
NOČ  BRANJA 

 

Pa smo jo dočakali tudi najmlajši, noč branja. V petek, 12. 6. 2015 smo prespali na šoli, natančneje v 

knjižnici.  Udeležili so se je učenci od 2. do 4. razreda. 

Dobili smo se v avli naše šole, odšli v knjižnico, kjer smo si uredili prostor za spanje. Nato je sledila 

malica in odhod v Mestno knjižnico. Tam so nam pripravili zanimive dejavnosti. Ob 21.00 smo imeli 

večerjo nato pa priprave za spanje. 

 

In kakšni so bili vtisi:  

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo spali v knjižnici. Jernej, 2. a 

Imeli smo super večerjo, špagete s parmezanom, všeč mi je bilo ko smo ugasnili luči in brali z lučkami. 

Luka, 2. b 

Super je bilo v Mestni knjižnici, kjer smo se igrali pantomimo in imeli karaoke. Pa, da smo dolgo 

bedeli . Ema, 2. a 

Zelo rad berem in zato sem se prijavil na Noč branja. Zelo mi je bilo všeč v Mestni knjižnici, kjer smo si 

pisali lepe misli na hrbte, peli karaoke in igrali pantomimo. Nik, 3. a 

Všeč mi je bilo, ko smo brali pozno v noč in ko nam je učiteljica prebrala pravljico za lahko noč. Maja, 

2. a 

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo brali v temi z lučkami, pa v Mestni knjižnici smo se super zabavali. 

Imeli smo zelo dobro večerjo. Ana, 3.a 

Zelo mi je bilo všeč, ko smo se na vrtu Mestne knjižnice igrali pantomimo in pisali na hrbte. Svit 3. a 

Vse mi je bilo zelo všeč, ker ni bilo kot druge dni. Jure, 4. a 

Všeč mi je bilo, da smo spali v knjižnici, našli smo si najboljši prostor. David, 4. a 

Bilo mi je zelo lepo in naslednje leto bi še prišel. Enej, 3. a   

Na noči branja mi je bilo zelo všeč, šli smo tudi v Mestno knjižnico. Nika, 2. b 

Všeč mi je bilo, ko smo se v mestni knjižnici igrali pantomimo. Gal, 2. b 

 

Vseh 25 udeležencev je bilo zelo zadovoljnih. Zjutraj smo bili res malo utrujeni, a polni lepih in 

zanimivih vtisov.  

Hvala knjižničarjem Mestne knjižnice Laško, ki so nam pripravili odličen program in dejavnosti. 

 

Petre Velikonja, Vesna Potočnik 

 

 

 


