
 

V ŠOLSKI KNJIŽNICI BRANJE NE POZNA MEJA 

14. 4. 2020–17. 4. 2020 

 

Živijo vsem! 

Pred nami je nov teden druženja na daljavo. Zaradi velikonočnega ponedeljka bo ta nekoliko 

krajši in zato toliko slajši. Slajši tudi v dobesednem pomenu, saj verjamem, da bodo babice in 

mame pekle potice in ostale dobrote, ki se bodo znašle na praznični mizi. 

Naše druženje bo tokrat etnološko obarvano. Skupaj se bomo sprehodili skozi slovensko 

ljudsko izročilo in se naučili marsikaj novega. 

Ste že radovedni? No, pa pojdimo raziskovat. 

 

• O slovenskem ljudskem izročilu 

https://www.youtube.com/watch?v=vFhzXkb5N1o 

 

• Dušica Kunaver je zbiralka ljudske dediščine ter avtorica in soavtorica več kot desetih knjig 

s to tematiko. 

V času, ko si v knjižnici ne moreš izposoditi knjig, lahko na spletu prisluhneš njenemu 

pripovedovanju slovenskih ljudskih pripovedi in pravljic. 

Verjamem, da ti bo poslušanje polepšalo dan! 

 

Kruh 

https://soundcloud.com/du-ica-

kunaver/kruh?fbclid=IwAR1LVTumR9DduEaqWMF014GkwKv2O2bXK_DY602TfY4d7Zf

w7hrkMB2TYls 

 

O 1. aprilu 

https://soundcloud.com/du-ica-kunaver/1april?fbclid=IwAR33TVMTGPNyo-mwC07_L-

zYyUsjhRQUzFej8C_TQxo2QAsf8EdpxYXVCmw 

 

Škrat iz Železnikov 

https://soundcloud.com/du-ica-kunaver/skrat-iz-

zeleznikov?fbclid=IwAR31CSACfRA9Dlokb62x3Cdy2D7ihxib3On2OD3K_e41DNSzebi8O

T7oXt8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vFhzXkb5N1o
https://soundcloud.com/du-ica-kunaver/kruh?fbclid=IwAR1LVTumR9DduEaqWMF014GkwKv2O2bXK_DY602TfY4d7Zfw7hrkMB2TYls
https://soundcloud.com/du-ica-kunaver/kruh?fbclid=IwAR1LVTumR9DduEaqWMF014GkwKv2O2bXK_DY602TfY4d7Zfw7hrkMB2TYls
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https://soundcloud.com/du-ica-kunaver/skrat-iz-zeleznikov?fbclid=IwAR31CSACfRA9Dlokb62x3Cdy2D7ihxib3On2OD3K_e41DNSzebi8OT7oXt8
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O Savi, Dravi in Soči 

https://soundcloud.com/du-ica-kunaver/3-tri-reke?fbclid=IwAR1I_lDsFAJ1TAsHcz1-

O14TcHJkM6hOGFZfD7C21ZWOTiCY1BzD30KdWGc 

 

Pohorske vile 

https://soundcloud.com/du-ica-kunaver/pohorske-vile/s-

cvaW5DkZ7Yd?fbclid=IwAR3Q4MzA6drg9B9fkGFjCTjovReJzW5ieIzxo85pLSPcMVkrSH

7o_7HTstU 

 

O gregorjevem 

https://soundcloud.com/du-ica-kunaver/pomlad-gregorjevo/s-

bj8raUOx8lg?fbclid=IwAR3LAh0Gdwem0KUrVzoelcWyXs3RmbQsqK1-

7Qa2_UkAJ7PLliajMeuxlRk 

 

 

• Če rada/rad dobro ješ ali kaj okusnega skuhaš, bodo kulinarične ideje ravno pravšnje zate in 

tvoje družinske člane. Torej, nadenite si predpasnike in se lotite dela. Recepti naših babic so 

naravnost odlični, glasbeni recept za palačinke pa prav zabaven. 

 

Kruh 

https://www.youtube.com/watch?v=P8kZdCcJAJY 

 

Potica 

https://www.youtube.com/watch?v=YHLHaOsnGyk 

 

Sirovi štruklji 

https://www.youtube.com/watch?v=ToAJY3rmBmU 

 

Palačinke 

https://www.youtube.com/watch?v=6IZj5UPSoMk 

 

 

• Imaš urne prstke? Se rada/rad igraš z nitko, jo vozlaš, prepletaš …? Samo en klik in že so 

pred teboj nove ideje za ustvarjalno in zabavno preživljanje prostega časa. 

 

Kvačkanje 

https://www.youtube.com/watch?v=2-TYy-0eJQU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N_YJ3MHXYYw 

 

Pletenje 

https://www.youtube.com/watch?v=n4Ot1ooP2m4 

 

 

https://soundcloud.com/du-ica-kunaver/3-tri-reke?fbclid=IwAR1I_lDsFAJ1TAsHcz1-O14TcHJkM6hOGFZfD7C21ZWOTiCY1BzD30KdWGc
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https://soundcloud.com/du-ica-kunaver/pohorske-vile/s-cvaW5DkZ7Yd?fbclid=IwAR3Q4MzA6drg9B9fkGFjCTjovReJzW5ieIzxo85pLSPcMVkrSH7o_7HTstU
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https://soundcloud.com/du-ica-kunaver/pomlad-gregorjevo/s-bj8raUOx8lg?fbclid=IwAR3LAh0Gdwem0KUrVzoelcWyXs3RmbQsqK1-7Qa2_UkAJ7PLliajMeuxlRk
https://soundcloud.com/du-ica-kunaver/pomlad-gregorjevo/s-bj8raUOx8lg?fbclid=IwAR3LAh0Gdwem0KUrVzoelcWyXs3RmbQsqK1-7Qa2_UkAJ7PLliajMeuxlRk
https://soundcloud.com/du-ica-kunaver/pomlad-gregorjevo/s-bj8raUOx8lg?fbclid=IwAR3LAh0Gdwem0KUrVzoelcWyXs3RmbQsqK1-7Qa2_UkAJ7PLliajMeuxlRk
https://www.youtube.com/watch?v=P8kZdCcJAJY
https://www.youtube.com/watch?v=YHLHaOsnGyk
https://www.youtube.com/watch?v=ToAJY3rmBmU
https://www.youtube.com/watch?v=6IZj5UPSoMk
https://www.youtube.com/watch?v=2-TYy-0eJQU
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Klekljanje 

https://www.youtube.com/watch?v=zRugWyqIi8Y 

https://www.youtube.com/watch?v=q8OXn42n5l4 

 

• Družabne igre so super. Še posebej tiste, ob katerih se malo razgibaš. Kljub temu, da se v teh 

časih ne smeš družiti so sosedi, prijatelji in sošolci, ti pošiljam nekaj pomladnih predlogov. K 

igri povabi koga od domačih in skupna zabava se lahko prične. 

 

 

Ristanc 

https://www.youtube.com/watch?v=hyY0KHH14W0 

 

Slepe miši 

https://www.youtube.com/watch?v=X7BK6rEXxPI 

 

Gnilo jajce 

https://www.youtube.com/watch?v=vV1ImIUBKkI 

 

 

• Pomlad je tu, sonce nas že razvaja s svojo toploto, to pa vpliva tudi na našo dobro voljo.  Za 

svojo mamico, sestrico, babico ali zase spleti venček iz prvih spomladanskih cvetlic in vejic, 

ki si jih nabrala/nabral na sprehodu po gozdu ali travniku. Lahko narediš tudi rožice iz 

barvastega papirja ali pa jih izrežeš in pobarvaš. Pri tem ti bodo v pomoč tvoji urni prstki in 

otroška domišljija. 

 

http://vecna-optimistka.blogspot.com/2015/06/vencek-iz-marjetic.html 

 

 

Veliko ustvarjalno-zabavnih uric ti želim. Uživaj v prebujajoči se pomladi in ostani 

zdrava/zdrav. 

 

Knjižničarka Mojca 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zRugWyqIi8Y
https://www.youtube.com/watch?v=q8OXn42n5l4
https://www.youtube.com/watch?v=hyY0KHH14W0
https://www.youtube.com/watch?v=X7BK6rEXxPI
https://www.youtube.com/watch?v=vV1ImIUBKkI
http://vecna-optimistka.blogspot.com/2015/06/vencek-iz-marjetic.html


 

V ŠOLSKI KNJIŽNICI BRANJE NE POZNA MEJA 

6. 4. 2020 – 10. 4. 2020 

Draga učenka, dragi učenec! 

 

Skupaj stopamo že v četrti teden učenja na daljavo. Teden, ki je pred nami pa ni kar tako. 7. 

aprila namreč obeležujemo svetovni dan zdravja, ki ima v teh nenavadnih časih še kako velik 

pomen. Generalna skupščina Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je bila 

ustanovljena leta 1948, je 7. april določila za svetovni dan zdravja. Vsako leto se v želji po 

večjem osveščanju javnosti na ta dan izpostavi določeno temo s področja zdravja. Letošnje 

geslo je Univerzalna dostopnost do zdravstvenih storitev za vsakogar, vsepovsod. 

Dejavnosti, ki ti jih bom v nadaljevanju priporočila, so povezane z zdravim načinom življenja 

in skrbi za ohranitev zdravja.  

Prisrčno te pozdravljam in želim tebi in vsem tvojim bližnjim, da ostanete zdravi – 

knjižničarka Mojca. 

 

GIBANJE 

Če pozabiš na svoje telo, sklepi otrdijo, mišice in kosti pa oslabijo. Ostani dejaven-a, pri tem 

pa se tudi dobro imej! Ker družinski člani verjetno ne bodo navdušeni, če boš skakal-a in 

tekal-a po stanovanju, si oglej nekaj primerov »mirne« vadbe na youtubu, kjer je teh 

posnetkov ogromno. Pazi, da se boš najprej ogrel-a in da ne boš pretiraval-a. Po končani 

vadbi odpri okno ali stopi na balkon ter se dobro nadihaj. Ne pozabi prezračiti svoje sobe. 

 

ZDRAVA PREHRANA  

Hrana oskrbuje naše telo z energijo, da lahko le to preživi in se giblje. Z njo dobimo veliko 

hranil in snovi, ki pomagajo pri rasti in ohranjajo naše zdravje. 

Uživaj raznovrstno hrano v ustreznih količinah. Ne pozabi, da velik del uravnotežene 

prehrane predstavljata sadje in zelenjava.  

 

 

NEKAJ NAMIGOV ZA UČENCE POSAMEZNIH RAZREDOV 

 

1. triada 

Poskušaj najti doma kakšno knjigo, ki govori o zdravju. Mogoče ti jo lahko kdo od domačih 

pomaga poiskati. Skupaj jo prelistajta in se pogovorita o vprašanjih, ki so se ti ob tem 

porodila.  

Ker večino časa preživiš doma, nariši ali z lepo pisavo napiši, kako skrbiš za svoje zdravje v 

danih okoliščinah. Mogoče greš vsak dan na sprehod, skačeš čez kolebnico, pred hišo igraš 

košarko … 

 

 



 
4.,  5. razred 

Četrtošolci in petošolci se lahko ta teden posvetite zdravi prehrani. Doma poišči kuharsko 

knjigo, pobrskaj po spletu za slastnimi recepti ali pa poglej kakšno kuharsko oddajo na 

televiziji. Povprašaj starše, katere jedi so zdrave in katere ne. Verjamem, da ti bodo znali 

odgovoriti tudi na vprašanje, zakaj je temu tako.  

Predlagam ti, da pripraviš zdrav zajtrk ali večerjo za vso družino. Preseneti jih. Boš 

videla/videl, kako bodo veseli. 

 

 

6.,  7. razred 

Smeh je pol zdravja, drugo polovico pa dodamo z zdravim načinom življenja. Izdelaj časopis, 

v katerem boš svojim domačim postregla/postregel z idejami za izboljšanje ali ohranitev 

zdravja. Pomagaš si lahko z reklamami, ki vam jih prinese poštar domov ali pa na plano 

prikličeš svoje risarske in literarne sposobnosti. Ne pozabi na dobre šale, ki jih lahko 

spremeniš v strip. Verjamem, da tvoji možgančki skrivajo mnogo zanimivih idej, le na papir 

jih je še potrebno prenesti. 

 

8.,  9. razred 

Mogoče se na domačih knjižnih policah skriva kakšna knjiga, ki govori o zdravem načinu 

življenja, o odraščanju, o športu, o zdravi prehrani. Prelistaj jo. Verjamem, da v njej najdeš 

kaj uporabnega tudi zase. Skušaj prebrano prenesti v vsakdanje življenje. Pojdi na sprehod, 

naredi kakšno izmed športnih vaj, ki jih vidiš na televiziji. Razveseli in preseneti domače z 

zdravim in okusnim kosilom.  

 

 

POVEZAVE DO LUTKOVNO in GLEDALIŠKO OBARVANIH SPLETNIH STRANI 

 

V mesecu marcu smo obeležili dva pomembna dneva: 

 Svetovni dan lutkarjev: 21. marec 

 Svetovni dan gledališča: 27. marec 

 

 

Hiša otrok in umetnosti 

Predstave na daljavo so dostopne na njihovi spletni strani ter na Facebooku. Vsak teden 

dodajajo nove predstave, kmalu pa pričnejo tudi z izvedbo lutkovnih delavnic na daljavo. 

 

Lutkovno gledališče Ljubljana 

LGL je času praznih dvoran na spletu objavilo posnetke nekaterih svojih najuspešnejših 

predstav. Odraslim je namenjena predstava Posvetitev pomladi, uprizoritvi Vihar v 

glavi ter Romeo in Julija sta namenjeni najstnikom, za najmlajše gledalce pa so primerne Ti 

loviš!, Štiri črne mravljice, Močeradek gre čez cesto, Ostržek, Sapramiška in Sneguljčica. Do 

predstav lahko dostopate na povezavi Gledališče povezuje > 

 

Lutkovno gledališče Maribor 

Lutkovno gledališče Maribor je v sodelovanju s Televizijo Maribor objavilo posnetke desetih 

lutkovnih predstav, ki so dostopni v arhivu MMC RTV Slovenija >  

Izbirate lahko med predstavami: Jakob in mesto, Ko je Šlemil šel v Varšavo, Krst pri Savici, 

Kurent, Rdeča Kapica, Sneguljčica, Volk in kozlička, Žaba Greta, Zelišča male čarovnice in 

Žogica Marogica. 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Svetovni_dan_lutkarjev&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/21._marec
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Svetovni_dan_gledali%C5%A1%C4%8Da&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/27._marec
https://cd-cc.us9.list-manage.com/track/click?u=3bb31abb9fa0117a5a55e0cf1&id=c90268a4b7&e=0cc60788a9
https://cd-cc.us9.list-manage.com/track/click?u=3bb31abb9fa0117a5a55e0cf1&id=2e0961a24d&e=0cc60788a9
https://cd-cc.us9.list-manage.com/track/click?u=3bb31abb9fa0117a5a55e0cf1&id=2ee73431db&e=0cc60788a9
https://cd-cc.us9.list-manage.com/track/click?u=3bb31abb9fa0117a5a55e0cf1&id=cd060d8969&e=0cc60788a9


 

V ŠOLSKI KNJIŽNICI BRANJE NE POZNA MEJA 

30. 3. 2020 – 3. 4. 2020 

 

Draga učenka, dragi učenec! 

 

 

Pred nami je že tretji teden, ko se, žal, ne bomo videli. Pogrešam vas, predvsem pa vaš smeh 

in dobro voljo. Včasih si želim celo slišati vaše kričanje (no, nisem si mislila, da bom kdaj 

rekla kaj takšnega), tako je vse tiho.  

 

Povezav na netu imaš sedaj verjetno za nekaj časa dovolj, zato te ta teden vabim k branju 

klasičnih knjig (ja, tistih na papirju) in revij ter časopisov.  

Je pa v tem tednu tudi en zelo fin praznik - 1. april, dan vseh norcev. Izvor praznika najdemo 

v rimskem prazniku norcev (kvirinalijah). V zvezi s spomladanskim enakonočjem so stari 

Rimljani praznovali praznik smeha, ki je bil povezan s številnimi obredi in tekmovanjem v 

pripovedovanju šal. Šalili in norčevali pa so se tudi iz sebe in med seboj! Potegavščine in 

dobre »fore« so se udomačile tudi pri nas. Nekaterim v veselje, drugim, »ki gredo na led« in 

ne poznajo šale, pa v jezo, ker so ga »poslali v prvi april«! 

Sreda je torej dan za prvoaprilski »napad«, za šale, smeh, veselje in norčije! Le pretiravaj ne 

in pazi, da te starši ne »premagajo«! 

Ostani zdrava/zdrav, ostani nasmejana/nasmejan! 

 

Prisrčen pozdrav – knjižničarka Mojca 

 

 

 

1. triada 

Verjamem, da imaš doma kakšno knjigo, ki je še nisi prebrala/prebral. Prosi koga od domačih, 

da jo skupaj prelistata, jo prebereta in če ti bo všeč, jo lahko priporočiš še ostalim članom 

družine. Mogoče se ti porodi ideja, da kaj lepega narišeš ali pa si še sama/sam izmisliš 

pravljico. Lahko jo pripoveduješ domačim ali pa jo lepo napišeš in svoj zapis komu podariš v 

kuverti, ki jo izdelaš sam/a. Napiši naslov, ustvari znamko, pozvoni kot poštar in izroči pismo. 

 

4.,  5. razred 

Malo se s pogledom sprehodi med policami v svoji sobi. Verjamem, da boš na eni izmed njih 

našla/našel knjigo, ki je še nisi prebrala/prebral. Prelistaj jo in če te bo začela zanimati, jo 

preberi. Če še nisi osvojil/osvojila bralne značke, jo lahko dodaš na seznam prebranih knjig. 

Zdaj je torej idealen čas, da osvojiš bralno priznanje in verjamem, da bo letos bralnih 

značkarjev največ v zadnjih letih. Torej – dodaj na seznam tudi svoje lepo ime! 

 

 

 

 



 
6.,  7. razred 

Verjamem, da rada/rad ustvarjaš. Na priloženih povezavah te čakajo ideje za izdelavo 

knjižnih kazalk. Doma poišči knjigo, ki je še nisi prebrala/prebral. Prelistaj jo in mogoče se ti 

bo vsebina zdela zanimiva.  Za označitev strani uporabi kazalko, ki je plod tvoje domišljije in 

ustvarjalnosti. 

 
Knjižno kazalo z gumbom  

Knjižno kazalo z imenom  

Knjižno kazalo-pobarvanka 

 

8.,  9. razred 

Predlagam ti, da malo pobrskaš po literaturi v tujem jeziku. Mogoče se na kašni polici skriva 

knjiga ali revija, ki je primerna tudi zate. Prelistaj jo, v vsaki knjigi se skriva kaj zanimivega. 

Na spodnjih povezavah lahko najdeš nekaj dobrih idej. Prijetno branje ti želim! 
 

Knjige v angleščini za vse starosti 

Knjige, ustvarjalnice in igre v angleščini 

 

Pa še to! 

V dneh, ko si prikrajšana/prikrajšan za obiske knjigarn in knjižnic, boš lahko na  

www.e-emka.si izbirala/izbiral med e-knjigami za vse generacije ter za različne okuse. 

Navodila za prijavo in seznam knjig, do katerih lahko brezplačno dostopaš, najdeš 

na http://bit.ly/33tPGXi. 

 

 

2. APRIL, MEDNARODNI DAN KNJIG ZA OTROKE IN MLADINO 

V mesecu aprilu je kar nekaj dni posvečenih branju in knjigi: 

 2. april je mednarodni dan knjig za otroke in svetovni dan mladinske književnosti; 

 20. april je dan slovenske knjige; 

 23. aprila pa obeležujemo svetovni dan knjige in avtorskih pravic. 

 

 

Mednarodna zveza za mladinsko književnost (IBBY) je proglasila 2. april za mednarodni dan 

knjig za otroke. Obeležujemo ga od leta 1967, letos že 53. Poznamo pa ga tudi kot svetovni 

dan pravljic. 

 

In zakaj prav 2. april? Na ta dan se je namreč leta 1805 rodil danski pravljičar Hans Christian 

Andersen. Njegova dela pozna skoraj vsak otrok. Pokroviteljica dneva knjig za otroke je 

Mednarodna zveza za mladinsko književnost, ki ob tej priložnosti vsako leto pripravi 

poslanico, ki obide svet. Plakat in poslanica nagovorita mlade bralce ter jih spodbujata k 

branju kakovostne mladinske literature. 

 

https://www.bibaleze.si/ideje_za_prosti_cas/ideja-kako-izdelati-knjizno-kazalo.html
http://kreativniutrinki.blogspot.com/2015/08/knjizna-kazala.html
https://www.bralnica.com/aktualno/diy-ustvari-svoj-oznacevalnik/
http://www.magickeys.com/books/
https://freekidsbooks.org/filter/Children/date/DESC
http://www.e-emka.si/?fbclid=IwAR2OUnfRFwlEMRrcStCZjt479a11jwrjcsvHo-Ua6362ElmMCWjIavMGD7E
https://bit.ly/33tPGXi?fbclid=IwAR3Tk1uVBGk-R4I7u8NJTSp_Jb_JJI1w-Rvjc8jtq9NcW48E-bKYOQ9ZfWA


 
Letošnja poslanica z naslovom Lakota po besedah in plakat, ki bosta obkrožila svet, prihajata 

iz Slovenije. Besedilo je delo pisatelja Petra Svetine, plakat pa je oblikoval 

ilustrator Damijan Stepančič. 

 

Praznovanju se lahko pridružiš tudi ti! Preberi povabilo slovenske sekcije IBBY: 

 

Praznovanje 2. aprila – mednarodnega dneva knjiga za otroke – na spletu! 

Delite ideje za dobre knjige s svojimi prijatelji. V teh dneh smo še posebej lačni besed. 

Vabimo vas, da se v naslednjih dneh skupaj pripravimo na praznovanje: izberite svojo 

najljubšo knjigo Petra Svetina in/ali Damijana Stepančiča (ali pa tako, ki vas ob letošnjem 

praznovanju 2. aprila še posebej nagovori), preberite odlomek (ali pa kar celo knjigo) in ga 

delite z nami – posnemite se in svoj posnetek delite na svojem facebook profilu, pri tem pa v 

objavi označite tudi Slovensko sekcijo IBBY. Lahko pa posnetek pošljite nam 

( ibby.slovenia@gmail.com ), mi pa ga bomo objavili na naši facebook strani. 

 

 

Prijetno branje ti želim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ibby.si/index.php/component/content/article/36-slo-novice/344-poslanica-ob-2-aprilu-2020
mailto:ibby.slovenia@gmail.com


 

V ŠOLSKI KNJIŽNICI BRANJE NE POZNA MEJA 

23. 3. 2020 – 27. 3. 2020 

 

Draga učenka, dragi učenec, 

pred teboj je nov predlog aktivnosti z besedili, ki jih lahko najdeš na spletni strani Wikivir. 

Današnji predlogi so posvečeni poeziji, tako da se lahko naučiš kakšno pesmico na pamet in 

domače presenetiš z nastopom. 

 

Želim ti veliko zabave in sprostitve. 

 

 

Kako iščem po spletni strani Wikivir? 

Najprej v spletni brskalnik vtipkaj besedo Wikivir ali spletni naslov 

https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran. V okenček »Iskanje po Wikiviru« vpiši naslov 

knjige, besedila ali pa ime in priimek avtorja – spletna stran ti že sama ponudi zadetke. Odpre 

se ti možnost iskanja različnih literarnih del, ki jih lahko bereš s pomočjo računalnika. 

 

1. triada 

Prosi nekoga, da ti na spletni strani Wikivir poišče avtorico Anjo Štefan. Med njenimi deli 

izberi pesniški zbirki  Lonček na pike ali Iščemo hišico.  

Iz pesniške zbirke Lonček na pike izberi igrivo pesmico o eni od  živalic. Nauči se jo na 

pamet, zraven pa lahko oponašaš živalco. Tvoj nastop bo prav gotovo osrečil in nasmejal 

tvojo družino.  

Prikupne pesmice v zbirki Iščemo hišico ti bodo prav gotovo všeč. Eno od njih se nauči na 

pamet. Nariši in pobarvaj hišico, v kateri bi rad živel in jo izreži. To je tvoja sanjska hiška. 

 

4.,  5. razred 

Na spletni strani Wikivir poišči avtorja Srečka Kosovela. Med njegovimi deli izberi pesniško 

zbirko Naša bela mačica. Preberi nekaj pesmic in tisto, ki se ti zdi najlepša,  lepo prepiši na 

list. Ilustriraj jo!  

Pesem Deček in sonce se lahko naučiš recitirati na pamet. Poskus napisati podobno pesem o 

tem, da bi tudi ti rad nekomu izpolnil željo in na kakšen način (sonce je zbralo žarke in jih 

poslalo dečku, kako pa boš to storil ti?). 

 

 

6., 7. razred 

Na spletni strani Wikivir poišči avtorico Bino Štampe Žmavc. Med njeno poezijo izberi 

nekaj verzov in najlepše lepo prepiši na list. Ilustriraj jo. 

Lahko se jih tudi naučiš recitirati na pamet. Izberi si pesem in ji določi tiste pesniške lastnosti, 

ki jih že poznaš. Interpretiraj jo po svoje. 

Napiši šaljivo pesem o tvojem bratcu ali sestrici (glej pesmico Bratci, bratci), ki naj ima vsaj 

tri kitice in kratko izštevanko (glej Izštevanka za zobe). 

 

 

 

 

 

https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran


 
8., 9. razred 

Na spletni strani Wikivir poišči avtorja Antona Aškerca. Med njegovimi deli izberi pesniško 

zbirko  Balade in Romance, ki je njegova prva samostojna pesniška zbirka. Preberi jo in se 

skušaj vživeti v čas, ki ga pesnik opisuje. 

Izberi eno balado in eno romanco in ju primerjaj!  

Napiši naslov pesmi s socialno tematiko, naslov pesmi, kjer se preprosti ljudje bojujejo za 

enakopravnost, pesmi, v kateri se sprašuje o smislu življenja, pesmi, ki se nanašajo na ljudsko 

izročilo in zgodovinsko pesem (predlagam ti Celjsko romanco). Pri določanju si pomagaj z 

Wikipedijo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V ŠOLSKI KNJIŽNICI BRANJE NE POZNA MEJA 

 

16. 3. 2020 – 20. 3. 2020 

 

Draga učenka, dragi učenec. Štirinajst dni bomo doma! Sliši se super, a še zdaleč ni tako. Da bi ostali 

zdravi, moramo ostajati doma in se ne smemo družiti s prijatelji. Ko boš potrebovala/potreboval 

družbo, se spomni na svojo prijateljico knjigo, ki te nikoli ne pusti samega. Z njo se lahko smeješ, 

raziskuješ, se prepiraš, jokaš, vohuniš, sočustvuješ, se zaljubiš, predvsem pa se naučiš veliko o sebi in 

svetu. Ker trenutno tvoja najljubša knjižnica ni odprta, se lahko brez posledic družiš s knjigo na 

spodnji povezavi. Pazi nase in na druge okrog sebe in ostani zdrava/zdrav.  

Veliko bralnih užitkov ti želi tvoja knjižničarka Mojca. 

 

• V iskalnik vtipkaj  besedo Wikivir ali spletni naslov https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran. V 

okenček »Iskanje po Wikiviru« vpiši naslov knjige, besedila ali pa ime in priimek avtorja – spletna 

stran ti že sama ponudi zadetke. Odpre se ti možnost iskanja različnih literarnih del, ki jih lahko bereš 

s pomočjo računalnika. 

 

 

1. RAZRED 

V šolski knjižnici ste vsi prvošolci prejeli v dar knjigo z naslovom Škrat Kuzma dobi nagrado. Prosi 

nekoga, da ti jo prebere. Pravljico nato skupaj obnovita. Pripoveduj jo še komu, ki Škrata Kuzme ne 

pozna. 

 

2. RAZRED 

Prosi nekoga, da ti na Wikiviru v pesniški zbirki Vrtiljak poišče pesem Toneta Pavčka z naslovom Po 

svatbi. Skupaj jo preberita, nato pa ustvari ilustracijo ter si z njo polepšaj svojo sobo. 

 

3. RAZRED 

Prosi nekoga, da ti na Wikiviru poišče Svetlanine pravljice. Izberi si eno izmed njih, jo preberi, izdelaj 

lutke, nato jo v družinskem krogu dramatizirajte. 

 

4. RAZRED 

Na Wikiviru poišči pravljico z naslovom Zlato kralja Matjaža: slovenska ljudska pravljica. Preberi jo 

in vsebino spremeni v strip. Ne pozabi na lepe ilustracije in besedilo v oblačkih, ki naj na kratko 

povzame vsebino pravljice. 

 

5. RAZRED 

Na Wikiviru poišči pravljico z naslovom Zdravilno jabolko. Preberi jo. Nato napiši svojo pravljico 

tako, da boš spremenil osebe v pravljici (npr. namesto kralja naj nastopi kraljica, zamenjaj tudi berača) 

in predmete (namesto jabolka naj bo npr. čarobna knjiga, čudežno zrcalo…). Konec naj bo zabaven, da 

se bo tvoja družina ob branju veselo nasmejala. 

 

6. RAZRED 

Na Wikiviru poišči knjigo z naslovom Bajke in povesti o Gorjancih. Preberi jo in uživaj! 

https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran


 
 

7. RAZRED 

Na Wikiviru poišči zabavni Dnevnik pajka Francija. Preberi ga in poskušaj vse tisto, kar se ti čez dan 

zgodi, spremeniti v smešen zapis v svoj dnevnik. Ostani optimistična/optimističen! 

 

8. RAZRED 

Na Wikiviru poišči knjigo pisateljice Dese Muck z naslovom Pod milim nebom. Ko bo zunaj prijetno 

toplo, jo lahko tudi ti prebereš pod milim nebom. 

 

9. RAZRED 

Na Wikiviru poišči knjigo pisatelja Gorana Gluvića z naslovom Fantje, žoga, punce. Prijetno branje ti 

želim. 

 

Priporočam ti še obisk dveh bogatih knjižnic na daljavo, ki ju je vredno raziskati: 

• Za branje e-knjig v iskalnik vtipkaj besedo Biblos ali spletni naslov: https://www.biblos.si/. Na 

Biblosu si lahko izposodiš e-knjige ali jih kupiš. Če si član Osrednje knjižnice Celje in imaš geslo za 

Moj COBISS (Moja knjižnica) se v sistem prijaviš tako, da vpišeš sikce in tvojo člansko številko. 

Geslo je enako kot tvoje geslo za Moj COBISS, ki so ti ga v knjižnici dodelili. Brezplačno izposojeno 

knjigo lahko preneseš na mobilni telefon, tablični računalnik ali bralnik z e-črnilom. 

 

• Zvočne knjige lahko poslušaš z aplikacijo Audiobook https://www.audibook.si/. Prenesi mobilno 

aplikacijo in poslušaj avdio knjige, do 90 dni lahko aplikacijo uporabljaš brezplačno. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblos.si/
https://www.audibook.si/

