
Pisatelj  Primož Suhodolčan že tretjič pri metelkarjih 

V uvodu letošnje zaključne prireditev Bralne značke  na naši šoli v torek, 8. junija 2021,  smo 

metelkarji po Zoomu najprej prisluhnili   poslanici ob 2. aprilu, mednarodnem  dnevu knjig za 

otroke. Zapisala  jo je Margarita Engle,  kubansko-ameriška avtorica knjig v verzih. 

Ko beremo, zrastejo duhu peruti. 

Ko pišemo, nam zapojejo prsti. 

Besede so bobni in flavte na listu, 

so ptič, ki se s pesmijo vzpenja, in slon, ki trobenta, 

so reka, ki teče, in slap, ki teleba, 

metulj, ki zakroži 

visoko na nebu! 

Besede nas vabijo k plesu – 

ritmi in rime, utripi srca, 

peket in prhut, stare in nove povesti, 

take izmišljene, take resnične. 

Kadar si udobno ugnezden doma 

ali čez meje drviš proti novim deželam 

in tujim jezikom, so zgodbe in pesmi 

vse tvoje. 

Kadar delimo besede drug z drugim, glasovi 

postanejo glasba prihodnosti, 

mir, prijateljstvo, radost: 

melodija, 

ki upa. 

Njene misli o besedah in branju so zelo zgovorne in nas vabijo, da jih ponesemo v svoje 

naročje in z njimi poletimo v neznane ali znane svetove in si tako širimo svoje obzorje znanja 

in duha.  

 

 



Moči pisane in brane  besede  se je zavedal tudi Primož Trubar, oče in začetnik slovenskega jezika in 

slovenske knjige, ki je skupaj s svojimi sodelavci protestanti  prebudil tedanje »Lube Slovence«, da so 

tedaj in  pozneje  STALI INU OBSTALI – versko, jezikovno, narodnostno in danes državotvorno. Rojen 

naj bi bil 8. junija  leta 1508 na Rašici pri Turjaku, zato se mu od leta 2010 poklanjamo z dnevom 

Primoža Trubarja kot državnim praznikom, ki pa ni dela prost dan.  

Za »ljubo slovenščino« je bilo zelo mar tudi našemu Franu Metelku, pa Prešernu, Cankarju in drugim 

velikanom slovenske besede.  

In nenazadnje, tudi možema, ki sta  pred 60 leti na Koroškem, na Prevaljah, na tamkajšnji osnovni šoli 

prebudila  bralno gibanje Bralno značko, ki se je v naslednjih letih širilo po slovenskih šolah doma in v 

zamejstvu. To sta bila profesor slovenščine Stanko Kotnik in tedanji ravnatelj OŠ na Prevaljah 

profesor in pisatelj Leopold Suhodolčan. 

Zato smo se na naši šoli zelo razveselili obiska pisatelja Primoža Suhodolčana, Leopoldovega sina, in 

se tako z njegovim gostovanjem pridružili vseslovenskemu praznovanje 60. obletnice Bralne značke.  

»V živo« se je pri nas oglasil že dvakrat – 1998 in 2004, tretjič pa po Zoomu. Eno šolsko uro, ki je 

prehitro minila  − kot bi trenil,  je zelo duhovito in dinamično  v svoji koroščini pripovedoval o svojih 

knjižnih junakih (Petru Nosu, kolesarju, košarkarju, junakih  iz Živalskih novic …), z nami delil svoje 

otroške in mladostne dogodivščine, začinjene z veliko humorja, nam zaupal junaka  nove knjižne 

izdaje, ki bo izšla pri Mladinski knjigi v obliki velike slikanice – tokrat o kolesarju Primožu Rogljiču,  

pred tem pa smo se srečali že s Tino Maze … 

Ni pa pozabil čestitati vsem letošnjim  bralnim značkarjem (182:  104 od 1. do 5. razreda, 48 od 6. do 

9. razreda), k branju pa je povabil tudi  171 nebralnih  značkarjev in upamo, da jih je s svojimi 

besedami prepričal, »zakaj se splača brati«.   

Šest devetošolcev od  31 pa je za vseh 9 let branja za  Bralno značko  prejelo spominsko priznanje in 

knjigo Partljič.com Bralne značke Slovenije, in sicer na valeti 15. junija 2021. 

Zlati bralci v šol. l. 2020/2021 so: EMA  MEDVED, TEREZA ZUPET, TJAŠA TRAMTE, LEJA DIMEC iz 9. 

a, mentorici Mateja Javeršek, nato Irena Pleterski; PIA LAHNE, NEŽA GORENC, 9. b, mentorica 

Tanja Luštek. 

Ravnateljica pa je vsem zvestim bralcem v svoji čestitki namenila nekaj bralnospodbudnih besed, še 

zlasti  zlatim bralcem, ter tudi vsem mentorjem za spodbude in bralno vodenje.  

Zoom srečanje s pisateljem Primožem smo zaključili sproščeno, nasmejano, navdušeno, polni 

energije in tudi bralnega navdiha in poleta, v slovo pa nam je pomahal z mislijo: 

»Branje je sreča, branje je veselje, branje je znanje – tega pa vam ne more nihče 

vzeti.« 

 

 

 



 

  

  

  
 

Marinka Cerinšek, šolska knjižničarka in mentorica BZ na šoli 


