
NENAVADEN KULTURNI DAN POVSEM OBIČAJNIH SEDMOŠOLCEV 

»Tudi prav. Bomo zmogli.« Sem si rekla ob zahtevni pripravi  kulturnega dneva v posebnih 

razmerah zaradi koronavirusa in z njim povezanih ukrepov. Nič ne bo tako kot je bilo: ne 

bomo odšli v splošno knjižnico, da bi spoznali njeno delovanje ter da bi nam knjižničarke 

predstavile novosti in nas navdušile za branje, ne bomo se srečali na poti do knjižnice in 

nazaj z drugo skupino, ne bomo imeli zunanjih izvajalcev, ne bomo odšli v računalnico, da bi 

reševali kviz v elektronski obliki… 

Pa raje poglejmo, kaj smo uspeli narediti v tem kulturnem dopoldnevu. Naj bi rasli ob knjigi, 

vendar so mi učenci povedali, da žal ni več tako in da raje posegajo po telefonu, tablicah in 

jih knjige ne zanimajo več. Sama pa sem jim navedla nekaj razlogov, zakaj si knjiga zasluži 

vzporedno pot ob sodobnih medijih: da se ob njej nekoliko umirijo in ne begajo s prsti in 

očmi sem in tja, da njihovi možgani ob branju tiskane knjige razmišljajo, povezujejo in 

spodbujajo njihove čute, da z branjem vlagajo veliko truda v pozornost, ki je še kako 

pomembna.  

Da bi vsaj en dan rasli s knjigo, se je njihovo dopoldne odvijalo v štirih s knjigo povezanih 

delavnicah in eno sprostitveno delavnico: 

1. Ena izmed njih je bila PREDSTAVITEV AVTORJA IN KNJIGE, ki sem jo izvajala sama v 

knjižnici in v kateri smo se seznanili s projektom Rastem s knjigo, z delovanjem 

splošne knjižnice, z letošnjo izbrano knjigo Kako dolg je čas in avtorjem Matetom 

Dolencem, si pogledali kratek filmček in prebrali kratko zgodbo iz knjige, ki so jo 

prejeli v dar. 

 



 
2. Delavnico IZDELOVANJE KNJIGE so izvajale razredničarke. Učenci so naredili 

preprosto knjigo ter vanjo zapisali frazeme. Pri tem je bilo pomembno, da so pazili na 

izgled.

 

 
  



 

  

  
3. POUSTVARJANJE je bilo nadaljevanje prejšnje delavnice. Učenci so lahko iz frazemov  

spletli kratko zgodbo, ali pa v svojo knjigo preprosto nanizali nekaj znanih frazemov in 

jih ilustrirali. 

    
4. MEGA KVIZ je spletni kviz, ki ga pripravi Mestna knjižnica Ljubljana. Letos so se učenci 

ob 60. obletnici Bralne značke seznanjali z začetki in pomembnimi osebnostmi ter 

dogodki tega množičnega gibanja. Žal so ga izpolnjevali v tiskani obliki, kjer pa ni bilo 



možnosti za raziskovanje video vsebin in drugega spremljevalnega gradiva. 

        
 

5. GIBANJE NA PROSTEM so prevzeli športni učitelji. Pomembno je, da so učenci dnevno 

tudi na svežem zraku in napolnijo možgane s kisikom. Tako se je med kulturnim 

udejstvovanjem znašel tudi športni element. Štirje oddelki so imeli vsak svojega 

izvajalca in so bili vsak na svojem igrišču (nogometno, košarkarsko, odbojkarsko in 

balinišče). Pol ure so imeli čas za izvedbo aktivnosti, ki so jih pripravili učitelji športne 

vzgoje. Še dobro, da jih je pogrel in razvedril sonček. 

 

Kar 91 sedmošolcev je v letošnji generaciji, zato je bila organizacija in priprava dejavnosti 

zelo zahtevna. Vendar smo jo opravili z odliko.  

Hvala vsem učiteljicam in učiteljem za pomoč in dobro sodelovanje! 

Hoče, 17. 3. 2021      Lidija Mazgan, knjižničarka 


