
Noč branja je bila zelo zanimiva. Všeč mi je bila telovadba, reševanje miselnih iger in 

učenje portugalskega jezika ter nočno  branje knjig z lučkami. Všeč mi je bilo tudi, da 

smo v spalnih vrečah in dolgo bedeli. 

Sofia, 6.b 

 

 

S puncami smo se imeli super. Najprej smo se z go. knjižničarko pogovarjali, potem pa 

smo šli v delavnice. Ko smo končali, smo šli po blazine in pripravili spalne vreče. Bilo je 

nepozabno. 

 

 

Prijetna družba, zabaven večer in veliko ustvarjalnosti. 

Tinkara, 7.b 

 

 

Nisem si mislila, da bo na noči branja tako super. Najboljša je bila seveda noč, ko smo 

ostali budni do jutranjih ur in izvedeli veliko neverjetnih skrivnosti. Čajanka je bila 

romantična… 

Julija, 8.b 

 

 

Najbolj všeč mi je bila delavnica, v kateri smo se razgibavali in poslušali pravljico. Obisk 

gosta, druženje, dobra hrana. Definitivno nam ni bil dolgčas! 

Urša, 8.b 

 

 

Bilo je prijetno, V učilnicah je bilo prijetno toplo, veliko smo prebrale. Imeli smo se lepo, 

veselo in razigrano. Pohvaliti moram našega šolskega kuharja Janeza zaradi pice in lepo 

urejenih miz za čajanko. Tavares me je presenetil. Povedal je veliko zanimivih stvari. Na 

noč branja bi rada šla še enkrat. 

Naja, 6.b 

 



 

Noč branja je zelo lepa izkušnja. Primanjkuje mi kakih 5 ur spanja in pojedla sem veliko 

mafinov.  

Ela, 8.b 

 

Bilo je super, zaspali nismo do treh. Prebrala sem dve strani v knjigi. Seveda bom prišla 

spet čez dve leti. 

Maša, 7.a 

 

Najboljše je bilo pri v skupini, ki je bila poimenovana Gibalnica. Tam smo se sprostili in 

ob božičnih lučkah poslušali pravljico. Ob čaju smo se sladkali z domačimi dobrotami. 

Zvečer je bilo najboljše druženje in spoznavanje novih sošolcev. 

Jana, 8.b 

 

Zelo sem bila vesela, ko sem izvedela, da se lahko udeležim noči branja. Bila bi žalostna, 

če tega ne bi nikoli doživela. Res sem uživala ob raznih aktivnostih. Bila sem tudi uradna 

fotografinja in tudi v tej vlogi sem uživala. Mi je kar žal, da takšnega druženja ne bom 

več doživela, ker sem devetošolka.  

Neža, 9.a 

 

To je bila nepozabna izkušnja.Z veseljem bi še enkrat ponovila. 

Lia, 8.b 

 

Dobra ideja je bila tudi delavnica, v kateri smo izdelovali knjižna kazala. Uporabno! 

 

Dobri piškoti, zabavne delavnice! 

Hana, 7.a 

 

Lepo je bilo spoznati Marcosa Tavaresa. Z njim smo se lahko fotografirali in dobili 

njegov podpis. 

Neja, 7.a 



 Zabavali smo se. Nikoli ni bil dolgčas. 

Tjaž, 7.a 

 

Moja prva in tudi zadnja noč branja. Ful kul je bilo! 

Eva, 9.b 

 

 Marcos Tavares nam je pokazal, kako pleše sambo. Plesali smo z njim. 

 Najbolj všeč mi je bila delavnica, v kateri smo se učili portugalščino. 

Jure, 6.a 

  

 

 


