
VEČER S KNJIGO: Beremo skupaj 

 
V petek, 21.9. je v šolski knjižnici potekal Večer s knjigo. Od 8. 9. do 8. 10. 2018 

poteka nacionalni mesec skupnega branja, kateremu smo se pridružili tudi v naši 

šolski knjižnici in ta večer naslovili z naslovom: Beremo skupaj. Učenke smo se 

ob 18.00 uri zbrale v šolski knjižnici, kjer sta nas pričakali knjižničarki Ksenija 

Čebašek in Magda Ropret. Večer je potekal zelo zabavno in dve šolski uri sta nam 

prehitro minili. 

Za uvod nam je knjižničarka Ksenija prebrala nekaj  pesmi. Pogovarjali smo se o  

vsebini pesmi in knjižničarka je izpostavila vprašanje, kdo bi lahko bil avtor teh 

pesmi. To vprašanje in odgovore sem molče, a z nasmehom na ustih spremljala, 

kajti avtorica sem bila jaz. Slišala sem sama zveneča imena poznanih slovenskih 

pesnikov in na koncu me je kot avtorico prepoznala sošolka, ki je že prebrala eno  

od mojih prvih pesmi. 

V drugem delu smo brali najnovejšo tretjo knjigo R. J. Palacia z naslovom 

Charlottina zgodba. Palacio je avtor dveh svetovnih uspešnic z naslovom Čudo in 

Julianova zgodba. 

Prvo poglavje te knjige je glasno prebrala knjižničarka Ksenija, drugo poglavje pa 

knjižničarka Magda. Naslednja poglavja smo si razdelile vse udeleženke tega 

srečanja. Vsaka je dobila deset do dvanajst strani. Izbrale smo si miren kotiček v 

knjižnici, kjer smo tiho prebrale svoj izsek iz knjige. Ko smo vse prebrale, smo po 

vrsti začele sestavljati mozaik prebranih poglavij in z obnovo svojega delčka 

sestavile obnovo celotne knjige. 

Učenka Neža je prav za nas spekla slastne piškotke, poleg tega pa smo se 

posladkali še z rogljički. Jezik nam je tekel kot namazan in da nismo ostale brez 

sline, smo dobile še sadne sokove.   

Knjiga nam je bila zelo všeč, kajti govori o tem, kako mladi sprejemamo 

drugačnost svojih vrstnikov. Mislim, da bi jo morali prebrati vsi učenci, ker se iz 

takih primerov marsikaj naučimo in na svoje sošolce z različnimi drugačnostmi  

ali problemi gledamo drugače.  

Ta večera smo se zelo zabavale in ga še dolgo ne bomo pozabile. 

 

 

 

Ena mojih pesmi: 

 

 



 

PRIJATELJ 

 
Nekdo ob tebi stoji, 

pomaga ti težke in hude dni. 

Ko si sam in tam stojiš, 

pride, in se ga razveseliš. 

On je zate vedno tu, 

tudi, ko misliš da ga ni, 

v tvojem srcu živi. 

Zate naredil bi vse, kar želiš, 

samo, da svoje skrbi opustiš. 

Šele takrat sta srečna oba, 

in se združita. 

Takrat veselje, radost in sreča 

letijo na vse strani. 

 

Ampak to se ne zgodi, 

če pravi prijatelj ob tebi ne stoji.                                                           Napisala: Petja Žun 

 

 

in nekaj utrinkov s srečanja… 

 



 
 

 

 

 
 

 

 


