
 

NOČ KNJIGE V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU 

 
 

 

V četrtek, 21. 4., smo v bolnišničnem oddelku izvedli NOČ KNJIGE. V uvodu smo 

se posvetili stoti obletnici rojstva Karla Destovnika Kajuha in prebrali pesem 

»Ko človek bo človeka prepoznal«.  

 

 



 

 

Ko človek bo človeka prepoznal  

 

Zakaj ne nosite v dlaneh  

svojih src, ljudje?  

Zakaj vam niso vpisane v očeh  

vaše misli in želje?  

Kajti prav v teh dneh,  

ko je vsaka slutnja greh,  

ko si vsak želi uteh  

in skriva vsak po svojih se poteh,  

prav v teh, prav v teh usodnih dneh  

bi morali nositi vsi srca v dlaneh …  

In kadar bi se zavedeli,  

kaj naš up velja,  

kaj velja naš težki boj,  

da ni malo naših,  

da nas je nebroj!  

 

Ljudje,  

če v vaših bi očeh razbral,  

po kakšnih hodite poteh,  

in če vsakdo od vseh srca  

na dlan bi dal,  

da človek bi človeka prepoznal,  

takrat bi v hipu  

stari svet propal …  

 

Karel Destovnik - Kajuh 

        



 

V nadaljevanju smo se z otroki in njihovimi starši pogovarjali o pomenu branja, 

o knjigah, ki jih radi prebirajo ter o prijetnih doživetjih, ki jih imajo v zvezi z 

branjem. 

Zabavali  smo se ob igroknjigi »Ne misli na slona!« avtorice Nine Mav Hrovat.  

 

              

 

»Osnovna ideja igroknjige izhaja iz psihologije, iz t. i. vsiljivih misli (gre za ironičen nadzor naših 

možganov, ki mrzlično iščejo ravno tisto misel, ki jo želimo zatreti). Knjiga, ki nam z vsako 

stranjo prepoveduje misliti na slona, a bolj ko to počne, bolj mislimo nanj, je vse kaj drugega. 

Besedila Nine Mav Hrovat je malo, le nekaj stavkov, a ga poganja hudomušen ton, k igrivosti 

in zabavnosti pa svoje dodajo značilne ploskovne in humorne ilustracije Ivana Mitrevskega, ki 

je poskrbel tudi za duhovita besedilca v oblačkih. K vtisu vsesplošne igrivosti prispeva tudi 

barvitost knjige, ki zna nedvomno poskrbeti za to, da si boste simpatične slone težko izbili iz 

glave. Ali pač, z nekaj vaje …« 

 
 

Skozi pravljico – slikanico »Drevo ima srce«, ki je prejela znak kakovosti ZLATA 

HRUŠKA, smo spoznali prijateljstvo med drevesom in fantom. »Fant odrašča, 

drevo pa mu izpolnjuje želje eno za drugo in pri tem daruje samo sebe…« 

Brali smo ob spremljavi zvokov kitare . 

 



 

»Drevo ima srce« 

 

 

   

 



 

 

  

 

Pričarali smo si zelo prijeten večer, ki nas je navdihnil za lepoto poezije in brane 

besede. V naših srcih je pustil prijetno energijo in željo po vnovičnem druženju 

ob knjigah.  

 

 

 


