BRALNA DELAVNICA
Bralne delavnice se je udeležilo 60 učencev. Besedilo so večinoma prebrali
družinskim članom, nekateri pa tudi sosedom, prijateljem ali celo hišnim
ljubljenčkom. Povedali so mnenje o prebranem besedilu. Glede besedila Voda so
predvsem razmišljali o tem, kaj lahko sami naredijo dobrega za okolje in kako lahko
varčujejo z vodo. Ob besedilu Drugačen dan pa so razmišljali, da se mora človek
bolj ozreti na druge ter na njihove težave, čeprav jih ne pozna, da je s pravo
komunikacijo in lepo besedo rešljivo prav vse, da videz velikokrat vara in da se za
fasado močnih in pretepaških fantov, skrivajo zelo čustvene osebe. Izrazili so željo,
da bi zgodbo prebralo čim več ljudi.

Nekaj njihovih odzivov (nelektorirano):
Besedilo od kulturnega dne sem prebrala staršema, ter sta oba imela enako
mnenje. Mislita da je res žalostno da se želijo nekateri otroci prikazati v "boljši" luči
tudi če pri tem ne pokažejo svoje prave osebnosti. Konec je bil pa precej dober saj
se je s tem razširilo sporočilo, da se mora človek bolj ozreti na druge ter na njihove
težave, čeprav jih ne pozna. Lep pozdrav
Nasilje v življenju ne reši ničesar. Če si sam žrtev nasilja (psihičnega, fizičnega) je
potrebno to čimprej preprečiti, in seveda pomembno je da se zaveš da sam nisi kriv
za nič in da skušaš v nadaljnjem življenju biti nasprotje tega kar si doživel. V
življenju je pomembno, da se ne skrivaš za tisočimi maskami in skušaš biti tak kot
si. Prej ali slej se tvoja igra konča in če je to prepozno, lahko nosiš nepopravljive
posledice. Zastrahovanje kogarkoli in kjerkoli preziram in menim da je s pravo
komunikacijo in lepo besedo rešljivo prav vse.
Po koncu branja mi je mami povedala, da je naše obnašanje velikokrat posledica
tega, kako so se drugi obnašali do nas in ta vzorec prenašamo naprej. Tonyju v
otroštvu ni bilo dano, da bi ga drugi imeli radi. Zato tudi on druge ni maral in se je
do njih obnašal nesramno. Po delavnici je videl, da je življenje lahko lepo. Za svoje
obnašanje se je opravičil drugim in ugotovil, da je lepo deliti ljubezen. Mami mi je
še dejala, da naj zgodbo še enkrat preberem in se spomnim na Tonyja, ko se bo
naslednjič do mene kdo grdo obnašal.

Zgodba je poučna. Pove nam da videz velikokrat vara, da se za fasado močnih in
pretepaških fantov, skrivajo zelo čustvene osebe. Veliko jih je takih, ki si svojih
čustev ne upajo pokazati, saj mislijo, da bi s tem bili v posmeh drugim. Upam da si
je zgodbo prebral še kdo.
Pozdravljeni, pošiljam vam nalogo. Prebral sem svoji sestri, umiva se z vodo. Jaz
varčujem z vodo med umivanjem zob , ugasnem vodo in jo prižgem ko jo rabim ko
neham z umivanjem rok ugasnem vodo. Nisem dolgo pod tušem. Lep pozdrav
Kljub začetni lahkotnosti branja, se je zgodba razpletala in me čedalje bolj vlekla v
poslušanje in v razumevanje močnega sporočila, ki ga zgodba ima. Z vsakim
stavkom so se čustva in izraz žalosti večala in me še bolj pritegnila v poslušanje.
Tako sem ob koncu zgodbe z vsem olajšanjem in s popolno pozornostjo spoznala,
kako pomembna je sporočilna vrednost in olajšanje,, da nismo sami v tegobah.
Odlična zgodba.
Pozdravljeni, besedilo z naslovom Voda sem prebral svojemu hišnemu ljubljenčku
to je hrčku Johniju. Tudi on se strinja, da je potrebno varčevati z vodo. Zato pri
tuširanju ne uporablja vode ampak se povalja v mivki. Jaz pa z vodo varčujem tako,
da pri umivanju zob zaprem vodo.
Zabavno, ker je na začetku rekel, da je umazan kot pujs, poučno, ker je ugotovil da
se ne bo več kopal ampak tuširal, razumevajoče ker sem razumevajoče govoril in
zanimivo, ker je bila zgodba zanimiva.

