V ponedeljek, 25. 4. 2022, ob 15. uri smo se v šolski knjižnici zbrali letošnji
udeleženci medgeneracijskega branja. Letos se je prijavilo 15 učenk in 1 učenec
ter 5 učiteljic, od tega 3 upokojene učiteljice. Srečanja se je udeležilo 14 učenk,
1 učenec in 4 učiteljice.
Od Društva Bralna značka Slovenije smo v dar dobili dva naslova knjig, Ta slavna
Nuška in Kebarie. Avtorica obeh del je slovenska pisateljica Janja Vidmar. Vsebini
knjig se prepletata. Predstavljeno je življenje dveh odraščajočih deklet. Knjigi
nudita številne iztočnice za pogovore o aktualnih in univerzalnih temah.
Nuška je obremenjena s tipičnimi mladostniškimi problemi – ni zadovoljna s
svojim videzom, s svojima staršema, celo s svojim oboževalcem ne, predvsem pa
jo teži dejstvo, da ni slavna. Deklica Kebarie, za prijatelje Kedi, pa živi v romskem
naselju in je izjemno navezana na svojega očeta, ki jo spodbuja k branju in ji
pripoveduje imenitne pravljice. Nekega dne se Kedijin očka znajde v zaporu,
sama pa skuje načrt, kako ga bo rešila.

Na srečanju smo izmenjavali vtise o prebranih knjigah in iskali vzporednice s
pripetljaji v naših življenjih. Prebrali smo nekaj zanimivih odlomkov iz knjig in jih
komentirali. Brali smo misli o branju, knjigah in življenju.
V drugem delu srečanja smo se osredotočili na knjige, ki smo jih prinesli s sabo.
To so bile knjige, ki jih trenutno beremo ali pa so nas tako navdušile, da smo z
njimi želeli tudi mi navdušiti ostale. Naredili smo seznam dobrih knjig, ki ga
bomo v prihodnjih dneh tudi objavili.
Čas nam je minil, kot bi mignil. Prijetno popoldne smo zaključili z željo po
nadaljevanju te rutine tudi v prihajajočem šolskem letu.

»Na srečanju je bilo odlično. Imeli smo se super, malo smo se smejali. Pili smo
limonado, jedli piškote in pecivo.«
Pia, 7. razred

»Zdelo se mi je zanimivo, zabavno in mislim, da sem dobila veliko idej za
branje.«
Natalija, 7. razred

»Bilo je zelo zanimivo, saj smo se z učiteljicami dotaknili večnih tem. Veliko smo
se tudi smejali in delili mnenja.«
Tjaša, 7. razred

»Na medgeneracijskem srečanju se mi je zdelo zelo zanimivo, saj smo se
nasmejali in poklepetali z upokojenima učiteljicama.«
Živa, 8. razred

»Druženje je bilo zelo prijetno. Zelo veliko smo se tudi pogovarjali o življenjskih
zadevah. Z veseljem bi ga ponovila.«
Iza, 8. razred

»Lepo je bilo po dolgem času spet videti bivši učiteljici. Pogovarjali smo se o
knjigah in na splošno o šoli.«
Eva, 8. razred

»Druženje je bilo zabavno in zanimivo. Povedali smo nekaj o prebranih knjigah
in se nasmejali.«
Tisa, 8. razred

»Danes mi je bilo res všeč, saj smo se zabavali in veliko pogovarjali tudi o čem
drugem, kot samo o prebranih knjigah.«
Zoja, 8. razred
»Na srečanju smo se imeli lepo. Najprej smo se pogovarjali o knjigah, nato pa
smo se zabavali in posladkali.«
Katarina, 8. razred
»Pogovarjali smo se o različnih temah, o temah iz knjige in tudi o drugih,
življenjskih. Bilo mi je všeč.«
Rožle, 8. razred
»Srečanje je bilo zanimivo, saj smo po dolgem času malo poklepetali z
upokojenima učiteljicama.«
Hana, 8. razred
»Srečanje mi je bilo všeč, saj sem ugotovila, da se ljudje med sabo razlikujemo.
Mislim, da je bil to tudi namen srečanja, saj sta bili tematiki obeh knjig takšni.«
Zala, 9. razred

»Bilo mi je všeč in zanimivo. Všeč mi je bilo tudi to, da smo videli upokojeni
učiteljici.«
Neja, 9. razred

»Današnje srečanje mi je bilo všeč, saj smo se po dolgem času spet videli z
upokojenima učiteljicama.«
Lea, 9. razred

»Bilo je prijetno srečati bivše učence. Presenetili so me, kako zrelo razmišljajo o
problematiki in predsodkih naše družbe.«
Jožica Uršič

»Srečanje je vselej dobrodošlo. Presenečena sem bila nad izredno dobrim
izražanjem učencev. Z veseljem sem jih poslušala.«
Silva Uršič
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