
 

23. april – SVETOVNI DAN 

KNJIGE 
 

 

23. april je Svetovni dan knjige in s tem mednarodni bralni dogodek, ob katerem se 

zberejo ljubitelji branja, knjig in na razne načine poskušajo promovirati branje in s tem 

vplivati na zavedanje pomembnosti bralne pismenosti. 

Na ta dan se po vsem svetu odvijajo bralni dogodki, ki povezujejo vse plasti generacij in 
potrjujejo vednost, da je vredno navduševati in spodbujati k branju. 

Tokrat te tudi jaz vabim, da se mi pridružiš v četrtek, 23. 4. 2020, ob 19.00 v 

virtualnem kotičku našega 1. srečanja Noči knjige. Srečali se bomo preko 
aplikacije ZOOM, zato je tvoja predhodna prijava obvezna. 

UDELEŽBO POTRDI NAJKASNEJE V ČETRTEK, 23. 4. 2020, do 12.00. 

 
Sodelovanje je tudi ena izmed možnosti opravljanja Bralne značke. 

Izmenjali si bomo različne kratke vsebine; lahko pesmi, različne prigode, 

zanimivosti, ki so se ti zgodile v času karantene, branje kratkega odlomka iz 

knjige, predstavitev knjižnega junaka, predstavitev zanimivosti s spleta, iz 

revije… 

Izbiro prepuščam tebi. 
 

TVOJA OBVEZNOST: 

 
-  udeležitev in tekoče branje oz. pripovedovanje 5-7 min.  

LEPOSLOVNA KNJIGA - PROZA 

- poveš, kdo je pesnik, pisatelj, ilustrator 

- poveš, zakaj si izbral to vsebino 

- prebereš zanimiv odlomek (lahko je grozljiv, strašljiv, smešen, zanimiv) 

 

PESNIŠKA ZBIRKA 

 

- poveš, kdo je pesnik, ilustrator 

- lepo s poudarki prebereš 2 daljši pesmi  

- poveš, zakaj si izbral ti pesmi (kaj ti je bilo všeč v vsebini pesmi) 

 

 

 

 



POUČNA KNJIGA 

 

- predstaviš naslov knjige, ime in priimek avtorja, prevajalca 

- predstaviš vsebinsko kazalo; katere teme vključuje knjiga 

- predstaviš ob pomoči knjige besedilo v obsegu dveh strani 

- tri zanimivosti 

- utemeljiš, zakaj ti je knjiga všeč 

 

 

PRISPEVEK S SPLETA ALI IZ SPLETNE REVIJE, LAHKO TUDI IZ REVIJE, KI JO 

IMAŠ DOMA 

 

- napišeš zanimiv prispevek o vsebini, ki si jo prebral v tem času na spletu ali v reviji 

- kdo je avtor prispevka 

- poveš, kaj te je pritegnilo v tej vsebini 

- predstaviš vsebino prispevka 

 

 

SPLETNE REVIJE 

 

GEA https://www.mladinska.com/gea 

  

 

NATIONAL GEOGRAPHIC SLOVENIJA 

https://www.nationalgeographic.si/?utm_source=Rokusove%20novice%20%28osnovna%20

%C5%A1 ola%29&utm_campaign=16bdb79650- 

EMAIL_CAMPAIGN_2020_03_06_09_03&utm_medium=email&utm_term=0_27aca1325c

16bdb79650-175439517 

 

  

MOJ PLANET https://www.mladinska.com/moj_planet/iz_zadnje_stevilke 
 

 

TVOJA PESEM 

 

- napišeš daljšo pesem, ki se navezuje na čas preživljanja karantene; v njej opišeš 

svoje občutke, pogrešanje prijateljev, šolo na daljavo… 

- pesem tekoče s poudarki  prebereš 

- poveš, zakaj si se odločil za to vsebino 

 

 

TVOJA ZGODBA 

 

- napišeš zgodbo, lahko prigodo, zanimiv dogodek, ki se ti je pripetil v času karantene 

- zgodbo ob pomoči besedila pripoveduješ 

- poveš, zakaj si izbral ta dogodek 
 

PREDSTAVITEV SVOJEGA NAJLJUBŠEGA KNJIŽNEGA JUNAKA 

 

- poveš naslov knjige, avtorja knjige, iz katere je literarni lik 

- ga opišeš; kdo je, kakšen je po svoji zunanjosti, kje živi 

- predstaviš njegovo obnašanje in odnos do drugih oseb; kako se vede, ima veliko 

prijateljev, kdo so njegovi prijatelji, je pozitiven ali negativen lik, iz katerih prizorov to 

ugotovimo, kaj se mu dogaja v zgodbi 
- poveš, zakaj je tebi najljubši 

https://www.mladinska.com/gea
https://www.mladinska.com/moj_planet/iz_zadnje_stevilke

