
BRALNA NOČ TUDI LETOS – TOKRAT MALO DRUGAČE 

 

 

Dragi bralci! Prejšnji teden ste si lahko na naši spletni strani prebrali prispevek o 23. aprilu – svetovnem 

dnevu knjige in Noči knjige. 

V njem je bila omenjena tudi BRALNA NOČ, ki ste se je pridni bralci še posebej veselili in jo tudi nestrpno 

čakali. Na šoli bi jo izpeljali v noči s 24. na 25. april, v povezavi z zgoraj omenjenim praznikom knjige. 

Vstopnica za  bralno noč bi bila usvojena bralna značka in verjamem, da se je marsikdo med vami prav 

zaradi tega še posebej potrudil z branjem. Ker so nam letošnje izredne razmere preprečile to druženje, 

smo morali najti način, kako zadevo vseeno izpeljati. Odločili smo se, da se bo bralna noč tokrat preselila v 

vaše domove, kako in kdaj, pa je bilo odvisno od vas, dragi bralci. Izkazalo se je, da je ideja padla na 

plodna tla, saj vas je kar nekaj poslalo utrinke te noči, bodisi v obliki fotografije ali prispevka, ki je nastal 

po preživeti noči. 

Prav je, da prispelo objavimo, mogoče pa se še kdo opogumi in si pripravi bralno noč z zamikom. Tudi to 

šteje!  

Pa si poglejmo, kaj je prispelo na naš naslov 

 

 

Moja bralna noč malo drugače  

 

V naši družini smo sklenili, da bo Noč knjige pri nas potekala v petek, 24 . 4. 2020. Komaj sem čakal na ta 

večer. Ko sem se čez dan odločil, katero knjigo bom bral, se je najina bralna noč z mamo začela, in sicer 

okoli devete ure.  

Skupaj sva polna pričakovanj začela z branjem. Mama je prebrala eno poglavje, nato jaz drugo in že sva 

prišla do konca in vsakokrat, ko sem pogledal na uro, mi je čas zelo hitro mineval. Knjiga  je bila do konca 

zelo napeta. Z branjem sva končala okoli 11. ure. 

Knjiga Braneta Dolinarja Dvojne počitnice mi je pričarala spomin na morje in moje dogodivščine. Malo sem 

bil tudi žalosten, saj bi, če bi bile razmere v redu, v nedeljo odpotovali za cel teden na morje in se naužili 

sončnih žarkov, tako kot sta se jih oba bratca Božo in Braco. 

Navihana dvojčka Božo in Braco odhajata na morje k stari mami na počitnice. Dvojčka sta si zelo podobna, 

zato si privoščita prav posebne počitnice. Brez težav pretentata staro mamo in starega svetilničarja Vaneta, 

da je na morje prišel le en deček, drugi pa je ostal doma bolan. Tako se začnejo njune dvojne počitnice, en 

dan pri stari mami, en dan pri Vanetu. Njun načrt pa ni popoln. Zaradi neprevidnosti se velikokrat znajdeta 

v zagati. Prvo prevaro spregleda sestrična Mara. Zaplete pa se, ko Braca z jadrnico ugrabita nevarna roparja. 

Kmalu sem si zamislil, kaj bi bilo, če bi tudi jaz imel bratca dvojčka. Bi nama bilo tudi tako lepo, bi zganjala 

tudi takšne norčije kot ta dva v knjigi? To bi bilo zelo zanimivo, še posebej, če bi si bila tako podobna, da bi 

naju razločila samo mama. Tudi midva bi verjetno marsikoga prevarala. Verjetno v šoli ne bi goljufala, kje 

drugje pa prav gotovo. 

Ko sva z mamo končala z branjem, sva se še pogovarjala, kako je lepo, da znam brati in kako mi bodo knjige 

v življenju zapolnile čas, ko mi bo dolgčas. Tudi moja starša zelo rada bereta in verjetno sem to željo po 

branju knjig podedoval od njiju. Še ko sem bil čisto majhen, so mi babica, mama in očka vsak dan brali. 

Vedno sem zelo vesel, ko gremo v knjižnico in lahko tam preverjam, katere knjige si bom sposodil. 

Upam, da bomo drugo leto lahko bralno noč preživeli v šoli z mojimi sošolci, sošolkami in učiteljico in se 

tega dne radi spominjali. 

 

Lin Hudernik, 4. razred 

 



 Malo drugačna bralna noč 

 

Kot vsako leto sem tudi letos prebral knjige za bralno značko. Komaj sem čakal na bralno noč v šoli, vendar 

je letos vse »postavljeno na glavo«. Tako pa sem si skupaj z mamo letos pripravil en prav poseben večer 

oziroma noč. 

Zvečer sem si na spletu ogledal prispevek o 23. aprilu, ki je svetovni dan knjige.  

 

 
 

Potem pa sva si z mamo naredila šotor iz deke kar sredi dnevne sobe, vzela baterijo in začela prebirati knjigo 

pisatelja Vitana Mala Sreča na vrvici.  

                                   
 

Knjiga je bila zelo zanimiva in je kar nisem mogel nehati brati. Ker je bilo že kar pozno in je morala mama 

zjutraj v službo, sva odšla v posteljo. Takrat pa sem se spomnil na leta, ko sem bil še mlajši in sem hotel, da 

mi je mama brala dve moji najljubši knjigi. Šel sem jih poiskat na polico in ju prebral. To pa sta bili Viktor se 

sreča z duhovi ter Tobias in super grozna knjiga duhov. 

Res je bila super BRALNA NOČ! 

 

Gal Krajnc, 5. razred 

 

 

 

 

 

 



In kako je bralno noč preživela Sara L. iz 3. razreda?  

 

Napisala je to: » Bralno noč sem preživela skupaj z mamo. Iz knjig od A do Ž sva sestavili sliko, brali uganke 

in tudi Poezije. Veliko sva se smejali. Čas nama je hitro minil, tako da sva šli spat malo bolj pozno. To 

morava večkrat ponoviti, saj je bilo zelo lepo doživetje.« 

 

                      

 

Sara, obkrožena s svojimi najljubšimi knjigami. 

 

 

 
 

        

 



Julija Ž. iz 4. razreda pa je na svojo bralno noč povabila svojega najboljšega prijatelja. Vas zanima, koga? 

Poglejte … 

 

 

               
 

  Zdaj vemo, kdo je to BFF. Medvedek Berry! 

 

 

 



Tudi Tiana P. iz 4. razreda je bila zelo domiselna in ustvarjalna. Zapisala je svoje utrinke o preživeti noči in 

še nadaljevanje zgodbice Kokoš z zlatimi jajci. Zelo lepo, Tiana!  

 

 

     Pst, ne moti me, berem! 



 

 



 
 

 



Julija L. iz 5. razreda si je za ta večer pripravila poseben bralni kotiček, kjer je ni mogel nihče zmotiti med 

napetim potovanjem skozi zgodbo … 

 

     Mirno, varno in udobno  

 

 

Zala P. iz 1. a razreda se je preizkusila v vlogi knjižničarke. Najprej je pripravila oznake z velikimi tiskanimi 

črkami, ki jih je nato lepo razporedila med knjige, zložene po abecedi na knjižni polici v svoji sobi. Kaže, da 

bo lahko tudi v šolski knjižnici pomagala urejati knjige, če bomo potrebovali pomoč.  

 

 



 
Tako, zdaj ima vsaka knjiga svoje mesto. 

 

Nika C. iz 5. razreda je zapisala kratek prispevek, ki mu je dodala svojo ilustracijo. Njen bralno-spalni 

kotiček pa kaže, da si je pripravila pravo pustolovščino. 

     Beremo lahko kjerkoli, kajne? 



 
 

 

Aleks Krivec je po e-pošti napisal: 

Zdravo, 

knjiga Otilija na morju je bila zelo zanimiva. Priporočil bi jo svojim sovrstnikom. Zgodba se je zapletla in 

seveda na koncu razpletla. Upam, da so vsi uživali v bralni noči. 

Lp, Aleks Krivec 

 



Tejo V. iz 4. razreda pa se je odločil, da se bo v tej noči tudi kaj koristnega naučil, kajti s sabo v posteljo je 

vzel poučno knjigo Človeško telo. Super, Tejo! V knjigah se res skrivajo odgovori na vsa naša vprašanja  

 

 
 

                                                                 Glej, glej, tega pa nisem vedel … 

 

 



Ti prispevki vsekakor dokazujejo, da radi berete in da je knjiga v teh negotovih časih postala vaša najboljša 

prijateljica, v kolikor to še ni bila. Tako lahko z gotovostjo trdimo, da ima knjiga  pomembno vlogo v vašem 

življenju. Naj tako ostane tudi v prihodnje. 

Hvala, da ste delili z nami vaše utrinke bralne noči! 

 

Lilijana Ladra  

 

 


