
 
 

 

 

KNJIGA 

 

Knjiga na mizi stoji, 

odpre jo malo ljudi. 

 

Z veliko stranmi 

in z dosti besedami 

knjiga tam stoji. 

 

So debele ali tanke, 

smešne ali zabavne, 

nekatere nič prida vesele. 

 

V knjigah se najde 

dosti zanimivih stvari, 

kot so pravljični junaki 

in hudobneži, 

ki jih v resničnem življenju ni. 

 

Zato odpri knjigo  

in se podaj 

v ta pravljični raj. 

 

Teja Palčar, 8. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOČ S KNJIGO 

 

Berem knjigo, 

ura je šest. 

 

Berem knjigo, 

punca se mi predstavi. 

 

Berem knjigo, 

punca se zaljubi. 

 

Berem knjigo, 

osem je ura. 

 

Berem knjigo, 

punca na zmenek gre. 

 

Berem knjigo, 

prava polomija ta zmenek je. 

 

Berem knjigo, 

ura je deset. 

 

Berem knjigo, 

ura je deset. 

 

Berem knjigo, 

punca je žalostna. 

 

Berem knjigo, 

vsi jo tolažijo. 

 



Berem knjigo, 

polnoč je. 

 

Berem knjigo, 

pride novi prijatelj. 

 

Berem knjigo, 

meseci bežijo. 

 

Rodi se ljubezen. 

 

Berem knjigo, 

ura je dve. 

 

Berem knjigo, 

prvič poljubita se. 

 

Berem knjigo, 

primeta se za roke. 

 

Berem knjigo, 

štiri ura je. 

 

Berem knjigo, 

ljubezen izpovesta si. 

 

Preberem konec, 

srečen in vesel. 

 

Ura je šest, 

jaz pa še ne spim … 

 

Ker me je knjiga 

uročila in začarala, 

v drug svet popeljala. 

 

Nina Slana, 8. b 

 

KNJIGA 

 

S knjigo vsak dan 

po polju ves razigran 

ti se potepaš. 

 

Brati je lepo, 

saj si znanje pridobiš 

in se pomiriš. 

 

Vsa domišljija 

v knjigah zdaj čaka nate, 

da jo osvojiš. 

 

Čudežna bitja 

tam v knjigah le živijo, 

kjer jih vsak pozna. 

 

Dolgčas te ne bo, 

če prebral boš knjigo vso, 

in zabavno bo. 

 

Katarina Vidovič, 8. b 

 

 

KNJIGA 

 

Le kje je moja knjiga, 

zame edina briga? 

 

Mama mi jo je skrila, 

ko je v njej najhujša bitka bila. 

 

Trenutno berem roman, 

vsak dan po eno stran. 

 

Dolgčasa ne poznam, 

ker v roki knjigi imam. 

 

Veliko se iz nje naučim, 

včasih ob njej bolj dolgo bedim. 

 

Priporočam vam branje 

za bolj domišljijske sanje. 

 

Nia Krajnc, 8. b 

 

 

KNJIGA 

 

Knjiga je svet besed, 

s čustvi odet. 

Ko jo odpreš, 

je ne moreš zapret'. 

Knjige so za branje, 

čustva, znanje in sanje. 

Knjiga je zaklad, 

poln lepot, 

zato imej ga rad. 

Knjige so polne domišljije; 

Ko jih odpreš, te veselje oblije. 

Čudežna bitja, nenavadne besede, 

knjige, polne zmede … 

Ko bereš, 

v drugem svetu živiš, 

morda se neizmerno veseliš, 



mogoče trpiš. 

Zato knjige v roke vzemimo, 

domišljiji prost pot pustimo, 

se v svetu besed izgubimo. 

 

Eva Žunkovič, 8. b 

 

 

KNJIGA  

 

Knjiga je vstop v drug svet. 

Svet, ki ni zaklet. 

Nova zgodba, dogodivščina … 

Vsaka stran je nova pravljica. 

Prva, druga, tretja stran … 

Hitro beži čas, 

ko lepo se imaš. 

Knjiga je čarovnija, 

v katero se lahko poda vsak, 

četudi ni junak. 

Se prepustiš … 

Zaživiš … 

Se nekaj novega naučiš. 

 

Neja Kupčič, 8. b 

 

 

KNJIGA 

 

Knjiga nam lahko veliko pove. 

Tudi tisto, kar nam film ne sme. 

Knjige so premalo cenjene, 

čeprav velikokrat omenjene. 

 

Knjige ti v glavo podajo domišljijo 

in o nemogočih stvareh govorijo. 

Podajo te v svet, 

v katerega želiš spet in spet … 

 

Prebrane knjige ti nihče ne more vzeti 

in vedno jo drugače razumeš – z leti. 

 

 

Lovro Valenko, 8. b 

 

 

KNJIGA 

 

Knjiga ima zelo veliko besed, 

je sladka kakor sladoled. 

Zna biti pametna, smešna, 

lahko je umetna, 

četudi je grešna. 

Knjiga je odprta, 

knjiga je zaprta, 

prav tako lepa, 

a obenem slepa. 

Včasih je porisana. 

Če želite, bo tudi zapela. 

Imamo književne junake, 

imamo književne prvake. 

Najdejo se tudi nesramni bedaki 

in seveda posamezni čudaki. 

 

 

Pia Oder, 8. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


