
 

 

 

 

 

 

In smo ga le dočakali, 1. medgeneracijsko 

srečanje ob knjigi. 

 

V sredo, 2. 6. 2021, ob 16. uri smo se na terasi prvega razreda ob prijetnem 

žvrgolenju ptic in vonju sveže pokošene trave zbrale udeleženke letošnjega 

medgeneracijskega branja. 

Letos se je prijavilo 12 učenk in 1 učenec ter 3 upokojene učiteljice. Srečanja se 

je udeležilo 7 učenk in 2 upokojeni učiteljici.  

Naslov letošnje knjige, ki smo jo udeleženci projekta dobili v dar, je Planet, ki ne 

raste (Lučka Kajfež Bogataj). Ker je bila knjiga za osnovnošolsko branje 

prezahtevna, smo si že na začetku razdelili poglavja, ki jih bomo prebrali. Na 

srečanju smo izmenjale vtise o podarjeni knjigi. Govori o onesnaženosti našega 

planeta. Večino časa pa smo posvetile knjigam, ki jih trenutno beremo ali smo jih 

prebrale v času šolanja na daljavo. V spominu so nam ostale knjige: Bolj star, bolj 

živ; Raje umrem; Na svidenje, Lara; 35 kg upanja; Uničimo jo; Hiša Marije 

Pomočnice; Black Out; Jastrebov let … 

Seveda pa smo ob sladkanju s piškoti iz pekarne Miš Maš omenile tudi roman 

Luciferka (Svetlana Makarovič). 

Čas nam je minil, kot bi mignil. Prijetno popoldne smo zaključile z željo po 

nadaljevanju te rutine tudi v prihajajočem šolskem letu. 

 

          Katja Zorčič 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

»Medgeneracijsko branje je bilo poučno in zabavno.« 

Živa Milar 

 

»Srečanja z bivšimi učiteljicami in učenci me osrečujejo, zato se jih 

vedno veselim. Veselim se novih predlogov za branje in iskrivih 

pogovorov. Upam, da bo gospa knjižničarka še imela voljo za 

druženje tudi v bodoče.« 

Mihaela Suvajčević 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Vesela sem, da sem lahko sodelovala v projektu. Bilo je prijetno. Bi 

pa želela, da bi bile knjige s prijetnejšo vsebino, bolj primerne za 

osnovno šolo.« 

Jožica Uršič 

 

 

 



»Srečanje je bilo prijetno, vzdušje je bilo pozitivno. V objemu 

narave smo se pogovarjale in razpravljale o mnogih temah, ki 

zadevajo tako mlajše, kot tudi starejše generacije. Teme so bile 

poučne in zelo navdihujoče.« 

Ana Lackovič 

 

»Veselila sem se srečanja, saj smo videle bivše učiteljice.« 

Hana Bogovič 

 

»Na srečanju je bilo zabavno. Srečale smo bivše učiteljice, malo smo 

se posladkale in se pogovarjale.« 

Katarina Ferlan 

 

 

 


