2. BRALNA NOČ NA OSNOVNI ŠOLI ADAMA BOHORIČA
BRESTANICA
Bralna noč – Walt Disney

6. maja 2022 smo po kar nekaj letih na Osnovni šoli Adama
Bohoriča Brestanica ponovno organizirali bralno noč za učence
5. razreda. V šoli je prespalo 12 učencev in dve učiteljici
(učiteljica razrednega pouka Manca Moškon in knjižničarka ter
učiteljica Katja Zorčič).

Učenci so prišli v šolo ob 17. uri. Začelo se je z veselimi obrazi
otrok, ki so s spalnimi vrečami pod pazduhami prihajali v šolo.
V učilnici likovne umetnosti si je vsak poiskal svoj prostor za
spanje.
Tema bralne noči je bila za učence presenečenje.

Ko smo se udobno namestili, smo popoldne začeli z »mojo
najljubšo knjigo«. Vsak je predstavil svojo najljubšo knjigo in
povedal, zakaj mu je ta knjiga najljubša in kaj mu je pri knjigi
najbolj všeč. Tako kot so različni učenci, so tudi zvrsti njihovih
najljubših knjig zelo raznovrstne.

Nato so učenci v štirih skupinah ugotovili temo bralne noči. Po
napovedi teme so na samolepilne lističe napisali kaj o Waltu
Disneyu že vedo in kaj o njem še želijo izvedeti.

Učiteljica Katja jim je predstavila življenje Walta Disneya,
razvoj njegovih junakov, njegova pomembnejša dela in
pravljično mesto Disneyland. Učiteljica Manca pa jim je dala
navodila za delo po skupinah (razvrščanje v skupine po
asociacijah na našo temo). Učenci so s pomočjo knjig in spleta
po skupinah raziskovali o Waltu Disneyu, zajcu Osvaldu, Miki
Miški, Sneguljčici in sedmih palčkih, Disneyevih risankah in o
Disneylandu. Izdelke v obliki plakatov so na koncu predstavili
ostalim.

Po slastni večerji smo prebrali uvodno zgodbo o vsem nam
malo manj znani čarobni varuški Mary Poppins. Leta 1964, ko
je izšel tudi film po knjigi o Mary Poppins, je bil to Disneyev
najdonosnejši film. Film je prejel kar 13 nominacij za Oskarja.
Po nekaj prebranih straneh smo se popolnoma umirili s
pomočjo filma Mary Poppins se vrača.
Navdušenje, smeh in veselje učencev so odmevali po učilnici še
nekaj časa, okoli polnoči pa so eden za drugim počasi utonili v
spanec.
Bralna noč se je končala s pomanjkanjem spanja, dan pa se je
začel aktivno z zajtrkom in s pospravljanjem knjižnice ter
učilnice, v kateri smo spali. Ob 9. uri so učenci odšli domov z
željo, da bralno noč ponovimo že naslednji petek.

»Vse naše sanje se lahko uresničijo, če le imamo
pogum, da jih udejanjimo.«
Walt Disney

»Zelo, zelo dobro sem se imel. Noč je bila najboljša in bi še
kdaj ponovil. Naloge so bile zelo zabavne.«
Alexei
»Bilo je super, zabavno in lepo.«
Nikita
»Bilo mi je všeč, ko smo spali in jedli, ko smo pokazali naše
knjige in gledali film.«
Klara

»Zdelo se mi je dobro. S preživetimi dnevi v šoli sem
zadovoljen. Ocenil bi ju s 4. Filma zaradi dolžine nismo
pogledali do konca. Če bomo to ponovili, bomo film zagotovo
pogledali do konca.«
Jakob
»Zdelo se mi je zabavno in zanimivo.«
Žan
»Vse je bilo dobro. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo gledali film.
Malo težje sem zaspal, saj so se ostali smejali.«
Tilen

»Všeč mi je bilo, ko smo imeli igre in ko smo jedli.«
Andraž
»Bilo je zelo zabavno.«
Katja
»Zelo mi je bilo všeč. Res sem uživala in upam, da bomo
ponovili. Budni smo bili do polnoči.«
Nika
»Bilo je zelo zanimivo in zabavno. Želela bi si še kdaj spati v
šoli. Zvečer je bilo vroče, ampak je bilo super.«
Kim

»Meni je bilo všeč, ko smo gledali film in se smejali. Bilo je
zabavno. Gledali smo film, delali plakate, brali in jedli hot dog.«
Zoja
»Bilo mi je zelo všeč. Bilo je tudi zelo zabavno in z veseljem bi
ponovila kaj takega.«
Žana

Manca Moškon in Katja Zorčič

