
 
Svet se spreminja in prebuja s knjigo v roki. Z branjem prižigamo luč prihodnosti. 

NOČ KNJIGE 2020 

na OŠ bratov Letonje Šmartno ob Paki 

 

Lepo pozdravljeni mladi bralci in bralke! 

Noč knjige je mednarodni dogodek in se 

obeležuje na svetovni dan knjige – 23. april. 

Letošnji se odvija v 7501. jezikih. Običajno je 

to dan, ko so po celi Sloveniji knjižnice odprte 

tudi pozno v noč in za otroke prav poseben 

dogodek, ko »v pižamah« v knjižnicah na 

blazinah pod lučjo prebiramo knjige. Žal boste 

letos knjige prebirali doma, ampak naj bo enako 

čarobno!  



 

K branju povabite svoje starše, brate in sestre, ali pa se s prijatelji ob knjigah podružite preko 

medijev. Izdelajte si šotor v postelji ali domači dnevni sobi, pripravite naglavne svetilke in 

najboljše knjige, ki jih imate doma. Ne pozabite poskrbeti za udobne blazine in plišaste 

prijatelje, ki bodo spremljali branje. Pripravite si topel napitek in prigrizke. Oblecite najljubšo 

pižamo in najmehkejše nogavice.  

 

 

  



PRIPOROČENO BRANJE PO TRIADAH IN DOMAČA NALOGA 

(poustvarjanje): 

Za vas sem pripravila nekaj nalog za dogodek Noč knjige. Lahko opravite vse, ali pa si 

kakšno izberete in pošljete na moj naslov: darinka.bizjak@ossmartno.si. Najboljše prispevke 

bomo z dovoljenjem avtorjev objavili na spletni strani šole ali v šolskem glasilu, najboljše 

prispevke pa poslali tudi organizatojem Noči knjige 2020.  

 

PRVA TRIADA (1.-3. razred) 

 

Če ti doma primanjkuje knjig in pravljic, so spodnje povezave prav zate! Klikni na naslov in 

odpre se prebiranje pravljic. Uživaj ob poslušanju! (vir: Narodna in študijska knjižnica Italija) 

OTROKA, KI STA IMELA RADA KNJIGE 

Besedilo in ilustracije: Carnavas, Peter 

Prevod: Peček Andreja 

Založništvo: Mladinska knjiga, 2015 

BIBITO JE SLABE VOLJE 

Avtor: Butler M. Christina 

Prevod: Ina Boš 

Ilustracije: Frank Endersby 

Založništvo: Kres, 2010 

MALI MEDO 

Besedilo: Polonca Kovač 

Ilustracije: Jelka Reichman 

Iz zbirke pravljic Čudežni vrt 

Založništvo: Mladinska knjiga, 2010 

MAČEK MOLTO 

Besedilo in ilustracije: Krischanitz, 

Raoul 

Prevedla: Drolc Veronika 

Založništvo: Kres, 2001 

 

Še ostale pravljice na obisku: https://www.knjiznica.it/pravljice-na-obisku/  

 

DOMAČA NALOGA (poustvarjanje) 

1. Nariši ali poslikaj ustvarjeno prizorišče za prebiranje pravljic na letošnjo noč knjige.  

2. Nariši odlomek iz najljubše knjige, ki ste jo to noč prebrali ter pripiši, katera to je.   

mailto:darinka.bizjak@ossmartno.si
https://www.youtube.com/watch?v=h9CdzR1Ebt0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=pKeyjTntaGw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DD9FN_6cX5A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S4QBByRp_Uk
https://www.knjiznica.it/pravljice-na-obisku/


DRUGA TRIADA (4.-6. razred) 

 

Letošnja izbrana knjiga za vas je ganljiva zgodba 

PRIKLENJENI SLON, avtorja Jorge Bucaya, ki je 

v slovenskem jeziku izšla pri Mladinski knjigi 

lansko leto.  

 

 

Vsebino knjige lahko poslušaš TUKAJ 

(tovrstno branje nam je omogočila Amnesty 

Slovenija v sodelovanju z založbo Sanje, delujoč bo 

zgolj do konca maja). 

 

 

 

DOMAČA NALOGA (poustvarjanje – svoje literarne in likovne prispevke lahko 

pošiljate do 20. maja): 

1.  Opiši, kako je potekala letošnja NOČ KNJIGE na domačem kavču ali v vaši dnevni sobi ali 

v vaši postelji. Kdo in kaj ste brali, kako se ti je zdelo? 
2.  Lahko mi narišeš ali poslikaš, kakšno prizorišče ste si ustvarili. 
3.  Odgovori na nekaj vprašanj o knjigi Priklenjeni slon: 

a. Se spomniš kakšne ovire, ki si jo uspešno premagal/a? Kako si se počutil/a, ko si se 

uspešno naučila to premagati? (namig: voziti kolo, plavati, pisati ...) 

b. Kaj bi svetoval/a slonu? – se naj poskusi rešiti z verige, ali naj ostane v cirkusu? 

c. Si že bil/a v cirkusu? Kako si predstavljaš 

življenje živali v njem? 

d. Razmisli o človekovih pravicah. Kaj bi 

naredil/a, če bi ti kdo te pravice omejeval? 

4.  Nariši slona. Uporabiš lahko katerokoli tehniko 

(trganka iz starega papirja, kolaž, risanje, barvanje 

ipd.) 
5.  Napiši, kako bi zaključil/a zgodbo. Ali tvoj slon 

vendarle spozna, kako močan je in se na koncu 

osvobodi, ali pa morebiti ostane priklenjen na količek in 

kaj se je v tem primeru z njim zgodilo?  
6. Kako lahko sam prispevaš k pozitivnim 

spremembam v vašem življenju in okolici?  

https://www.youtube.com/watch?v=-MIrE_s1agI&feature=youtu.be


TRETJA TRIADA (7.-9. razred) 

 

Letošnji fokus Noči knjige je 220 – letnica rojstva Franceta Prešerna. Zdi se, da o njem že 

vse vemo. Veš tudi to, da je bila Zdravljica nagrajena s prestižnim znakom evropske 

dediščine?  

Naj prav zdaj, ko je naše zatočišče postala srečna, draga vas domača, zasije njegova luč v 

naša drhteča srca.  

 

 

DOMAČA NALOGA (poustvarjanje): 

1. Prebirajte njegovo poezijo ali poslušajte recitacije. Napiši, katero njegovo delo ti je 

najbolj všečno in zakaj.  

2. Noč pisanja 2020: napiši kratko besedilo na temo: Ujeti med štirimi zidovi – zgodbe in 

pesmi iz samoizolacije.  

Dovoljene so vse literarne zvrsti, največji dovoljeni obseg proznega besedila je tri 

strani oz. 5000 znakov, maksimalni obseg pesmi pa je 60 verzov. 

 

 

 

  

http://www.preseren.net/slo/3-1_poezije.asp
http://www.preseren.net/slo/3-2_recitacije.asp


Učenci, starši in vsi ljubitelji branja, na voljo imate tudi osrednjo slovensko spletno stran na 

temo NOČ KNJIGE, kjer lahko najdeš dodatne aktivnosti in branja.  

Bolj zahtevne oziroma vedoželjne bralce pa vabim tudi na mednarodno spletno stran BOOK 

NIGHT. 

 

In še zanimivost za konec: 

Takšen palček je glavna maskota akcije Noč knjige v sosednji državi  Aktualno s časom, ni 

kaj.  

 

 

 

 

Obilo bralnih užitkov vam, v tem tednu in še posebej v Noči knjige,  

želi vaša knjižničarka Darinka Bizjak 

https://2020.nocknjige.si/
https://worldbooknight.org/
https://worldbooknight.org/

