
 

 

 

 BRALNICA: 1. b gimnazija 

POUK NA DALJAVO  

Tema: Najstniško branje 

Čas izvedbe: 24. 4. 2020 (dejavnost prek pouka v živo) 

Opis ure: 

Profesorica N. Papež sem pri pouku slovenščine izvedla pogovorno uro o tem, kaj dijaki radi 

berejo, katere teme so jim všeč, ali sploh berejo literaturo ipd. Na tak način smo aktivno 

obeležili svetovni dan knjige in sodelovali pri eni od aktivnosti projekta OBJEM. 

 

Več o tem si lahko pogledate v posnetku ure in na fotkah: 

 

 



 

 

TJAŠA: Trenutno berem knjigo Cvetke Sokolov V napačni zgodbi, ki govori o srednješolski ljubezni. 

Roman so navdihnili resnični dogodki, vendar je zgodba izmišljena. 

Citat, ki se mi je vtisnil: Življenje je zelo enostavno, ampak mi si ga vztrajno otežujemo. 

  

 

 

  

To je knjiga, ki jo trenutno berem, njen naslov je 

Osnovni priročnik o Minecraftu, eden izmed najbolj 

poznanih citatov iz te knjige pa je »never dig straight 

down« , kar pomeni v prevodu v slovenščino, nikoli 

ne koplji naravnost dol, in to pomeni, da v 

Minecraftu nikoli ne koplješ naravnost navzdol saj 

lahko padeš v lavo ali pa velikansko luknjo. 

KIAN, 1.b 

 



 

 

 

  



 

GAL:  V tem tednu sem začel brati knjigo. Moram reči, da se ob branju zelo sprostim. Večino berem 

zvečer, ko so moje misli prazne in glava ne rabi več razmišljat o nečem drugem. V knjigi, ki jo berem, 

sem prebral, da nikoli ne smeš obupat, pa tudi če so zelo naporni časi. In pa še druga misel je, da v 

življenju delaj, kar te veseli. 

 

 

 

 

Najraje berem poučne knjige, ki govorijo o 

domačih vrtnih pridelkih in kako skrbeti 

zanje. Sam imam tudi rastlinjak. Zanj skrbim 

od petega razreda OŠ. Tako se naučim zmerja 

nekaj novega o rastlinah. 

 



 

 

 



 

  

  

 

  

Avtor: E. Lockhart 

Naslov: Bili smo lažnivci 

Moj najljubši citat iz knjige je »Bodi normalna. 

Takoj zdaj. Ker si. Ker si lahko.« Citat se v knjigi 

večkrat ponovi in ima pri vsakem odlomku svoj, 

drugačen pomen. V njem vidim tudi sebe, da 

moram biti močna, verjeti vase.  

Ana, 1. b 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Misel: K. A. Tucker: Deset kratkih vdihov 

»Saj nisva najina preteklost. Jaz sem jaz in 

ti si ti in to je vse, kar sva.« 

Ema, 1. b  

TINE, 1. b: 

TALENT ALI MARLJIVOST? 



 

 


