.
Po poklicu sem pomočnica ravnateljice, po izobrazbi pa profesorica matematike in tehnike.
Kakšen je tvoj odnos do maternega jezika?
Na moj odnos do slovenskega jezika in branja sta najbolj vplivala moja starša. Oba imata
korenine v Prekmurju zato sta se med seboj sporazumevala v dialektu, z nama s sestro pa
sta govorila praktično knjižno. Predvsem mami, ki je bila učiteljica razrednega pouka je
»rada« popravljala vsako slovnično nepravilnost, kar sem v določenem obdobju prenesla
tudi jaz na svoje prijatelje (ki so mi kasneje povedali, da jih je to zelo motilo). Tako sem rada popravljala dvojino, vikanje, napačne besede …
Mislim, da je dobro znanje slovenskega jezika in uporaba le tega nujno za naš narod. Izredno veliko vlogo ima pri tem šola po drugo strani pa bi jo morali prevzeti tudi mediji (se pa
bojim da je tam vedno manj varuhov slovenskega jezika).
Kaj ti pomeni branje?
Oba starša sta (in še) zelo rada brala. Vsako jutro se je pri nas doma začel dan z zajtrkom
in prebiranjem časopisa Delo.
Pogosto smo hodili v knjižnico, kjer smo si izposojali res veliko knjig. Enkrat mi je mami povedala, da si moral včasih vsako knjigo, ki si si jo izposodil tudi plačati (zdaj se plačuje le
članarina in morebitna zamudnina), tako da je bila knjižnica v resnici tudi strošek. Oba sta
bila tudi člana Sveta knjige, tako da so se knjige tudi redno kupovale. Oče rad bere predvsem kriminalke, biografije ter avtobiografije, pa tudi knjige s področja zgodovine Slovencev, natančneje Prekmurcev. Mami je brala predvsem strokovne knjige (dokler je še hodila
v službo), zdaj pa kriminalke in romane. Tako sem imela kot otrok doma dober zgled branja. Kljub temu pa mislim, da sva midve s sestro celo bolj aktivni bralki in bereva več kot
najina starša.
Kdaj si pričela z branjem knjig?
Samostojno sem začela brati takrat, ko sem usvojila tehniko branja z razumevanjem. Je pa
res, da sem bila v otroštvu obdana s knjigami, tako da sem jih že pred tem rada listala, pregledovala, predvsem pa sem se naučila, kako z njimi delati.
Kot si že omenila, si kot otrok zelo rada brala knjige. Kaj je tisto kar te pri knjigi najbolj privlači, da ti knjiga postane všeč?
V zgodnjih letih (začetek šole) nisem marala brati. Spomnim se neštetih dni, ko sem morala brati pred svojo mamo (ki je morala za šolo izpolnjevati, koliko časa in kdaj sem brala).
Nekje okrog prehoda v puberteto pa je knjiga postala moja dobra (v določenem obdobju
morda celo edina) prijateljica.
Berem različne žanre knjig in iskreno povedano, ne vem, kaj me najbolj privlači. Imam svoje najljubše avtorje, od katerih sem prebrala vse knjige, ki so izšle v slovenščini, kdaj pa
celo še kakšno njihovo knjigo v angleščini. Kaj in koliko berem je malo odvisno tudi od letnega časa in časa, ki ga imam.

STRAN 18
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Kakšne knjige običajno bereš oziroma so ti najbolj všeč?
Rada berem romane in kriminalke. Obožujem tudi mladinsko literaturo (to berem predvsem
med počitnicami). Tudi strokovne literature (o vzgoji otrok, načinih izobraževanja, reševanju
konfliktov, delo z ranljivimi skupinami učencev …) se ne branim, je pa res, da te ne berem
tako hitro, temveč jo bolj študiram. Ne maram pa znanstvene fantastike.
Približno koliko knjig prebereš na teden?
Odvisno od obdobja. Povprečno nekje dve knjigi na teden. Večino knjig, ki jih preberem, si
sposodim iz knjižnice, zato je število prebranih knjig odvisno tudi od dosegljivosti gradiva.
Sem pa v zadnjem obdobju začela brati knjige tudi na e-bralniku, kar ima vsekakor tudi nekaj
prednosti.
Kaj bi svetovala najstnikom, ki niso ljubitelji knjig?
Ker imam tudi sama doma dva nebralca knjig, se bojim da nimam nobenega pametnega nasveta. Morda za začetek predlagam, da najstniki berete tisto, kar vas zanima (ljubezen, odnosi,
znanstvena fantastika …). Zagotovo vsakdo najde nekaj, kar ga bo pritegnilo. Jaz sem začela z
zbirko Pet prijateljev. Kot sem brala, so te knjige spet zelo popularne.
Ali si mogoče že kdaj prebrala knjigo v katerem drugem jeziku?
Kot sem že povedala občasno preberem tudi kakšno knjigo v angleščini. Pri tem mi je v pomoč tudi e-bralnik, kjer lahko pogledam pomen besede, ki je ne razumem (bralnik vsebuje
angleško-angleški slovar). V tujih jezikih berem več tudi preko spleta, predvsem takrat, ko
berem razne članke.
Ali je glede na poklic, ki ga opravljaš pomemben tvoj odnos s knjigami?
Ja in ne. Je pa res, da ne poznam popolnoma nobenega učitelja, ki ne bi rad bral.
Hvala lepa za odgovorjena vprašanja. Imaš mogoče še kakšno misel za konec?
Morda samo to. Meni je svet knjig izredno pomemben. Seveda si želim, da bi vsi radi brali.
Vedno bolj pa opažam, da otroci ne znajo dobro brati, da imajo izredno velike težave z razumevanjem prebranega in zato posledično tak otrok tudi ne more vzljubiti knjig. Če je res
problem v tem, smo šole pred težkim izzivom. Tudi tebi hvala za vprašanja.

BRANJE
Branje je kot spanje,
ko bereš, se sprostiš,
a ne, če pri tem hitiš.
Za nekatere branje je zabavno,
za nekatere pa naporno.
Ko v šoli je domače branje,
brati nujno je.
A le ko bereš iz srca,
to šteje kar krat dva.
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Na otip podoben je ježu,
nabiramo ga jeseni, da ga
pojemo.

INTERVJU S PATRICIJINO MAMO
Kdaj ste se naučili brati?
V prvem razredu osnovne šole, ko sem bila stara 6 let.

Ste v mladosti radi brali oz. ste veliko brali?
Ja, v mladosti sem rada brala in tudi kar dosti knjig sem prebrala.
Kakšne knjige ste takrat brali?
Brala sem Pet prijateljev, Mikijev zabavnik, Dnevnik Jadrana Krta, Bratovščino Sinjega galeba, detektivske zgodbe Agathe Christie.
Zaradi česa oz. koga ste začeli brati?
Sama od sebe sem začela z branjem, saj smo naročali knjige in tako sem jih začela brati.
Veliko knjig smo imeli o vrtnarstvu, hodila pa sem tudi v knjižnico.
Kateri pisatelj vam je bil najbolj všeč v mladosti in kateri vam je sedaj?
V mladosti sem najraje brala knjige Enid Blyton, ki je napisala zbirko Pet prijateljev. Sedaj
pa nimam najljubšega pisatelja, všeč pa so mi avtobiografije.
Navedite vsaj 2 deli, ki ste ju prebrali v zadnjem času.
Berem predvsem avtobiografije – Boris Cavazza, Strah za metulje v nevihti, Ločil bom peno
od valov itd.
Ali sedaj berete kaj manj kot v mladosti?
Ja, saj sedaj nimam več toliko časa kot v mladosti.
Vas pritegnejo še vedno iste knjige s podobno vsebino in temo kot nekoč?
Ne, včasih sem raje brala detektivske zgodbe, sedaj pa raje berem avtobiografije s spomini
iz preteklosti.
Intervju z babico
Kdaj si nazadnje prebrala kakšno knjigo?
Ohoho, tega je kar nekaj časa, saj jaz raje prebiram knjižice z molitvicami za čaščenje
boga. Sem pa nedavno nazaj prebrala župnijsko kroniko.
Kaj pa v času tvoje mladosti? So bile knjige lahko dostopne?
Knjig ni bilo veliko, vsaj pri nas ne, saj so bile zelo drage. Imeli pa smo naročen časopis,
ampak še tistega smo morali skrivati, da ga niso opazili napačni ljudje.
Kaj pa v šoli, ste imeli knjige?
Jaz sem šolo obiskovala samo trikrat tedensko in smo imeli en zvezek, v katerega smo
pisali v šoli, je pa bilo nekaj knjig in tudi kakšen debel učbenik, ki si jih lahko pogledal in
pustil tam.
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KNJIGE
Polne so vsega tega znanja,
le kdo ve, od kod se jim toliko sanja?
Urejenih besed so polne strani,
toliko črk, da se ti kar zvrti.

Ko ti nekdo reče
lepo besedo, te
objame v srcu. V
bistvu ti je takrat
toplo pri srcu.
Na primer: Uspelo
ti bo. Bravo, zmagovalec si. Lep si.

V knjižnicah police polne so knjig,
majhnih, velikih in vseh oblik.
Nekatere marljive, druge srhljive,
knjige vseh vrst so prav zanimive.
Za vse radovedne knjižnica obstaja,
saj tam dobimo veliko novega znanja.
Knjig veliko, pisateljev manj,
brati je treba čisto vsak dan.
In kakor mongolski se pregovor glasi:
»Sončni vzhod prebuja naravo,
branje pa nam razsvetljuje glavo.«

KNJIGA
Knjiga je dobra knjiga,
če te zanjo kaj briga,
če te zanjo ne briga,
potem ni kaj prida.
Šola vedno spodbuja ljudi,
seveda k branju in ne k ležanju,
a kaj, ko lažje je spati kot brati,
nič naučiti, le počiti.
Obstajajo pa tudi ljudje,
ki raje knjigo berejo, kot televizijo gledajo.
Čeprav jih malo bere knjige,
jih preberejo za šalo malo.

Tako da, berite, ljudje,
knjiga pomaga pri učenju,
naj domišljija nagajiva
priigra nazaj na plan. (Jaka B. )

BRANJE
Za nekatere branje je zabavno,
za druge dolgočasno,
in prav nič mikavno.
Včasih je branje nujno
in domišljijo naredi bujno.
Beremo lahko ob različnem času
in z mehkobo v glasu.
Z branjem odkrivamo nove svetove
in z njim rušimo neznanja zidove.
(Lucija)
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KNJIGA IN SONCE
Eva Korošec, 5.a
Ko morje šumi in sonce žari,
knjiga v roke mi prileti.
Domišljija tako se mi razbistri,
da v glavo dobim na milijone stvari.
Sonce skrije se za vodo,
tema prevlada nad zemljo.
Knjiga iz roke izgine mi
in v posteljo odhiti.
Zjutraj svetloba se naredi,
takrat se knjiga ponovno zbudi.
Skupaj zdaj na plaži sva
in se veselo sončiva.

Manca Hribernik: Branje
Ko berem, se mi odpre nov svet
in besede so sladke kot med.
Knjige so zabavne,
ampak niso državne.
Ko začnem brati,
zalaja moj pes Kati.
Zelo je vesela,
ker pesmica je bela.

STRAN 22

KNJIŽNE SANJE
Metka Pestotnik:
Knjige so poučne
za vsakogar od nas.
Knjige niso mučne,
o tem se strinja cela vas.
Otrok bere knjigo, a mama se smeji.
Očka se vrne in vse ponori.
Pogledat gre otroka in ga prebudi
iz njegovih knjižnih sanj.
Otrok knjigo nazaj hoče
in zato se joče.
Očka se drži za ušesa,
mama tipkovnico stresa.

BESEDA NAS OBJAME
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STRAŠNE MAČKE
So strašne mačke pridivjale,
ene miši so bežale,
ene miši so se skrile,
ene miši so vpile.
Dva požrešna volka,
sta v gozd na lov odšla,
čeprav nista nič ujela,
sta še vedno upala.

Ko so mačke prišle v gozd,
niti drevesa jim niso bila kos.
Vsa drevesa so podrle,
vse živo so požrle.
Zato so miši glasno zavpile
in v en glas sklenile:
»Nikoli več ne spustimo mačk z ograje,
ker povzročajo ogenj in ognjene saje!«
Kako pospravili bi ta nered
in naredili v svetu red,
da mačk ne bi bilo
in da društvo miši ne bi jokalo.
Ko so to uredile,
so na žurki mleko pile,
in se fino imele
vse do naslednje nedele. (Erik Škrbinc)

KAKO SE JE ZAČELO

Kako se je začelo?
Z eno pesmico?
Z malo poezijo
ali rimico?
Mogoče je knjiga
vodila v raj
in je naredila
pravi direndaj.
Ne vemo, kako se je zgodilo,
zato poglejmo zdaj
ni še prepozno,
da odpeljemo možgančke v raj.
(Gaja Šuštar)

Pomladi pokaže se na dan in z njo
trobimo na glas.

BRANJE
Zvečer, ko se mrak spusti
in vsi zapirajo oči,
deklica še bedi in knjige na polici z očmi preleti.
Besede … male, velike, smešne in resne,
dolgočasne, počasne, nove in stare,
grobe in nežne ...
Vse se ji smejijo in jezike ji molijo,
prosijo in želijo, da se v njenih ustih naselijo.
Deklica pa je še čisto majhna bila
in brati še ne zna.
Željna gleda urnik na razporedu,
ko se brati bo naučila v 1. razredu.
(Gaja Šuštar)
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Ustvarjanje 5.b
Z branjem pridobi se znanje,
z njim izpolnijo se sanje.
Včasih nas uspe nasmejati,
drugič pa v beg pognati.
(Pika)

Knjiga je pot od neznanja k znanju.
Knjiga je pot od zlega k dobremu.
Knjiga so sanje, ki jih držimo v rokah,
knjiga so sanje, ki jih živimo v pravljicah.
(Rok)

Treba bo vstati in knjigo prebrati,
a knjige ni, ker muc na njej spi.

Dobra knjiga je čarovnija,
možgane ti razmiga in razpoloženje dviga.

Kako naj jo vzamem, da se ne zbudi?

Na strani te priklene kot veriga,
da niti palec ne pomiga.

Ko vzamem mu sanje,
mene čaka branje. (Miha)

Za tiste, ki jih branje nič ne briga,
pa je knjiga le papir in konjska figa. (Bine)

Na polici je lepa knjiga,
čaka mene celi dan,
da preberem in prelistam
vsaj eno stran.
Stran zdaj prva zanimiva,
berem in se veselim.
Ko pa drugo jaz preberem,
se na glas zdaj režim.
Berem, listam zdaj veselo,
knjigo jaz zdaj berem rad,
ko preberem knjigo celo,
sem vesel kot mali škrat. (Marko)

Objem, ki ga dobiš,
lahko naprej ga podeliš.
Tu je vedno prostor zame,
vanj stlačim vse težave. (Tiana)
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INTERVJU Z LUCIJINO MAMO

Opravila sem intervju s svojo mami, ki je zaposlena kot knjižničarka v splošni knjižnici. Dela
na otroškem in mladinskem oddelku knjižnice. Vsak dan se srečuje z različnimi bralci. Tistimi, ki berejo zaradi novega znanja, ki si ga želijo in tistimi, ki berejo zaradi zabave in sproščanja. Malo sem jo povprašala, kaj meni o branju. Zdi se mi, da je prava oseba za to. Ne
poznam nikogar, ki bi prebral toliko knjig, kot jih je ona. Zato sem jo vprašala:
1. KDO JE PO TVOJEM MNENJU BRALEC?
»Bralci smo vsi, vsi beremo, četudi so to le kratke novice na TIKTOKU ali kakšnih družabnih
omrežjih. Poznam veliko malčkov, ki črk sploh še ne poznajo, pa so vseeno prepričani, da
že »berejo« slikanice. J
Knjige nam lahko dajo toliko lepega in koristnega, da bi bila zares velika škoda, če jih ne bi
brali. Pač take, ki so nam všeč. Nekoga pritegne strip, drugi uživa v ljubezenskih romanih,
spet nekdo drug se zatopi v poučne knjige. Vsakemu svoje, pravim jaz. Sicer pa se mi zdi
pravi bralec tak, ki bere iz veselja. Ne samo za nagrado, priznanje ali dobro oceno. Pravi
bralec bere zato, ker v branju uživa.«
2.KATERO ZVRST KNJIG NAJRAJE BEREŠ?

»Danes najraje berem fantastične zgodbe. Če naštejem nekaj avtorjev, so to npr.: Ursula Le
Guin, Neil Gaiman, Terry Pratchett, Marcus Sedgwick ali Cornelia Funke, obožujem tudi detektivske zgodbe Agathe Christie. Zaradi svojega dela, zaposlena sem kot knjižničarka na
otroškem in mladinskem oddelku splošne knjižnice, preberem ogromno slikanic in mladinskih zgodb vseh vrst. Kot najstnica sem prebrala vse mogoče pustolovske zgodbe Karla
Maya, Henryka Sienkiewicza in Julesa Verna. Rada imam napete zgodbe s srečnim koncem
J«
3.KAJ PA SI V KNJIŽNICI NAJRAJE IZPOSOJAJO BRALCI?
»Bralci si v knjižnici izposojajo vse vrste gradiva. Čez leto so to najpogosteje knjige za domače branje, bralno značko in poučno gradivo za različne šolske projekte. Med počitnicami
pa je več časa za prostočasno branje. Takrat posegajo po stripih, fantastičnih zgodbah, detektivskih, pustolovskih in zabavnih zgodbah. Od stripov so zelo priljubljene različne serije,
kot so: Pasji mož, Asterix, Garfield, Tin Tin, Volk Valter, Škatla, Ariol, Mulčki, Šnofijeva druščina… Še vedno so razgrabljene knjige iz serije o Harryju Potterju in Riordanijeve knjige iz
serije o Percy Jacksonu, prav tako njegova nova serija fantastičnih romanov Junaki Olimpa.
Grška mitologija zelo privlači najstnike. Imam pa nekaj bralcev, ki berejo večinoma sodobne mladinske romane, ki obravnavajo aktualno najstniško problematiko, kot so prve ljubezni, sprejemanje drugačnosti, odnose v družini in med vrstniki, različne odvisnosti in tudi
tabu teme, kot so različne zlorabe in odvisnosti.«
4.KAJ TI JE PRI TVOJEM POKLICU NAJBOLJ VŠEČ?

»Pri mojem vsakdanjem delu imam rada stik z mladimi bralci. Vesela sem, ko vidim, kako
se da z dobro pravljico in slikanico navdušiti najmlajše. Rada predstavljam knjige otrokom
in jim svetujem, kaj naj preberejo.«
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6.KATERA JE TVOJA NAJLJUBŠA KNJIGA?
»To je pa res težko vprašanje, ker prav gotovo ni samo ena. J
Vsekakor se splača prebrati 13 in ½ življenj kapitana Sinjedlakca (Walter Moers). Ob tej
knjigi sem se res zabavala in uživala v čudovito izpiljenem jeziku in res dobrem prevodu.
Do solz sem se nasmejala ob Edgarjevih vragolijah v seriji Krokarščine (Marcus Sedgwick)
in seveda nestrpno čakala na izid in še tople prebrala vse knjige o Harryju Potterju. Pa ne
samo enkrat. J
Rada imam tudi pravljice in lepo ilustrirane slikanice.«

7. SE SPOMNIŠ KATERA JE BILA TVOJA NAJLJUBŠA KNJIGA V OTROŠTVU?
»Iz otroštva se spomnim knjige Moj prijatelj Piki Jakob (Kajetan Kovič). Všeč so mi bile slikanice: Šivilja in škarjice (Dragotin Kette), Zmaj Direndaj (Kajetan Kovič), Cepecepetavček
(Leopold Suhodolčan), slikanice iz zbirke Čebelica. Še vedno imam spravljeno serijo slikanic o Heidi (Johanna Spyri) in Marinki, ki sta po današnjih merilih strašno kičasti, a meni
so bile in so mi še vedno ljube.«
8. KAJ PA E-KNJIGE, JIH BEREŠ?
»Če se le da, ne. So praktične npr. za na dopust, da ne vlačiš s seboj celega kovčka knjig.
A papir ima zame še vedno svoj čar. Knjigo začutim tudi skozi druge čute, ne samo skozi
vid. Pomemben mi je vonj knjige, šelest prebranih strani, kakšen je papir na otip. J Si vedela, da knjiga, ko jo prebereš, ni več enako debela kot takrat, ko jo novo prineseš iz knjigarne in odviješ iz zaščitne folije? Kot bi se vsakič, ko jo kdo prebere, med strani ujelo nekaj občutkov, zvokov, vonjav in misli bralca…meni se že zdi, da je tako. In ko odpreš novo
knjigo, ko razpreš njeni platnici, je, kot bi bil v gledališču: zavesa se dvigne in predstava
se lahko začne.«
Želim ti veliko zanimivih knjig in uspeha pri delu. Hvala za pogovor!

BRANJE

Branje je kot iskanje,
iskanje novih besed,
novih prigod in zarot.
Ponese te v čarobne kraje,
tja med gusarje in pirate.
Pa med vile in škrate in
navadne ljudi, kot smo mi.
Brati v šoli smo se naučili
in tega nikoli ne bomo pozabili.
Ko si bil še majhen,
sta ti knjige brala mama ali ata
in s knjigo sta si bila kot brata,
nerazdružljiva prijatelja.

Zdaj nekateri na knjige
so že pozabili
in se s telefoni zasvojili.
Spet drugi tičijo vsak dan
za knjigo, ki jih je zasvojila
in jih v zgodbo potopila. (Timeja)
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Objem je čustvo, ki ga izrazimo z veseljem, tako da stisnemo
človeka, ki ga imamo radi.

INTERVJU Z NEJČEVO MAMI
Ali bereš knjige?
Ja.

Zakaj jih bereš?
Ker se ob njih počutim sproščeno, ker so mi všeč in knjige me sprostijo.
Kako pogosto bereš?
Nimam ravno veliko časa, zato berem, ko so prazniki in dopusti.
Kaj si misliš o knjigah?
Mislim, da se trenutno premalo bere, saj so knjige poučne in iz njih izveš nove stvari.
Katera je tvoja najljubša knjiga?
Nimam najljubše knjige, mi je pa ljubih precej knjig.

Ali pogosto hodiš v knjižnico?
Občasno.
So te starši spodbujali k branju?
Ja, ampak sem knjige začela brati sama.
Nazadnje pa mi še povej, zakaj bi priporočala branje knjig?
Branje knjig bi priporočala, ker iz njih izveš veliko novih stvari in če ti je dolgčas, ti knjige
INTERVJU Z MAMI IN BRATOM

MAMI
BRAT GREGA
Koliko knjig približno ste do sedaj prebrali? Koliko knjig ste približno do sedaj prebrali?
Več kot 100 knjig.
Več kot 50 knjig.
Katera knjiga vam je bila najljubša?
Knjiga Vinetu ter Beli hodniki.

Katera knjiga vam je bila najljubša?
Knjiga Lesi se vrača.

Kateri je bil vaš najljubši pisatelj?
Karl May.

Kateri je bil vaš najljubši pisatelj?
Leopold Suhodolčan

Ste kot otrok radi brali?
Ja, od četrtega razreda naprej in še zdaj.

Ste radi brali knjige v svojem otroštvu?
Da, najraje knjige o psih.

Katera zvrst knjig vam je najljubša?
Najprej kriminalke, potlej pa romani.

Katera zvrst knjig vam je najljubša?
Mladinske povesti.
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Sama nima hitrih nog, a pogosto
čuti tuje. Bolj kot tečeš za njo, bolj
veselo poskakuje.
BRANJE
Sem prepričana, da knjigam se upiraš,
ampak znanje od njih lahko pobiraš!
Le kaj imajo v glavi pisatelji knjig?
Predstavljaš si lahko res neskončno slik.
Pa kaj nam bo to koristilo v življenju,
se učenci vprašajo ob velikem trpljenju.
Dobra knjiga lahko zbistri nam misli,
drugače obrazi so čisto resni in kisli.
Kot da vem, kaj v knjigi pisatelj povedati želi,
morda globoko v njej našla odgovor bi.
A niso knjige vedno vesele in razburljive,
še vedno pa najraje imam tiste najkrajše.
Dobra knjiga in poležavanje na soncu,
Vrstice hitro šle bodo proti koncu.
Med mladimi ne vedno najbolj priljubljene,
a tisti, ki znajo uživati v njih,
počutijo se zaljubljene. (Zala Osolnik)

INTERVJU Z MAMI
Ali ti je bilo branje v osnovni šoli všeč?
Ja, saj smo za bralno značko lahko brali veliko zanimivih knjig in smo s sošolci tekmovali.
Kakšne knjige so ti bile všeč, ko si bila mlajša?
Všeč so mi bile pravljice bratov Grimm, Pepelka, Obuti maček.
Kateri je tvoj najljubši knjižni junak?
Pepelka, saj je bila poštena, skromna, prijazna in delavna.
Ste doma veliko brali?
Velikokrat mi je brala mami, a sem kasneje ugotovila, da si je zgodbo izmišljevala.
Zakaj se ti zdi branje pomembno?
S tem širiš svoje znanje in besedni zaklad.
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SREČA
Sreča je beseda, ki te razveseli,
sreča prežene v tebi vse skrbi,
problemov kmalu več ni,
saj sreča za to dobro poskrbi.
Če sreče na Zemlji ne bi bilo,
nihče ne bil bi srečen.
V srcu bilo bi tesno,
nebo bi bilo temno, kar za dan je slabo.

Sreče v trgovini ne moreš kupiti,
ne moreš je izgubiti,
saj jo v srcu držiš,
lahko jo le z drugimi deliš.
Srečen si, ko nov telefon dobiš.
Srečen si, ko darilo dobiš.
Da si srečen, niso dovolj le stvari,
za srečo potrebuješ predvsem družbo, ki te razveseli.
S srečo se da lepo živeti,
lepo jo je ob sebi imeti,
saj sreča nikoli ne počiva
in ti vsak trenutek lahko lepo prihodnost odkriva.

BRANJE
Dolgo je kot spanje,
ampak včasih tudi kratko branje.
Nista pa podobna si le v tem,
včasih sanjavo je kot spanje,
včasih dolgočasno branje,
včasih hitro, včasih počasno.
Lahko našteli bi vse,
saj branje ne konča se.
Da brati znamo, smo hvaležni vsi,
zato z nami beri tudi ti.
Tako konča se to kratko branje,
kot zjutraj konča se spanje.

Objamejo me filmi.
Poboža me mamina beseda in očijev nasmeh. Objame me moja nova knjiga.
Objame me uspeh v šoli in lepe ocene.

BRANJE
Branje je za vse ljudi.
Beremo stripe, knjige in različne stvari.
Branje te popelje v sanje, sanje te popeljejo na potovanje.
Na potovanju lahko srečaš nenavadne stvari ali celo bitja, ki se jim
mudi.
V moji glavi zgodba oživi, budilka pa jo prepodi.
(Grega Sedeljšak)
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PESEM V ŠPANŠČINI

Me gusta el aroma de tu parfume
exparcienda se porel viento fresco, tu
cabello moviendo se al igual que la corriente
de una marea el sol iluminando tu
rostro siendo anhelado por misojos.
Cuando estoy contigo pierdo mis sentiedos
Dejamu abrazarte una vez mas, dejame vivir
Enterrado en tu corazon y dejame quererte
Aunque no tenga una razon.
Seguro piensas gaue nice para mere –
Certe? La resquesta siempre es “Tu simple
Existancia mantiene mi corazon la-tiente.”
Vanessa Fernandez Villamizar

BRANJE
Do branja ima vsak svoj odnos,
nekateri ob branju se veselijo,
drugi pa trpijo.
Obstajajo ljudje, ki berejo podnevi
in tudi taki, ki ob knjigi so ponoči.
Z muko ali ne, branju se pač
izogniti ne gre.
Tudi jaz ne berem rada,
razen ko treba nujno je.
Večinoma le tisto, kar učitelji žele,
a včasih tudi sama za knjigo poprimem le.
(Žana Semprimožnik)

BRANJE JE POTOVANJE

Ko bereš,
se veliko naučiš,
se tudi veseliš,
včasih pa razžalostiš.
Ko bereš,
potuješ v domišljijski svet.
svet znanja in veselja,
laži, resnic in hrepenenja.
Ko bereš,
nič ne zamudiš,
samo znanje plemenitiš,
saj s tem si življenje bogatiš.
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POUSTVARJANJE OB PREŠERNOVI POEZIJI—ŠOLSKA GLOSA
Neumen je tisti, ki hodi v šolo rad.
Učit'lji vedo vse in baje še več.
Mi ne znamo nič, vse je zaman.
Povem vam, vse brez veze je.
Pojma nimamo, kak je vrag.
Vemo pa, da ni en sam tak,
pač ne zavedamo se, kaj znamo in kaj doma imamo.
Več kot se v njej učimo, manj vemo,
šola se ne zaveda, kaj je znanstvena veda
in kaj čisto navadna beda.
Pač veda ni beda, glej še ena zmeda.
Uči nas kaj in kdaj, a ne zakaj.
Samo vedi, da ni vedno beda, ampak večinoma zmeda.
Neumen je tisti, ki hodi v šolo rad.
Mi naj bi bilo samo kamen na dnu.
Kaj veš, kaj znamo me kamnine?
A oni se ne ozirajo, samo da zlata zarja zažari,
ni važno, kaj znaš le kako se naučiš in druge poučiš.
Mi pač smo navadne kamnine v morju znanja,
in včasih zdi se nam, da vse je zaman.
Učijo nas, kaj je x in koliko je osem krat osem, a ne kako naprej.
Manj kot znaš, manj veljaš in manj kot imaš, manj veljaš.
Pač jokaš lahko sam.
Učitelji pač vedo vse in baje še več.
Vsi hočejo enakopravnost, a kaj ko je v šoli ni.
Fantje delamo težke stvari,
če rekli ste to ni fer, pač tako je; mnenje je mnenje,
a kaj ko mi ga imeti ne smemo.
Jaz sem le navaden fante, ki v velikih težavah znašel se je.
Učitelji govorijo, naj bomo fer, a kaj ko smo ločeni,
dobri od slabih, no, punce od fantov.
Pač boli me, da smo tako.
Kje so zdaj učitelji, ko potrebna je pomoč?
Mi ne znamo nič, vse je zaman.
Jaz bom poslan k razredniku, ker sem napisal tole,
a ne zaradi vsebine, ampak zaradi takoimenovane enakopravnosti,
ki je sploh ni in je nikoli ne bo.
A boli me, čeprav skoraj vseeno mi je že,
Cenzura velja sem ter tja in še doma,
V šoli kaznovan, doma pa okregan.
Če poslali ste me, vseeno je, saj jaz sem fante,
Zame vedno vseeno je.
Samo da se ve, to vse je le šala bila.
Povem vam brezveze je. (Blaž)

Jaz sem lesen, moj
nosek vedno je siv in
kamor koli ga pritisnem, bom za sabo
sled pustil.
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POSODOBITVE POVODNEGA
MOŽA
POSODOBITVE POVODNEGA MOŽA
Že ves čas Tuhinjke so slovele,
a lepše od Tine bilo ni nobene.
Oči odmakniti z nje ni mogel nihče,
a v vasi slovel eden je le.
Znala je obljubljati, znala se je poljubljati,
znala se je fantom odreči in jim
kakšno besedo nazaj reči.

URŠIKA IN LETALIŠČE
Tam, kjer rožce cveto,
tam deklet mrgoli,
videz ne vara in lepota cveti.
Na Kranjskem lepotica živi,
Tam v rumeni hiši sedi.

Na novem trgu pod smreko zeleno,
kitara, viola in gosli so pele.
Plesale T'hinke vesele so vse do večera,
le Tinke nihče ne očara.

Vsak večer v vas na
žur se odpravi.
Obleče se kot balerina,
še baletne čeveljce obuje,
da sveti se od glave do tal.

So jo prosili, a vsak'mu je odrekla,
fantov se ognila je.
Se noč približuje, a pri Tinki
priložnosti nihče ne dobi.

Vsako dekle želelo biti bi si tako lepo,
vsak fant rad bil bi z njo.
A vedeli so vsi, da nesramno je dekle.

Na koncu zagleda pri eni od miz
fanta, ki zdel se ji je junak.
Tinka se je zagledala vanj kot v medenjak.
To videl vrli thinski je fantič,
se Tinki približa
in prosi jo za ples.
Prišel strašen je vihar,
a plesala sta naprej,
dokler ju vzela ni temna noč

Do poznih ur čakala je,
da pravi zanjo najde se.
Končno nekoga opazila je
in ob tem namrščila se je.
Mladenič opazil je njen pogled in
jo s svojim povsem očara ali pa celo začara,
da v hipu omedli.
Ko ponovno se zbudi,
ob njej stoji maneken.
Urška plesati z njim močno si želi,
a se ji tudi mudi, saj letala zamuditi ne želi.
Mladenič jo zagrabi,
povleče na plesišče
in plesala sta, kot bi luna okoli sonca
in hitro kot komet leti na zemljo.
Odplesala sta nenadoma s plesišča
in čez hrib do letališča,
od koder sta odletela nekam daleč ..
Jerca
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MOJE BRANJE
Sem Gregova babica. Spominjam se, kako sem se v prvem razredu
učila brati. Včasih ni bilo vrtcev, male šole in podobno. Ko smo začeli hoditi v šolo, smo se najprej v šoli naučili abecedo in spoznali
črke. V spominu imam svoje prvo berilo za slovenščino, ki smo mu
rekli »čitanka«.
Včasih so po vaseh in hišah hodili ljudje, ki niso imeli sorodnikov in
so prosjačili za hrano in prenočišče, rekli smo jim berači. Nekega
večera je k nam prišel prosjačit poznani Nace. Tovariš učitelj nam je
naročil, naj se na pamet naučimo brati dve strani v čitanki. Zraven
stavkov v knjigi so bile narisane slike. Mama pa je Naceta prosila,
če mi pomaga pri učenju branja. Nisem še znala povezovati črk v
besede. Vse kar sem znala, sem si zapomnila na pamet. V berilu je
bil napisan stavek NACE IMA in narisana ura. Jaz pa sem brala NACE IMA BOSE TACE, ker je veliko hodil bos. V kuhinji je bil smeh,
mene pa so polile solze. Še tisti večer sem se z Nacetom naučila
brati. Od takrat naprej sem zelo rada brala knjige in časopise. V
osnovni šoli smo imeli tekmovanje za KAJUHOVO BRALNO ZNAČKO,
zmeraj sem bila med prvimi. Tovariš učitelj nas je zelo vzpodbujal k
branju in recitiranju. V šoli sta nas obiskala pisatelj France Bevk in
pesnik Tone Pavček. Prebrala sem vse pravljice bratov Grimm in še
mnogo drugih. Drugače smo imeli tudi obvezno branje: Grivarjevi
otroci, Pastirci in Pesterna (Bevk), Domen, Sosedov sin, Jurij Kozjak, Deseti brat (Jurčič), Miklova Zala (Jakob Sket), Dekla Ančka,
Strici, Pod svobodnim soncem (Fran Saleški Finžgar), Tajno društvo
PGC (Ingolič), Lepi janičar (Rado Murnik), Solzice (Voranc), Martin
Kačur, Kaplan Martin Čedrmac (France Bevk), Agitator, Kmetske
slike (Kersnik), Povest o dobrih ljudeh (Miško Kranjec), Bobri (Janez
Jalen), Most na Drini (Ivo Andrič).
Ko sem hodila v srednjo šolo, smo imeli za branje Visoško kroniko
Ivana Tavčarja, jaz je nisem prebrala, sem pa si sposodila obnovo.
Kar mi je še po 40 letih zelo žal. Prebrala sem trilogijo romanov Ive
Svetina Ukana. Več knjig iz NARODNO- OSVOBODILNE BORBE, na
primer Šlandravo brigado in podobno. Nisem pa brala kriminalk in
znanstvene fantastike ter knjig o Vineotuju. Rada sem brala knjige
z romantično vsebino, na primer Angelika (Anne in Serge Golon,
prebrala sem vse izvode). Naročena sem bila na Svet knjige, kjer je
bilo polno romantičnih romanov. Treba je bilo prebrati tudi včasih
izhajajoče DOKTOR ROMANE. Imeli smo naročene tudi Mohorjeve
knjige. Všeč so mi bile knjige, ki so izhajale, kot slovenske večernice, skoraj pred sto leti. Veter veje nad Globjekom, Ovčar Runo in
Povesti preprostih kmečkih ljudi, ki so jih objavili v Kmečkem glasu
(Anica in Pavle Zidar) in drugi.
ŽELIM PA SI, DA BI MOJI VNUČKI BRALI LEPE KNJIGE SLOVENSKIH
AVTORJEV IN V TEM UŽIVALI TAKO KOT JAZ.
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Ana in Boštjan
Na vasi so lepa dekleta
živela, al lepše od Ane nobene.
Dolgi lasje, lepe oči
in tudi bogata kmetija.

Nekega dne na to kmetijo
prišel je gospod,
ki rekli so mu Boštjan in
v njegovo čast spekli so piščanca.
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USODNI MOST
Od nekdaj so lepe Kamničanke bile,
a lepše od Zale bilo ni nobene.
Bila je samovšečna,
a kljub temu srečna.

Po večerji Ana odpelje Boštjana
na ples, da dolgčas mu ne bilo zares.

Vsem fantom je bila všeč,
pa ne samo za skeč.
Ona pa jih je zavračala
in se stran obračala.

Plešeta divje, močno,
Ana utrudi se,
Rada bi počila,
si malce oddahnila,
a Boštjan o tem tudi slišati noče.

V soboto zvečer Zala
odide čez cesto
v mesto na ples.

Vrtita in vrtita se,
dokler ne slišita vzklika.
Boštjana Urška poklicala je

Fantje plešejo kot muzikantje.
Hodijo do Zale,
jo prosijo za ples,
ona pa čaka lepotca pravega.
Pogleda na uro – že je 10,
steče na plesišče,
plesalca si išče.
Zagleda fanta,
ki je tak kot skleda polna meda.

Fant vpraša jo za ples,
srce ji seže do nebes.
Prime jo za roko
in skupaj odideta na ples.
Tako lepo plešeta,
da vsi ju gledajo.
Fantje ljubosumni so
in torej nič pogumni.
Ko se ples konča,
Se tudi zanju zgodba konča.
Zala usede se na motor,
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BLOGERKA
Nekdaj v Thinu bla je vasica,
tam pri cerkvi,
kjer je Majhna kozica.
Pri sosedu Pri veliki kozi
prevzetna blogarka se hvali
po Tiktoku, Twiterju in
You Tube kanalu, da snubca
bo izbrala kmalu.
Kdor lajkov največ bo
podelil, se v ožji krog
izbrancev bo uvrstil.
Naslednji dan, ko pogledala je
sporočila, jo vročica je oblila,
saj skrivnostni možak,
ji pisal ljubezenska je glasila.
Za zmenek na slepo se dogovorita,
ob Savi se dobita,
se na splavu zavrtita in
se dogovorita, da v Afriko odletita
in na Madagaskarju se poročita.
A ta otok je nevaren,
krokodilov in kač tam kar mrgoli
in ker pozabila sta prtljago vso,

Od nekdaj govorili so, da Ljubljanke so lepe.
Vsak jih je hvalil, vsak jih je ljubil,
slabost njihova pa je ta,
da pri delu v zgodnjih jutranjih urah
za orodje ne bi prijele zvesto.
Neka družina živela je v Šiški,
tam plašni dve dvojčici kakor dve miški.
Pa vendar se lepša od njiju opogumi,
na spletu fanta spozna in piše z njim si že leto
in ponosna na ta svoj je dosežek.
Pride jo fant s karjolo iskat,
teče domov, vmes mora še pošto oddat,
a kamni in ledena cesta
sta bila vzrok, da nikoli ni prišla ven iz mesta.
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URŠKA
Išče se deklina, ki je vaška lepotica,
cvet slovenske zemlje, bodoča kraljica.
Vsak jo hoče le zase imeti,
prijazna in prevzetna, vsakomur prijetna.
Mladenke, deklice in žene na trg so pohitele,
kot bi jim pete gorele.
V gneči z željo po nazivu ena drugo dregne.
Vsaka rada prva bi bila, le Urška je edina,
nobena več tako fina.
Urška, lepa in prevzetna,
čeprav skoraj vsa umetna,
vitke noge in mini krilo,
mladeniče vse na trgu obnorela.
Godba zaigrala je,
vsi čakajo, da se zavrte,
a kaj ko fantje gledajo le eno,
vsem njim najbolj zaželeno.
Urška zala nobenega noče,
le tistega ni, ki ga ona hoče.
Srce razbija, trepeče telo,
vse, da bi le njega ugledalo.
Nekje v daljavi se zasliši zvok avtomobila
hitro prihrumi.
Urška ga zagleda, srce ponori,
le kaj bo zdaj z njo, zbrane zaskrbi.
Pride do nje, jo prime za roko:
»Ti si vse, kar želi uzreti moje oko!«
Stisne jo k sebi močno in pravi:
»Da s tabo bi bil, največja želja je to!«
Modro nebo potemni,
strele švigajo na vse strani.
Urška z njim proti avtu hiti in
nenadoma ju nikjer več ni.
»Le kje je naša Urška?«
odmev se sliši na vse strani,
iščejo ju vsi,
a Urške in mladeniča žal videl nihče več ni.
(David)
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ANKETA O BRANJU IN BESEDAH
Šestošolki Urška in Irena sta opravili anketo o branju med tretješolci. V nadaljevanju lahko preberete, do katerih ugotovitev sta prišli.
Ali opravljaš bralno značko? Obkroži 1 odgovor.
a) DA
b) NE
Če je odgovor ne, zakaj? ____________________________________
Ali knjigo za bralno značko prebereš sam ali ti knjigo preberejo starši?
a) KNJIGO MI PREBEREJO STARŠI
b) KNJIGO PREBEREM SAM/A
c) NE OPRAVLJAM BRALNE ZNAČKE
Ko sem v šoli, se pogovarjam:
KNJIŽNO
NEKNJIŽNO/ PO DOMAČE

Kakšne knjige imaš raje?
STRIPE
ROMANE

c) KRIMINALKE
č) DRUGO:_______________

Kako pogosto bereš knjige?
VSAK DAN
VSAK DRUGI DAN
ENKRAT NA TEDEN
ENKRAT NA MESEC
NE BEREM KNJIG
Si med prijatelji bolj:
ZGOVOREN
TIH
Si pred starši bolj:
ZGOVOREN
TIH
8. Katera je tvoja najbolj pogosto izrečena beseda? _________________________.
Misliš, da je branje pomembno?
a) DA
b) NE
Če je odgovor NE ali DA, zakaj? ____________________________________________.
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IN KAJ STA UGOTOVILI?
Sodelovalo je 21 učencev in prav vsi so opravili bralno značko. Zato nikomur ni bilo potrebno odgovoriti na dodatno vprašanje, zakaj je ne opravlja.
Tretješolci so pri branju že samostojni, zato jih kar 19 prebere knjigo samih, 2 pa pri tem
pomagajo starši.
8 tretješolcev meni, da se v šoli pogovarjajo knjižno, 13 pa jih je obkrožilo možnost, da uporabljajo domač, pogovorni jezik.
Izmed ponujenih možnosti so najbolj priljubljeni stripi, saj jih najraje bere kar 9 tretješolcev.
Tisti, ki so izbrali možnost drugo pa so našteli: knjige o živalih, pravljice, srhljivke, pustolovske, o dinozavrih, poučne.
Zanimiv je tudi podatek, kako pogosto tretješolci berejo, in sicer 4 berejo vsak dan, 12 jih
bere vsak drugi dan in 5 enkrat na teden. Nihče ni izbral možnosti enkrat na mesec ali ne
berem knjig.
12 tretješolcem se zdi, da so med prijatelji zgovorni, 9 pa jih meni, da so bolj tihi, pred starši pa jih je zgovornih kar 18 in so tihi in zadržani le 3.

Najpogosteje izrečene besede: domača naloga (2x), ne (2x), ati (5x) hvala (1x), mami (5 x),
Urban (1x), pelješ (1x), prav (2x), ne vem (1x), tank (1x)
Kar 20 tretješolcev meni, da je branje pomembno, le eden je izbral odgovor ne. In zakaj je
pomembno? Ker se naučiš nove besede, zato moramo v šoli dobro brati, da bolje izgovarjamo, ko delaš nalogo, lahko prebereš navodilo, ker se lahko veliko naučiš, ker ko boš velik, ti
bo prav prišlo, da postaneš bolj pameten, zato ker znaš prepoznati črke, zato ker si ljudje
pišemo pisma.

SLOVENŠČINA ZA SLOVENCE V TUJINI
Ena mojih sorodnic živi v tujini, a se kljub temu zaveda, da je Slovenka in ob nemščini še vedno govori tudi slovensko in se tudi pogosto vrača v Slovenijo.
Zdi se ji pomembno, da še vedno ohranja stik s slovenščino in da je prav, da se ga naši izseljenci naučijo, saj ko se vrnejo na obisk v Slovenijo, ga potem lahko brez težav uporabljajo.
Njena sestra pa živi v Los Angelesu in se redkeje vrača v Slovenijo, vendar kljub temu govori
slovensko zelo dobro. Sestri se pogovarjata, dopisujeta v slovenščini, zato ohranjata stik z
jezikom. Na ta način lahko obišče tudi različne slovenske spletne strani in sta bolj povezani s
svojo domovino in dogajanjem v njej.

Joče na nebu, moči nam tla. Trka na okna, je kdo doma?
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INTERVJU Z IRENINO MAMI
Si kot otrok rada brala knjige?
Ja.
Si bolj tiha oseba? Zakaj?
Nisem, ker veliko govorim.
Kakšne knjige si najraje brala? Zakaj?
Harryja Potterja, ker so zanimive in nisem mogla nehati brati.
Kaj te pritegne k branju?
Zanimiv povzetek na zadnji strani knjige.
Si bila vesela, ko si za rojstni dan dobila knjigo?
Nisem je še dobila, bi jo pa rada.
Te moti, če te pri govorjenju nekdo preglasi ali pa ti skoči v besedo?
Ja, saj je to vsiljivo in nespoštljivo.
Katera je tvoja najpogosteje izrečena beseda?
Živjo.
Se ti zdi branje pomembno? Zakaj?
Ja, saj odvrne ljudi od ekrana.
Katera je tvoja najljubša knjiga? Zakaj prav ta?
Ob tebi, ker je tako zanimiva, da sem jo prebrala v eni noči.

Intervju s sestro EVO
Kaj te spodbudi k branju?
Dobra vsebina knjige.
Kakšne knjige so po tvojem mnenju zanimive/izvirne?
Kriminalke.
Kdaj so te knjige bolj pritegnila, ko si bila mlajša učenka ali sedaj, ko zaključuješ osnovno šolo?
Sedaj, ko sem malce starejša.
Imaš svojo najljubšo knjigo? Če jo imaš, utemelji, zakaj je tvoja najljubša?
Imam. Smrt na Nilu, saj se zgodba lepo konča in pritegne k razmišljanju.
Ali je branje zate pomembno? Meniš, da s tem širimo svoje besedišče?
Da, če veliko beremo, se lažje izražamo.
Katero zvrst knjig najraje bereš?
Kriminalke, saj mi je všeč njihova vsebina, morda je to povezano tudi z mojo izbiro filmov, rada
imam namreč fantazijske in akcijske filme ter kriminalke.
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NTERVJU Z MAMO
Ali si v šoli rada brala?
Rada sem brala knjige, ampak ne tiste za šolo.
Si rada brala krajše ali daljše knjige?
Rada sem brala daljše knjige, v katerih se vedno nekaj dogaja.
Katere vrste knjig so ti bile všeč?
Akcijske, pustolovske in malo daljše knjige.
Ali si rada prebirala knjige za domače branje?
Ne, ker te knjige niso bile tako zanimive kot tiste, ki sem jih prebirala jaz.
Kdaj si brala?
Med vikendi, počitnicami, skratka ko ni bilo šole.
Kako si rada brala?
Najraje sem brala na kavču ali v postelji, ker je bilo tam najbolj udobno.
Koliko knjig si že prebrala?
Prebrala sem več kot 300 knjig.
Kdo je tvoj najljubši avtor?
Najljubšega avtorja nimam, ker je veliko različnih avtorjev, ki pišejo dobre knjige.
Katera je tvoja najljubša knjiga?
Najljubše knjige tudi nimam, ker je tudi pri knjigah veliko dobrih knjig, ampak ne morem izbrati najboljše.
KRATEK VPRAŠALNIK ZA DRUŽINSKE ČANE
VPRAŠANJE

mami

babica

Dedek

Najljubša beseda
Kako pogosto bereš?
Kaj najraje bereš
(žanr)?
Kaj ste brali v OŠ?
Ali radi berete?

Družina
Pogosto
Romane

družina
Vsak dan
Romane, časopise,
revije
Deseti brat, Butalce
Ja, saj me veseli.

Zdravje
Vsak dan
Časopis

Ali ste v šoli brali le
kar so vam naročili
ali tudi ostalo?
Vaša najljubša knjiga
…
So vas doma podpirali pri branju?

Zelo rada sem
brala tudi v prostem času.
Dnevnik Ane
Frank
Da.

Pet prijateljev, …
Da, saj me sprošča.

Njeno življenje

Deseti brat
Ne, nazadnje sem
knjigo prebral leta
1970.
Samo za šolo, pa še
to včasih nisem
prebral.
/

/

/

Brala sem tudi v
prostem času.
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Po navdihu pesmi: L. P. Zupančič: Resni ljudje

PRAVJICA O RESNEM ČLOVEKU
Nekoč pred davnimi časi je živel resen človek. Živel je v prenovljeni hiši zraven gozda. Bil je razmišljujoč človek.
Nekega dne, ko je razmišljal, kje bi postavil resno trgovino, so na vrata potrkali trije
palčki. Resen človek je z resnim obrazom odprl vrata. Trije palčki so z veselim nasmehom povabili resnega človeka v park. Resni človek je resno odgovoril, da ima
preveč resnega dela, zabava mu ni všeč. Trije palčki so resnega človeka potegnili za
roko in ga odpeljali v park. Tam so mu dali zlato jabolko. To jabolko je bilo zdravilo za
resne ljudi, da postanejo zabavni. Ko je resni človek ugriznil v jabolko, je že postal
zabaven človek.
Namesto trgovine z resnimi stvarmi je v parku ljudem pripovedoval šale. Na dan je
povedal tudi sto šal. Palčki so bili njegovi zvesti pomočniki. Tako je zabavno živel do
konca svojih dni.
Jona Urankar, 3. razred

Nekoč pred davnimi časi je živela morska deklica Bler. In ta morska deklica je živela v
temni jami sredi Tihega oceana. Bila je žalostna in osamljena deklica.
Nekega dne je v njeno morsko deželo prišel majhen, vesel cirkus. Bler je imela posebno
ogledalo, v katerem je videla vse žalostne in vesele prebivalce njene dežele. Tako je
nekega dne v ogledalu zagledala tudi vesel cirkus. Od žalosti in osamljenosti so ji začele kapljati solze po licih. Stekla je iz svoje jame in sklenila, da si bo ogledala veselo cirkuško predstavo. In res je cirkuška predstava morsko deklico zelo nasmejala.
Od tega dne je bila Bler najbolj vesela morska deklica v vsem Tihem oceanu. S svojim
ogledalom je poiskala resne ljudi in jih razveselila. Tako je srečno živela do konca svojih
dni.
Hana Žavbi, 3.razred

MOJ ODNOS DO KNJIGE
Knjiga zame predstavlja zgodbo o nečem, kar rada počnem. Knjige si namreč izbiram
tako, da razmišljam, kaj rada počnem in s pomočjo interneta skušam najti knjigo s to
tematiko. Kadar berem knjigo, se poglobim v zgodbi in zgodba se mi prikazuje pred
očmi. Berem običajno, kadar mi je dolgčas. Domišljija mi ob branju najbolj deluje.
Objem je nekaj, kar občutiš, kar dobiš od osebe, ki jo imaš rad. To je nekaj, česar ni
potrebno razumeti in razložiti z besedami, ampak preprosto izraziti z dejanji. Jerca
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ZAPIS UČENCA IZAKA HRIBARJA, KI ZELOOOO VELIKO BERE:
Rad berem, ker mi je zabavno. Najprej me je oči navdušil s stripi, potem sem počasi začel
brati knjige. Za zdaj še ne berem kriminalk, ker imam ponoči lahko nočne more. To se mi je
zgodilo, ko sem bral knjige Junaki Olimpa. Starša mi pravita, da smo zaradi knjig bolj inteligentni od živali. Moja največja nagrada so knjige in stripi, zato želim zbrati čimveč svojih
knjig in stripov. Od stripov rad berem Mulčke, Garfielda, Tintina, Pasjega moža, Looney
Tunes…Berem lahko cel dan, razen če smo v šoli in se ukvarjam s športom.
Ko sem bil v četrtem razredu, sem zvečer težko zaspal. Starša sta mi priporočila, da pred
spanjem berem, da me bo utrudilo. Res je delovalo. Stripi in knjige so tudi odlične za preganjanje dolgčasa. Pri stripih si lažje predstavljaš stvari, ker so narisani okvirčki z risbami. Je
tudi manj besedila in lahko hitreje prebereš. Ponavadi so malo zabavnejši od knjig. V knjigah je ponavadi več besedila. Pri njih je tako, da je na začetku malo dolgočasno, ko avtor
vse opisuje. Ko pa se začne dogajati, pa knjige ne moreš več izpustiti iz rok, dokler je ne
prebereš do konca. V nekaterih knjigah je kar nekaj slik, v drugih malo, v tretjih pa čisto nič.
To je bila recimo knjiga Roalda Dahla, ki je imela 750 strani in nič slik. Visoka je bila kakšnih 20 cm. Pri takih knjigah si moraš vse predstavljati s svojo domišljijo. Moji najljubši avtorji so:
DAVID WALLIAMS (Tiranska teta, Zlobna zobarka, Mihec milijarder, Babica barabica, Ati
v zagati, vsi ti brezupni otroci…),
ROALD DAHL (Čarli in tovarna čokolade, Matilda, Čarovnice, Danny, prvak sveta, Jakec
in breskev velikanka, Čudoviti lisjak)
DAV PILKEY (Kapitan Gatnik, Pasji mož, Super Pleničko)
TADEJ GOLOB (Zlati zob)
Pisatelj Tadej Golob piše bolj kriminalke, za mladino pa je napisal le Zlati zob. Najbolj mi je
všeč ilustrator Tony Ross, ker v knjigah Davida Walliamsa nariše izjemne in smešne ilustracije. Najbolj občudujem tiste, ki napišejo svojo knjigo in jo tudi ilustrirajo. Moj oči mi posoja
stripe, ki jih je bral, ko je bil še otrok na primer He-man in Mikijev zabavnik. V otroštvu je
zbral tudi celo zbirko Petih prijateljev. Na njih zelo pazimo. Mi smo se že odločili, da bomo
odšli na sejem starih knjig in stripov.
Lani sem opravil tri bralne značke, letos štiri. Najrajši imam sobote in nedelje, ko vsi beremo knjige, pijemo kavo in kakav.
Zdaj otroci ne berejo več radi. Raje igrajo igrice in gledajo televizijo. Branje knjig je boljše za
tvoj besedni zaklad, je boljše za tvojo glavo, možgane in telo. Želim si, da bi otroci več brali
in se tudi igrali skupaj zunaj in na igrišču.

OBJEM
Eva Korošec, 5.a
Ko te nekdo objame, ti je pri srcu toplo. Veš, da nisi v nevarnosti. Ko te je strah,
greš k mami in te objame. Takoj ti je bolje, saj veš, da te nekdo varuje. Ne objemamo se le ljudje, ampak tudi živali. Mama medvedka stisne svojega mladička v medvedji objem in mu na ta način pokaže, da je na varnem in se nima česa bati. No, v
medvedji objem me stisne tudi ata in takrat komaj diham.
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Si v otroštvu rada brala?
Da.
Ali zdaj, ko si odrasla, rada bereš?
Kakor kdaj.
Katera knjiga ti je bila najbolj všeč?
Alchemist (Paulo Choelo)
Kakšne knjige rada bereš?
Pustolovske in knjige za osebno rast.
Kdaj bereš?
Zvečer ali pa ob redkih trenutkih, ko imam čas.
Koliko bralnih značk si opravila?
Vse.
Koliko časa na dan bereš?
Kadar berem, berem pol ure.
Kakšne knjige si brala v otroštvu? In katera ti je bila
najbolj všeč?
Domišljijske. Veliki dobrodušni velikan.
V katerem obdobju si brala največ?

INTERVJU
Urban: Ali si kot otrok rada brala knjige?
Mami: Branje knjig me ni veselilo. Prebrala sem toliko, kot je bilo potrebno za opravljen razred. Imeli smo bralno značko in obvezno domače branje.
Urban: Kakšne knjige pa si brala takrat?
Mami: Andersenove pravljice – Cesarjeva nova oblačila, Grdi raček, Palčica, …
Ljudske pravljice – Kralj Matjaž, Sirota Jerica, Fižolčki, Janček ježek, …
Deseti brat – prvi slovenski roman
Solzice
Urban: Kaj pa bereš sedaj?
Mami: Z veseljem na dopustu preberem kakšen ljubezenski roman. Priporočam roman Strah
pred samoto, ki ga je napisala naša znanka Nuša Ilovar.
Urban: Kaj pa ti in branje, oči?
Oči: Rad berem revije o avtomobilih in motorjih. Za druge knjige in splošno branje nisem zainteresiran. Branje knjig me dolgočasi. Moram pa priznati, da sem začel prebirati biografiji Borisa Cavazze in Zlatana Ibrahimovića, vendar nobene še nisem prebral v celoti.
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Ali rad bereš?
Ja.
Zakaj rad bereš?
Ker so knjige zanimive. Lahko se nekaj naučiš, lahko so smešne
in zabavne.
Katera je tvoja najljubša zbirka ali knjiga?
Kapitan Gatnik.
Kdo je tvoj najljubši pisatelj?
Dav Pilkey.
Koliko njegovih knjig si že prebral?
Mislim, da 5.
Zakaj rad bereš njegove knjige?
Ker je napisal 2 moji najljubši zbirki knjig, ki sta zelo smešni in
zabavni.

Katero knjigo trenutno bereš?
Knjigo Bo res vse v redu?
Kdaj najraje bereš?
Pred spanjem.

INTERVJU Z MAMI
Kaj te spodbudi k branju?
Branje me sprošča.
Kakšne knjige so po tvojem mnenju zanimive/izvirne?
Knjige, napisane po resničnih dogodkih.
Te knjiga pritegne zaradi izgleda, naslova ali vsebine?
Zaradi vsebine.
Kdaj so te knjige bolj pritegnila, ko si bila mlajša učenka ali sedaj, ko si odrasla?
Ko sem bila mlajša, sem več brala.
Imaš svojo najljubšo knjigo? Če jo imaš, utemelji, zakaj je tvoja najljubša?
Nimam najljubše knjige.
Ali je branje zate pomembno? Meniš, da s tem širimo svoje besedišče?
Da, saj z branjem bogatimo svoj besedni zaklad.
Katero zvrst knjig najraje bereš?
Rada berem drame, ker so dostikrat resnične.
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O POMENIU BRANJA Z JAŠEVO MAMI

Ali radi berete knjige?
Da, zelo. Miha Kovač (avtor knjige Berem, da se poberem) je nekoč v intervjuju o tej temi
dejal: »Branje je trening za mišljenje in empatijo.« Z branjem sama potujem v nove svetove, tudi tiste notranje, ki jih skriva vsak v sebi. Zaradi tega lažje razumem sebe in druge
ljudi.
Katere knjige so vam najbolj všeč?
Knjige za osebno rast, biografije, romani, pravljice in pripovedke, … Veliko je tega.
Kdo vas je spodbudil k branju?
Mislim, da me je za branje navdušila sošolka v osmem razredu. Sama je res veliko brala
in mi potem z navdušenjem razlagala o vsebini knjige. Žal mi niti učitelji niti starši niso
znali tako približati knjig. Ne vem, kaj pritegne k branju. Doma imam tri otroke, le najmlajša je postala strastna bralka, medtem ko ob istem zgledu, druga dva (zaenkrat) ne bereta
rada. Sem pa vesela, da vsaj zelo rada prisluhneta, ko jima kaj preberem jaz.
Ali ste več brali v času šolanja ali zdaj?
Danes zelo rada berem in berem veliko več kot v času šolanja.
Koliko knjig približno preberete na mesec?
Na teden ali na štirinajst dni preberem eno knjigo. Rada prelistam tudi kakšno dobro revijo.
Katero knjigo bi predlagali otrokom v najstniških letih?
Vsak naj poišče tisto svoje, kar ga bo pritegnilo. Sem pa sama prebrala veliko knjig namenjenih mladim bralcem, in sicer z zgodbami, ki se dotikajo prav njih in njihovega »težkega«
pubertetniškega obdobja. Z vživljanjem v junake zgodb sami rešujejo tudi svoje težave.
Ugotovijo, da niso sami, da se slabo ne dogaja samo njim in da vedno obstaja pot.
So vam bolj všeč umetnostna besedila ali neumetnostna? Zakaj?
Rada berem različne stvari. Tudi me ne pritegne vedno eno in isto. Spreminjam knjige glede na razpoloženje in rabo. Od kuharskih receptov, ljubezenskih romanov, kriminalk, pravljic, resnih, strokovnih del. Mislim, da nas knjiga kar pokliče. Včasih se celo zgodi, da branje kar ne gre in ne gre. Takrat knjigo odložim in jo pustim za drugič. Imam pa velikokrat
na nočni omarici tudi po tri knjige naenkrat.
So vas starši spodbujali k branju?
Niti ne. Treba se je bilo učiti ali pa pomagati doma pri vseh opravilih. Branje je bilo nekaj
za prosti čas. Seveda pa smo mulci ta čas raje preživljali zunaj s prijatelji.
Kako bi spodbudili mlade k več branja?
Mladim so danes veliki vzorniki tisti z družabnih omrežij – tako imenovani 'influenserji'.
Oni nosijo kar veliko odgovornost, saj jim podajajo vsebine, ki so za mularijo potem
'svete'. Starši in učitelji tukaj težko konkuriramo.
Ni pa vse slabo, saj sem naletela na že kar nekaj 'vplivnežev', ki se radi pokažejo s knjigo
v roki. Res upam, da jih bo še več. Čeprav smo starši trenutno za otroka nebodinastreba,
verjamem, da z zgledom vseeno na nek način vzgajamo. Z dobro izbiro knjig v šoli pa zagotovo še kakšen več poseže po njih.
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ANKETA
Anketa je anonimna. S to anketo bi rada preverila odnos do branja pri petošolcih in kaj najraje berete. Obkroži samo en odgovor. Hvala za sodelovanje.
1. Kolikokrat si naredil bralno značko?
a) Enkrat.
b) Dvakrat.
c) Trikrat.
d) Štirikrat.
e) Petkrat.
f) Nikoli.
2. Koliko knjig približno prebereš na mesec?
a) Nobene.
b) 2–3 na mesec.
c) 3–5 na mesec.
d) Drugo: __________
3. Kaj najraje bereš?
a) Stripe.
b) Zgodbe.
c) Pesmi.
d) Plakate.
4. Kaj te pritegne k branju?
a) Nič.
b) Zanimiva vsebina.
c) Drugo: ____________
5. Ali rad bereš?
DA
NE
6. Koliko časa približno bereš eno knjigo?
a) 1 dan.
b) 2 dni.
c) 3 dni.
d) 4 dni.
7. Kolikokrat greš v knjižnico v enem šolskem letu?
a) Enkrat do štirikrat.
b) Petkrat do osemkrat.
c) Več kot osemkrat.
8. Se rad učiš pesmi?
DA
NE
9. Zakaj menite, da na šoli poteka bralna značka?
___________________________________________________________________________.
10. Ali vaši starši radi berejo knjige?
DA
NE

NE VEM
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IN NJUNE UGOTOVITVE
Bralno značko nikoli niso opravili 4 učenci, 5 jih je opravilo bralno značko le enkrat, kar
15 pa jih je bralno značko opravilo vseh 5 let.
Kar 9 učencev je izbralo odgovor, da na mesec ne prebere nobene knjige, večina (16) jih
prebere 2 ali 3 knjige na mesec.
Pri vprašanju o tem, kaj najraje berejo, je zelo izenačeno število tistih, ki najraje berejo
stripe (19) in zgodbe (18). Nihče pa ni izbral možnosti, da rad bere pesmi.
K branju večino petošolcev pritegne zanimiva vsebina. Za odgovor, da radi berejo, se je
odločilo 29 učencev, 14 pa je obkrožilo ne.
V enem dnevu knjigo prebere 5 petošolcev, 3 potrebujejo 2 dni, ostali pa več časa.
16 petošolcev ocenjuje, da knjižnico obišče 1–4 krat, 21 pa, da to storijo več kot osemkrat v šolskem letu.
Pri učenju pesmi je stanje precej izenačeno, saj se jih 23 učencev rado uči pesmi, 21 pa
ne.
Glede branja staršev, jih 26 meni, da starši radi berejo, 6 pravi, da ne in 10 jih ne ve.
Zakaj pa menijo, da na šoli poteka bralna značka: da mi otroci kaj preberemo, za boljše
branje, da bi znali bolje pisati zgodbe, da bi nas bolj nagovorili k branju, da bi se zabavali,
da bi k branju pritegnili vse učence.
Objame in poboža me beseda
pohvale in beseda, ki mi da
vedeti nekaj dobrega o meni.
Šestošolka Viktorija je med svojimi tremi člani družine preverila, kako naklonjeni so branju.
Najprej jih je vprašala, ali so včasih radi brali knjige, in ugotovila, da 2 med njimi nista rada brala kot otroka, 1 pa. So pa morali svojo izbiro tudi utemeljiti. Oba, ki branja nista marala, sta zapisala, da je razlog, da knjig nista izbirala sama. Član družine, ki pa je rad bral
tudi v otroštvu pa je zapisal, da je branje zanimivo in zabavno.
Postavila jim je tudi zanimivo vprašanje o tem, kako bi definirali besedo objem. Dobila je
naslednje odgovore: objem je to, da se človek čuti sprejetega, ko imaš nekoga rad ali si
mu za nekaj hvaležen in to izraziš z objemom; sporočaš nekomu, da ti je pri srcu.
In zanimalo jo je tudi, koliko knjig preberejo na mesec. 2 člana prebereta 2 do 4 knjige na
mesec, 1 pa eno knjigo na mesec. Zanimivo, da se razhajajo pri izbiri, kaj radi berejo, saj
so izbrali stripe, časopise in knjige.
Na vprašanje, katere teme jih zanimajo, je dobila naslednje odgovore: romani, politika,
medicina, moja stroka, kmetijstvo.
Vprašani najraje berejo v sobi, na balkonu ali v naravi in v kuhinji za mizo.
Na vprašanje, ali pozna kakšnega pisatelja je pritrdilno odgovoril le en član družine, in sicer Metoda Berleca.
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Podobne naloge kot Viktorija se je lotila tudi njena sošolka Taja, ki je o branju povprašala
starša. Ugotovila je, da ne mami in ne ati nista rada brala knjig v osnovni šoli, vendar pa sta
imela oba dobre ocene pri slovenščini. Zanimalo jo je tudi, katere knjige so jima všeč. Mami
najraje bere knjige, ki so napisane v angleščini, ati pa komedije, saj ima rad zabavne stvari.
Povprašala ju je tudi, v katerem razredu sta nehala opravljati bralno značko. Mami je končala v 4. razredu, ati pa v 3., saj ni bila več nujna. V osnovni šoli sta se oba učila angleščino in
eno leto tudi srbohrvaščino, v srednji pa mami tudi nemščino. In mami sta bili všeč angleščina in nemščina, medtem ko je bil atiju najbolj všeč srbohrvaški jezik, saj je bil otrok Jugoslavije.
Najpogosteje izgovorjeni besedi mami sta Neli in Taja, ati pa največkrat reče Ne obljubljaj.
V zadnjem času noben od njiju ne bere veliko, saj nimata časa.

INTERVJU – Matevž
Koliko si brala v svoji mladosti?
Veliko sem brala, in sicer celotno zbirko Pet prijateljev, nekaj knjig o odraščanju, 1000
zakaj in 1000 zato.
Kaj te je pritegnilo k branju?
Zanimive zgodbe, ni bilo motečih faktorjev v času mojega odraščanja (telefonov, televizije). Knjige sem sprva začela brati zaradi dolgočasja, nato pa sem ugotovila, da se v
njih skrivajo zanimive zgodbe, ki so me posrkale v svoj svet in sem vedno znova podoživljala dogodivščine junakov iz knjig. S tem sem pridobivala tako bralne veščine kot
pismenost. Več kot sem brala, bolj tekoče sem brala in z vsako knjigo sem bila bolj
splošno razgledana. Bogatila sem svoj besedni zaklad in mentalni razvoj.
Katera je bila tvoja najljubša knjiga v otroštvu in zakaj?
Moja najljubša knjiga je bila 1000 zakaj, 1000 zato. V njej sem našla odgovore na
vprašanja o delovanju okolja, človeštva, logike. Zanimalo me je, zakaj se spreminja luna, zakaj valovi morje, zakaj dobimo akne.
Ste v šoli imeli domače branje?
Da, ampak mi ni bilo všeč. Morda zaradi tega ker vseh teh knjig takrat nisem razumela.
Enostavno so bile za otroke tiste starosti pretežke. Danes na njih gledam popolnoma
drugače.
Kdo so bili vaši najljubši avtorji iz otroštva?
Enid Blyton.
Kaj se vam zdi primerno za domače branje v osnovnih šolah?
Knjige, ki učence pritegnejo, saj s tem spodbudijo njihovo zanimanje. Le tako se lahko
doseže, da bodo učenci radi brali.
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Intervju; anketiranka mami
Si kot otrok rada brala knjige?
Ne.
Si bolj tiha oseba? Zakaj?
Ne preveč, na glas razmišljam.
Kakšne knjige si najraje brala? Zakaj?
Če sem brala, sem brala pustolovske knjige, ker sem bila sama pustolovska oseba.
Kaj te pritegne k branju?
Sprostitev ob knjigi.
Si bila vesela, ko si za rojstni dan dobila knjigo?
Ja, ker je to dragoceno in lepo darilo.
Te moti, če te pri govorjenju nekdo preglasi ali pa ti skoči v besedo?
Ja, saj me ne posluša in ni skoncentriran na najin pogovor.
Kdaj bereš knjige?
Zvečer ali na dopustu.
Katera je tvoja najpogosteje izrečena beseda?
Takoj obuj copate. Pri tej priči obuj copate.
Se ti zdi branje pomembno? Zakaj?
Ja, ker z branjem širiš obzorja.
Katera je tvoja najljubša knjiga? Zakaj prav ta?
Zadela me je strela ali Biblija, saj si bogatim duhovno plat življenja.
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UGANKE
Izpiši prve črke rešitev na ustrezna mesta.
1. Ime naše knjižničarke. ___ ___
1
2. Družabna igra iskanja parov.
2

___

___

___ ___ ___ ___ ___ ___

3. Kaj imajo deklice v laseh? ___ ___ _N_ ___ _L_ ___ ___
3
4. Ime slovenske gorske cvetlice, ki je zaščitena. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
4
5. Katera žival nam daje mleko? ___ ___ ___ ___ ___
5
6. Ime prebivališč Eskimov. ___ _G_ ___ ___
6
7. Ime spodnjih okončin pri človeku. ___ ___ ___ ___
7
8. Kaj nesejo kokoši? ___ ___ ___ ___ ___
8
9. Kateri ptič poleti na morju lovi ribe? ___ ___ ___ ___ ___
9
10. Oseba, ki popravlja ure. ___ ___ ___ ___
10
11. Kako imenujemo samca race? ___ ___ ___ ___ ___
11
Na ustrezna mesta zapiši prve črke ugank in našel boš rešitev.
___ ___ ___ ___ ___ ___
5
7
8
6
9
4
___ ___
2
1
___ ___ ___ ___ ___
2
10
3
4
11
Katarina Korošec
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KAJ RADI BEREJO NAŠI PETOŠOLCI?
Rad berem fantazijske knjige, pravljice in tudi znanstvene zgodbe. Ponavadi berem zvečer
ali pa ob lepem vremenu v mreži na zraku. Moja najljubša avtorica je J. L. Rowling, moja
najljubša knjiga pa Harry Potter in princ mešane krvi. Berem, ker me knjige sproščajo, so
moje prijateljice, preganjajo dolgčas…
Zelo rad berem inžinirske knjige. Rad jih berem, ker hočem vedeti, kako naredijo te velike
stroje. Najraje berem, kako naredijo letala, ladje tovornjake, bagerje, prekucnike, mednarodne vesoljske postaje in helikopterje.
Najrajši berem poezijo, ker se mi jo je najlažje naučiti. Berem, da povadim branje, ponavadi tudi zato, ker me prosita bratec ali sestrica. Moja najljubša knjiga je Knjiga rekordov.
Najljubša avtorica mi je Svetlana Makarovič.
Rada berem kaj na spletu, recimo vsakdanje dogodke. To berem, ko mi je dolgčas ali ko v
knjigah ni nič pametnega.
Rada berem pravljice, zgodbe in stripe. Rada berem, ker doživljam stvari in se počutim,
kot da sem v tistem svetu. Moj najljubši avtor je Roald Dahl. Zelo všeč mi je bila njegova
knjiga Matilda, ker je bila junakinja vztrajna in se ni zmenila za starša, ki sta bila do nje
nesramna.
Zelo rada berem akcijske knjige, ker so napete. Berem vsak dan in kadar mi je dolgčas.
Moje najljubše knjige so bile Edvin gizdalin, Pot domov, Klic divjine in Volčja modrost. Zadnjo priporočam vsem, ki obožujejo volkove.
Všeč so mi stripi, ker so zanimivi. Najljubša knjiga je Pasji mož.
Tudi meni so najbolj všeč stripi, ker jih je najlažje prebrati. Rad imam vse, ki imajo smešno zgodbo. Najraje berem zvečer, ker imam takrat največ časa.
Najraje imam pustolovske knjige. Moja najljubša knjiga je Danny, prvak sveta in Jane
Eyre. Moji najljubši knjižni junaki so Danny, Pika Nogavička, Jane Eyre, Robinson Crusoe,
Zofi zmeda.
Berem zaradi bralne značke. Najraje berem ob deževnih dneh, ko nimam početi drugega.
Najljubša knjiga je Agenti v divjini.
Najljubše mi je brati napete stripe in zgodbe.
Najrajši berem podnapise pri filmih. Med knjigami rad berem stripe. Berem tudi, da naredim bralno značko. Najljubša knjiga mi je Pasji mož.
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UGANKE
1. S pomočjo njih se veliko naučimo.
2. Ima veliko besed, različnih naslovov, besedil in slik.
3. Je velika in zelena in s kredo pišeš nanjo.
4. Je velikanska krogla žarečih plinov v vesolje okrog sebe oddaja svetlobo in toploto.
5. Je različnih barv, skače in je okrogla, se kotali in več iger zna.
6. Je dobri mož, pozimi pride in darila prinese.
7. Stoji pred hišo, ima ostre zobe, ko v šolo grem, varuje dom.
8. Poje in leti in vsak dan semena dobi.
Božiček - I
Sonce – E
Žoga – M
Pes – M
Tabla – J
Črke – O
Knjige – B
Ptica – E

___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___

ANALIZA ANKETE MED UČENCI
PETI, ŠESTI IN SEDMI razred (128 učencev)
Ali rad bereš?
DA (72)
NE (56)
Kako pogosto bereš?
Nikoli (11)
Občasno (53)
Redko (33)
Pogosto ( 31)

Branje je zame …
… sprostitev (41)
… prisila (17)
.. krajšanje časa ( 42)
.. obveznost (28)

OSMI IN DEVETI (59 učencev)
Zakaj bereš?
A) Da opravim bralno značko. (3)
B) Da opravim domače branje. (30)
C) Iz veselja. (7)
D) Drugo: (sprostitev (2), dolgčas
(4), ne berem (4), prsla (6), za
pamet (3))
2. Kakšne knjige rad bereš?
A) ljubezenske (14)
B) motivacijske (4)
C) znanstveno-fantastične (14)
D) kriminalke (14)
E) grozljivke (8)

STRAN 52

BESEDA NAS OBJAME

ZA ZAKLJUČEK
Naše glasilo zaključujemo s stripom, ki ga je ustvaril Ažbe Kregar. Verjamemo, da ste bralci
uživali ob prebiranju in upamo, da nam tudi v prihodnjem šolskem letu uspe ustvariti kaj podobnega.
Nekateri prispevki niso podpisani, saj se avtorji ob oddaji niso podpisali, ampak gotovo bo
vsakdo prepoznal svoj prispevek.
Likovni prispevki v glasilu niso podpisani, prispevali pa so jih Nace, Maja, Sara, Eva, Svit, Katarina, Erika in pa seveda naši prvošolci z učiteljico Lučko, ki so zapisali takole:
ABECEDNO DREVO
Na abecedne drevesu
rastejo črke,
majhne, velike in čudno krive.
Rastejo besede, včasih
prijazne, sladkosnede in
včasih tudi resne.
Rastejo povedi,
Kratke, dolge in vsevede.
Rastejo zgodbice,
vesele, igrive in zanimive,
rastejo pesmi in rime,
čarobne, nagajive in fine.
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