Večer s knjigo
Po dveh letih prilagajanja je tudi šolska knjižnica končno zaživela v svojem polnem
poslanstvu.
Med odmori je knjižnica ponovno polna branja željnih učencev, ki želijo proste minutke
izkoristiti za sprehod med policami, prebrati članek v reviji, dokončati nalogo ali se v
tihem klepetu družiti s prijatelji. Knjižnica spet diha s polnimi pljuči in jo lahko ponovno
poimenujemo »SRCE ŠOLE« kot pred dvema letoma.
V mesecu aprilu, mesecu knjige in branja smo se priključili vseslovenskemu projektu Noč
knjige, ki 23. aprila obeležuje Svetovni dan knjige. V šolski knjižnici smo Večer s knjigo
z naslovom : BEREM – RAZMIŠLJAM – ZORIM obeležili v petek, 22. 4. s pričetkom ob
18.00 uri.
Na začetku druženja so učenci v skupinah tako v tekmovalnem kot tudi zabavnem duhu
na tablicah reševali online križanko. Do rešitve pa so lahko prišli tako, da so se
sprehodili med knjižnimi policami in vodeno s pomočjo tablic in čitanjem QR kod na
policah poiskali določeno knjigo. V knjigi so našli odgovore na zastavljena vprašanja v
križanki. Knjige, ki so jih listali in brali so pripovedovale o človekovih in otrokovih
pravicah, življenjske zgodbe otrok iz različnih koncev sveta in tudi poezija ni bila
pozabljena. Po vznemirljivem začetku smo vsebine tudi prediskutirali.
V drugem delu je bila v središče našega pogovora postavljena knjiga PISMA TEBI,
avtorice Nike Kovač (sociologinja, antropologinja, aktivistka in direktorica Inštituta 8.
marec). Nika se je po izidu svoje prve knjige odpravila na turnejo po slovenskih šolah in
se z učenci in učenkami veliko pogovarjala o pogumu, skrbeh in lažeh. Ugotovila je, da so
njihove zgodbe, dileme in vprašanja kljub razliki v letih zelo podobne. Mladi imajo
pogosto občutek, da na njihovih ramenih sloni ves svet, obremenjujejo se z bojaznijo, da
niso nikoli dovolj dobri in da ne dosegajo pričakovanj staršev ali družbe. O vsem tem je
spregovorila v pismih, v katerih nagovarja mlade in pri tem izhaja iz lastnih izkušenj, ki
segajo od vrtčevskih do današnjih dni. Mladim naj bi s tem v ospredje postavila
vrednote, ki v življenju zares štejejo.
Skupaj smo prebrali nekaj pisem in se o njih pogovarjali. Učenci so takoj našli povezave s
podobnimi izkušnjami. Razgret pogovor z učenci je ponovno dokazal, da se vsi srečujemo
s problemi. Važno je, da se z njimi soočimo, spregovorimo o njih in jih sproti rešujemo.
S tem vsak posameznik raste in zori v odraslo in odgovorno osebo.
V zadnjem delu našega druženja so imeli učenci nalogo, da ustvarijo prispevek, v
katerem bodo izhajali iz sebe. Izbirali so med literarnim ustvarjanjem, od poezije do
proze in vse do dramske uprizoritve dogodkov… Zapisali ali poustvarili naj bi dogodek ali
trenutek iz lastnega doživetja, ki se jim je utrnil ob branju Nikinih pisem. Vsi učenci so
si po skupinah izbrali dramsko uprizoritev pripetljajev in zapletov v odnosih med
vrstniki. Predstavili so se z zanimivimi zgodbami, ki so bile na prvi pogled smešne, a v

sebi so nosile polno sporočil, ki so učencem ponovno sporočali, kako prebroditi
marsikatero mladostniško tegobo.
Večer smo zaključili s slastnimi palačinkami in žrebanjem nagrajencev dveh nagradnih
križank, ki sta potekali v mesecu aprilu v knjižnici ločeno za razredno in predmetno
stopnjo. Seveda pa smo nagradili tudi skupino, ki je bila ta večer najuspešnejša pri
reševanju online križanke in ki je vse prisotne najbolj očarala z dramsko uprizoritvijo.
Nagrajenci so prejeli knjižno nagrado in sladko presenečenje, ki bo naredilo branje še
slajše.
Pisma tebi so pustila pečat tudi pri drugih bralcih na šoli, ki so se odzvali z literarnimi
ustvarjanjem. Branje je tisto, ki mlade vzpodbudi k razmišljanju in mladostniškemu
zorenju.

Tako pa razmišljajo mladi:
SANJAM… ŽIVIM…
Sanjam, da sem popolna,
da sem središče sveta,
a to je napaka osnovna,
da popolnost doseči se da.

Napake, porazi, … to so dokazi,
da to je le naše mišljenje,
družbe so to le ukazi,
tako je naše življenje.

A važno se je pobrati
in ne za napakami žalovati.
Živeti, napake sprejeti
In med njih poleteti.
Zablestela kot Feniks iz pepela.
Lara Bogataj in Katarina Svetelj, 8. b

Nekaj utrinkov s prijetnega druženja:
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