
KRONIKA PRETEKLIH BRALNIH ČAJANK 

 

Bralne čajanke v šolskem letu 2017/2018 

 V petek, 18.5., je bilo med glavnim odmorom v šolski knjižnici živahno. 
Potekala je 1. bralna čajanka za 1.-3. razred. Brali smo knjigo krilate in kosmate 
basni. 

 

 V četrtek, 17.5., smo imeli bralno čajanko. Pogovarjali smo se o knjigi 
Popularna in o tem, kaj popularnost pomeni nam, s kakšnimi prijatelji se 
obkrožamo. Pogledali smo si tudi nekaj knjig, ki nam jih priporoča knjižničarka. 

 

V četrtek, 12.4., je potekala bralna čajanka. Učenka 4.A razreda, Katarina, nam je 
predstavila knjigo Kam je izginila Brina? Pogovarjali smo se še o knjigi Ana z zelene 
domačije. Starejše učenke so se pogovarjale o knjigi Vse, vse in o trilogiji 
Sneguljčica. 

 

V četrtek, 22.3., je v knjižnici potekala pomladanska bralna čajanka. Z učenci smo se 
pogovarjali o njihovih najljubših knjigah in knjižnih novostih v naši knjižnici. Naslednja 
bralna čajanka bo 12.4., ko bo potekal bralni teden. 

 

 



 

V četrtek, 1.3., je v knjižnici potekala bralna čajanka. Pogovarjali smo se o človekovih 
pravicah in o knjigi Vsak dan je Malalin dan, ter o knjigi Bili smo lažnivci avtorice E. 
Lockhart. 

V četrtek, 1.2., je knjižnica “pokala po šivih”. Imeli smo bralno čajanko, 
ker sta učenca Miha in Zala predstavila knjigo Mišburger in Čas deklištva. 

 

V četrtek, 18.1., je potekala prva bralna čajanka letos. Učenci so med počitnicami 
prebrali veliko knjig, pogovarjali smo se o knjigi Rozi in Musa, S planeta molka, 
Labirint in If I stay. Tudi tokrat ni manjkalo čaja in piškotov. Naslednja bralna čajanka 
bo 1.2. 

V četrtek, 21.12., je v knjižnici potekala zadnja bralna čajanka letos. Ob 
sladkanju s piškoti in čajem smo se pogovarjali o knjigi Esmeraldino prekletstvo in 
Izvor, ter o tem kakšne knjige si učenci še želijo imeti v knjižnici. 

V četrtek, 7.12., je v knjižnici potekala bralna čajanka. Z mlajšimi so 
nadaljevali branje o Harry Potterju in imeli pogovor o prebranih knjigah. Pri starejših 
je bilo govora o knjigi Zima, Zima bela avtorja Johna Greena. Naslednja bralna 
čajanka bo v četrtek, 21.12., in bo še prav posebej božično obarvana. 

 



V četrtek, 23.11., je bilo v naši šolski knjižnici zelo živahno. Med glavnim 
odmorom smo imeli bralno čajanko, kjer smo si ogledali novo ilustrirano knjigo 
Kamen modrosti, ter Gromozanski krokodil. Kasneje nas je obiskala skupina iz vrtca 

V petek, 10. 11., je v knjižnici potekala bralna čajanka. Spoznavali smo 
knjige, ki na policah samevajo in so vredne branja. 

V petek, 13.10., smo zaključili bralni teden z bralno čajanko. Brali smo 
knjigo Nisem smrklja in se pogovarjali o knjigi Brezupno obupni otroci. 

V četrtek, 5.10., je v šolski knjižnici potekala bralna čajanka. Z mlajšimi 
učenci smo nadaljevali branje in pogovor o knjigi Pošastna varuška. Starejši pa so 
spoznali knjigo Isola. 

V četrtek, 21.9., je v knjižnici med glavnim odmorom potekala prva 
letošnja bralna čajanka. S 4. razredi smo brali knjigo Pošastna varuška, avtorice 
Tuutikki Tolonen. S starejšimi pa je je bilo govora o pasteh virtualnega sveta in knjigi 
povej mi po resnici avtorice Neli K. Filipić. 

Pretekle bralne čajanke: 

 

V sredo, 10.5., je potekala 7. bralna čajanka. Pogovarjali smo se o knjigi Trinajst 
razlogov, ter o tem kako močno lahko besede vplivajo na nas. Mlajši bralci pa so 
govorili o knjigi Strašna šola in Bela past. 



 

 

V četrtek, 6.4, je v šolski knjižnici potekala bralna čajanka. S starejšimi smo se 
pogovarjali o sagi Somrak, mlajše pa smo spodbudili k branju za bralno značko. Ker 
se bliža zaključek bralne značke smo skupaj začeli brati knjigo; Kakšno drevo zraste 
iz mačka, pisateljice Nataše Konc Lorenzutti. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

V četrtek, 16.3., je med glavnim odmorom v knjižnici potekala bralna čajanka. 
Učenka Mateja nam je predstavila knjigi Babica vas pozdravlja in se opravičuje 
(Fredrik Backman), ter Eleanor & Park (Rainbow Rowell). Z mlajšimi učenci pa smo 
se pogovarjali o Kleopatri, ter o Čudežni bolhi Megi. Tudi tokrat ni manjkalo dobrega 
čaja in piškotov. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

V četrtek, 23.2., je med glavnim odmorom v knjižnici potekala bralna čajanka. 
Učenec Andrej Sever nam je predstavil najbolj znano Pečjakovo delo za mlade 
bralce: Drejček in trije marsovčki. Učenci, ki so knjigo prebrali, so bili nad njo 
navdušeni, tako se je hitro razvila debata o zanimivih dogodovščinah, ki so jih 
doživeli glavni junaki. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

V Četrtek 2.2, je v šolski knjižnici potekala bralna čajanka. Z učenci smo se 
pogovarjali o seriji knjig Alex Rider, izpod peresa Anthony Horowitz. 

………………………………………………………………………………………………… 



 

V Četrtek 12.1, je v šolski knjižnici potekala bralna čajanka. Učenka Eleonora 
Premože nam je predstavila trilogijo Igre lakote, avtorice Suzanne Collins. 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Drugi teden v decembru je v knjižnici osnovne šole Alojzija Šuštarja od torka do 
četrtka potekala bralna čajanka. Z učenci tretje triade smo se pogovarjali o knjigi 
Čudo, avtorice R. J. Palacio in knjigi  Poletje škržatov, izpod rok Kate Constable, ter 
o tem kaj radi berejo.  Učenci druge triade pa so drug drugemu predstavili svoje 
najljubše knjige. Med čajanko seveda ni manjkalo toplega čaja in slastnih piškotov. 

 

 


