
 

 

 

 

 

V ponedeljek, 12. 12. 2022, ob 16.30 uri smo se v šolski knjižnici zbrali 
letošnji udeleženci medgeneracijskega branja. Letos se je prijavilo 14 
učenk in 2 učenca ter 5 učiteljic, od tega 3 upokojene. Srečanja se je 

udeležilo 9 učenk, 2 učenca in 5 učiteljic.  

Društvo Bralna značka Slovenije nam je podarila knjigo slovenskega 
pisatelja, novinarja, kolumnista in alpinista Tadeja Goloba, Zlati zob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



»Pa to, kamor greste … To, kar greste plezat, ni pretežko?« »Ni, ni. 
Mala malca. Komaj kaj težje od navadne planinske poti …« 

To niso besede iz uvodnega poglavja romana o alpinističnih doživetjih za 
odrasle, temveč popeljejo v svet alpinizma in prelepih slovenskih gora 

mlade bralce. Knjigo Zlati zob je napisal kresnikov literarni nagrajenec 
in alpinist Tadej Golob. Da je pot skozi pustolovsko zgodbo še bolj 

napeta, poskrbijo ilustracije Cirila Horjaka. 

 

 

 

 

 

 

 

Knjiga prinaša napeto in skrivnostno zgodbo, ki iz počitniškega podviga 
dveh šestnajstletnikov v navezi vodi v odkrivanje zgodovine, tradicije, 

medčloveških odnosov, ljubezni, zaupanja, predanosti, tveganja in 
varnosti. Kaj drugega pa bi pričakovali od romana, ki ima dogajanje 

postavljeno v steno in gore ... Tam spoznamo moč naveze in 
medsebojnega zaupanja, povezanosti ter soočanja z nevarnostjo in 

bolečino. Naj bomo mladi ali malo starejši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Srečanje smo začeli z video klicem. Naš sogovornik je bil g. Nejc Pozvek, 
geograf, asistent na Fakulteti za turizem v Brežicah ter aktivni alpinist. 

Povedal nam je veliko novega o plezanju in alpinizmu, z veseljem je 
odgovarjal na naša vprašanja in nas navdihnil za obisk gora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na srečanju smo izmenjevali vtise o knjigi in predebatirali nam nove, 
neznane izraze. 

Podrobneje smo spoznali Tadeja Goloba in njegova dela ter si ogledali 
razstavo o njem. 

Prebrali smo nekaj zanimivih odlomkov iz knjig in jih komentirali. 

Čas nam je minil, kot bi mignil. Prijetno popoldne ob čaju in domačih 
piškotih smo zaključili z željo po nadaljevanju te rutine tudi v 

prihajajočem šolskem letu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



»Bilo mi je zelo prijetno. Srečanje je bilo zanimivo, pravo presenečenje je 
bilo, da smo se lahko v živo pogovarjali z alpinistom Nejcem Pozvekom.« 

Jožica Uršič 

 

»Branje je bilo zanimivo, srečanje pa še  bolj. Znanje o alpinizmu je 
podkrepil Nejc Pozvek, zelo zanimiv sogovornik. Prvič sem doživela, da 
so se učenci aktivno vključili v razpravo, kar pomeni, da sta se učiteljici 

odločili za pravo knjigo. Torej hvala za lep večer.« 

Mihaela Suvajčević 

 

»Tokratno srečanje je bilo prav posebno zanimivo zaradi različnih oblik 
predstavitve knjige: sodelovanje alpinista Nejca Pozveka na daljavo; naša 
mnenja; zanimivi besedni izrazi, ki jih je predstavila učiteljica Milena.« 

Silva Uršič 

 

»Knjiga se mi zdi zelo zanimiva, saj imam rada pustolovske knjige. Všeč 
mi je bilo, da smo lahko poklicali alpinista in ga vprašali, če nas je 

zanimalo kaj o alpinizmu. Na srečanju so  bile tudi starejše učiteljice.« 

Karla, 7. razred 

 

»Knjiga mi je bila zanimiva in pustolovska. Zelo sem se zabavala med 
druženjem in pogovarjanjem o knjigi. Slišali smo različna mnenja o knjigi 

in poglede na njo. Imeli smo tudi možnost vprašati alpinista Nejca 
Pozveka o vsem, kar nas je zanimalo o plezanju, saj smo tako malo bolje 

razumeli knjigo.« 

Tisa, 9. razred 

»Knjiga mi je bila všeč, bila je napeta, smešna in zanimiva. Ponovno smo 
srečali upokojene učiteljice, družili smo se ob čaju in piškotih. Vsak od 

nas je imel tudi svoje mnenje o prebranem. Imeli smo video klic z Nejcem 
Pozvekom, lahko smo ga vprašali karkoli o plezanju in knjigi, saj je 

izkušen plezalec in alpinist. Bilo je zanimivo in zabavno. 

Katarina, 9. razred 

 



»Knjiga se mi je zdela zanimiva. V njej sem pogrešala še kakšno drugo 
dogajanje in ne le plezanja. Srečanje je bilo zanimivo, saj se nam je preko 

Zooma pridružil Nejc Pozvek. Odgovarjal je na naša vprašanja o 
alpinizmu. Z učiteljicami smo poklepetalo o knjigi in vsak je povedal 

svoje mnenje. 

Eva, 9. razred 

 

Knjiga se mi je zdela zanimiva, sej se je v njej veliko dogajalo. Srečanje je 
bilo še boljše, saj nam je g. Nejc povedal vse o alpinizmu. O tem športu 

nisem vedela veliko, zato  mi je bilo še toliko bolj všeč. 

Žana, 7. razred 

 

»Knjiga se mi je zdela zanimiva in izvirna. Določene stvari so bile kar 
podrobno razložene. Srečanje je bilo zanimivo, ker smo poklepetali z 

alpinistom iz naše okolice, g. Nejcem Pozvekom.« 

Erik, 7. razred 

 

»Knjiga se mi je zdela zanimiva in razburljiva. Izvedel sem veliko novega. 
Všeč mi je bil pogovor z alpinistom, saj je odgovoril na moja vprašanja. 

Vesel sem, da sem se sestal z drugimi in izvedel mnenje drugih. 

Matija, 7. razred  

 

»Knjiga se mi je zdela zanimiva, a me plezanje ne zanima. Malo sem 
pogrešala romantičen zaplet. Srečanje mi je bilo všeč, še posebej, ko nam 

je g. Nejc Pozvek, alpinist, preko Zooma razložil nekaj zanimivih 
detajlov.« 

Natalija, 8. razred 

 

»Knjiga mi je bila zelo všeč, saj je bila zanimiva in pustolovska. Srečanje 
pa mi je bilo še bolj zanimivo in všeč, saj smo se pogovarjali z alpinistom, 

g. Nejcem, ki nam je razložil veliko stvari.« 

Ana, 7. razred 



»Knjiga mi je bila všeč, ker ima pustolovsko tematiko, bila je napeta in 
zanimiva. Danes mi je bilo všeč, ker smo ob čaju in piškotih prijetno 
poklepetali z upokojenimi učiteljicami o knjigi. Preko Zooma smo se 
dobili tudi z alpinistom Nejcem Pozvekom, ki nam je razložil veliko 

nerazumljivih besed iz knjige (alpinistični pojmi). 

Zoja, 9. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katja Zorčič 


