
APRIL,  

MESEC KNJIGE 
 

 

April je tisti mesec, ki mu rečemo tudi mesec knjige, saj 2. 
aprila praznujejo otroške knjige, 23. aprila pa je svetovni dan 
knjige in avtorskih pravic. To je čas, ko svet obkroži poslanica  

o branju, knjigah in otrocih. 

Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) vsako leto 
2. aprila praznuje mednarodni dan knjig za otroke. 2. april se 

praznuje že od leta 1966. Praznovanje je predlagala Jella 
Lepman, soustanoviteljica Mednarodne zveze za mladinsko 

književnost (IBBY), na 10. mednarodnem kongresu IBBY, ki je 
bil leta 1966 prav v Ljubljani. 

 
Od leta 1967 torej vsako leto 2. aprila – na rojstni dan 

Hansa C. Andersena – praznujemo mednarodni praznik, s 
katerim želimo spodbujati ljubezen do branja in mladinskih 
knjig. Lani je bila sponzor praznovanja Slovenska sekcija IBBY, 

letos pa je sponzorica USBBY. Poslanico Glasba besed je 
napisala Margarita Engle, ilustriral pa Roger Mello, prejemnik 

nagrade Hansa Christiana Andersena. V slovenščino je 
poslanico prevedla Nada Marija Grošelj. 

 

 

 

 

 

 
Margarita Engle Roger Mello 



Glasba besed 

Margarita Engle 

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. 

 
Prevedla Nada Grošelj 

 

 

 

 

 

DOSTOPNO NA: https://www.ibby.si/ 



UČENCI 3. RAZREDA V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

Tudi učenci 1. in 3. razreda so mesec knjige obeležili z učno uro 
v šolski knjižnici. Podrobneje so spoznali Hansa Christiana 
Andersena in njegovo življenje ter prisluhnili pravljici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČENCI 1. RAZREDA V ŠOLSKI KNJIŽNICI 



Zakaj rad-a berem knjige? 

 1. razred 

»Zato, da bom pametna.« Anamarija K. 

»Zato, da bom potem veliko vedela.« Maja S. 

»Zato, da bom, ko bom velika, brala debelejše knjige.« Kaja Z. 

»Če ne bomo brali, ne bomo nič vedeli. Ne bomo znali popravit avtomobila 
ali skuhati.« Klara K. 

»Da znam najti pravi odgovor na vprašanje.« Alex K. 

»Da bom lahko brala različne zvrsti knjig.« Nina K. 

»Več kot bom brala, bolj bom znala brati. Nika G. 

»Z branjem se veliko naučimo.« Ana P. 

 

3. razred 

»Z branjem knjig izveš veliko novega.« Katarina S. 

»Zato, da se kaj naučim.« Lea V. 

»Da mi ni dolgčas, da se naučim kuhati.« Erik K. 

»Da se zabavam.« Žan P. 

»Da se urim v znanju, da imam v šoli dobre ocene.« Andraž P. 

 

»Knjige so za dušo, kar je hrana za telo.« Italijanski rek 

 

KATJA ZORČIČ, učiteljica in knjižničarka 


	Glasba besed
	Margarita Engle


