
Učenci 5.a razreda so zapisali  svoje misli o knjigah, ki so jih prebrali v času  

karantene pomladi 2020. Razmišljali so tudi o tem, kaj jim je takrat pomenilo 

branje, kje so dobili knjige in še marsikaj… 

 

 

Med karanteno nisem smela nikamor, zato sem veliko brala. Imela sem različne 

razloge. Ko nisem mogla zaspati, sem vzela knjige iz prvega razreda, brala sem 

svojim živalim, igračam. Tudi pisala sem veliko. To so bile pesmice o živalih in 

družini. Ni mi bil dolgčas, ker sem imela ves čas pri sebi knjigo. Najraje imam 

knjige o živalih. Knjižno omaro imam polno knjig. Rada se tudi pogovarjam o 

njih. 

Janja Ravter, 5.a 

 

Prebral sem veliko knjig, ki jih imam doma. Knjižnico sem malce pogrešal, saj 

doma nisem imel zanimivih knjig. 

Knjige in branje mi je pomenilo veliko, saj nisem imel kaj početi. 

Anej Finžgar, 5.a 

 

Med karanteno sem brala Groznega Gašperja. To knjigo sem si izposodila od 

soseda, ker nismo hodili v knjižnico. Sem bila žalostna, čeprav običajno ne 

berem preveč rada. V času karantene pa mi je branje pomenilo veliko. Imam 

soseda, ki ima doma veliko knjig in sem si jih lahko izposodila od njega. Seveda 

sem mu morala knjige kasneje vrniti. Če bi bil odprta knjižnica, bi si seveda 

knjige izposodila tam, a zaradi  koronavirusa je bila knjižnica zaprta. 

Aneja Brglez, 5.a 

 

Med karanteno sem prebral dve knjigi, in sicer Tri pasme grešnega kozla in 

Kapitana Gatnika. Ulegel sem se na posteljo in bral. Knjigi sta bili zelo zanimivi, 

tako da si kar »padel« v zgodbo, zato sem z veseljem bral. Ti dve zanimivi in 

smešni knjigi bi priporočaj sošolcem in prijateljem. 

Tilen Lukman, 5.a 



 

Bral sem knjige iz zbirke Anica in Harry Potter. Med branjem sem si pomagal s 

premori. Napisal sem obnovo in jo pokazal mami. Natančno sem tudi napisal 

sporočilo knjige. Rekli so mi, da jim je všeč. 

Bral sem tudi na morju, ko sem bil že pripravljen za spanje. To je bil moj 

najboljši teden med karanteno. 

Ian F. Predan, 5.a 

 

Bral sem Harryja Potterja. Večini takšnih knjig imam doma. Knjiga je zabavna in 

govori o čarovniji in o pripetljajih med otroki. Opisane so čarovnije in druge 

čarovniške spretnosti. Nastopajo tudi vohuni in nagajivi otroci in še kaj 

zanimivega se najde v tej knjigi. 

Jaka Emeršič, 5.a 

 

Med karanteno sem pogrešal knjižnico, čeprav sem imel doma eno knjigo z 

naslovom Lov za templjarskim zakladom. To mi je pomenilo veliko. Bral sem 

vsak večer. V knjigi so bili glavni junaki otroci in udomačena sraka. Do zaklada 

so prišli s knjigami in premagali nevarnega kriminalca. Knjiga je bila zelo 

akcijska in odlično napisana. Vesel sem, da sem jo prebral in vam jo 

priporočam. 

Ben Forstner, 5.a 

 

Med karanteno sem veliko brala, k temu pa je pripomogel dolgčas. Brala sem 

preko telefona in računalnika. Sem pa prebrala tudi dve knjigi v tiskani obliki, ki 

sem ju imela doma. 

Pia Krajnc, 5.a 

 

 

 

 



 

 

V času epidemije sem zelo pogrešal branje in knjižnico, saj do nje ni bilo 

dostopa. 

Prebral sem dve knjigi na spletu in sicer Iskanje zaklada ter Jurka Burka. Branje 

knjig med karanteno je bilo super, saj sem se s knjigami kratkočasil in zabaval. 

Matic, Hrastnik, 5.a 

 

Najraje sem brala knjigo Maček Bob. Bila je zanimiva in smešna. Brala sem tudi 

knjigo o psih, ker sem hotela spoznati vse o različnih vrstah psov. Pogrešala sem 

knjižnico, kajti prebrala sem vse knjige, ki sem jih imela doma. 

Nika Žunko, 5.a 

 

Zamotila sem se s knjigami, ki sem jih imela doma, in ki sem si jih izposodila že 

pred karanteno,  saj so bile knjižnice kasneje zaprte.  

Tinkara Gostenčnik, 5.a 

 

Bral sem knjigo iz zbirke  Pet prijateljev z naslovom Letala v viharni noči. Dvajset 

strani sem prebral zjutraj in zvečer. Bral sem vsak dan, razen če nisem imel 

časa. Ko sem prebral to knjigo, sem začel brati drugo knjigo iz te zbirke  z 

naslovom Lov na zaklad. 

Lan Kaligaro, 5.a 

 

Ko sem bral knjigo med karateno, sem se zabaval. Knjižnico sem zelo pogrešal. 

Tijan Toplak, 5.a 

 

V času karantene sem veliko brala. Knjigo Babica v supergah sem kupila v 

knjigarni in jo prebrala. Knjižnico sem pogrešala. 

Maša Ploch, 2.a 



Knjižnico sem malo pogrešal. Do knjig sem prišel pri babici in dedku in na 

spletu. Tako sem vadil branje, da bi se naučil bolje brati. 

Luka Brlek, 5.a 

 

Bral se knjigo iz zbirke 5 prijateljev. Tako sem se vživel, da sem mislil, da 

raziskujem z njimi. Počutil sem se zelo dobro, čeprav me je bilo malo strah. Po 

knjige sem šel v pekrsko knjižnico. 

Tilen Ciglarič, 5.a 

 

Med karanteno sem bral knjigo iz izbirke Grozni Gašper z naslovom Prekletstvo 

mumij. Zelo mi je bilo fajn, bolje kot gledati film. 

Luka Jokić, 5.a 

 

Med časom karantene sem prebrala ogromno knjig – Groznovilca in divja zima, 

Čarovnica Winnie, Brina Brihta in za vse te sem tudi napisala obnovo. Brala sem 

tudi veliko knjig o prijateljih, saj sem jih med epidemijo zelo pogrešala.  

Tia Zadravec, 5.a 

 

Med karanteno sem zelo pogrešal knjižnico. Knjige sem kupil v trgovini. Ko mi je 

bil dolgčas, sem bil vesel, da sem lahko bral knjigo. Prebral sem knjigo Heidi. 

Nejc Farazin, 5.a 

 

Bral sem Dnevnik nabritega mulca. Ta knjiga je zelo duhovita, pustolovska. To 

knjigo imamo doma, ker smo jo kupili. Pogrešal sem knjižnico, ker so tam zelo 

zanimive knjige. 

Rene Kodrič, 5.a 

 

 

 


