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Tukaj najdeš nekaj strani, kjer lahko prebereš kaj lepega ali se naučiš česa novega. 

Dodobra smo že zakorakali v mlado leto 2021, za katerega upamo, da bo z zorenjem zmeraj 

bolj radodarno s pristno slovensko besedo in podobo, skrito med dišečimi platnicami knjig. 

Ne pozabimo, v knjigah se skriva bogastvo – več ga posrkamo vase, dragocenejši smo. 

 

Za mlajše učence 

19. januar 1876 se je rodil slovenski pesnik in pisatelj Dragotin Kette. 

Davnega leta 1896 je bila prvič objavljena njegova pravljica Šivilja in 

škarjice. 

Pravljica Šivilja in škarjice je prevedena tudi v makedonščino, srbščino, 

hrvaščino ter madžarščino in nemščino. 

 

Zgodbi lahko prisluhneš na spodnjih povezavah: 

Šivilja in škarjice: https://www.youtube.com/watch?v=m5Zp7MUp0us 

Šivilja in škarjice v interpretaciji Pavleta Ravnohriba: 

https://www.youtube.com/watch?v=l_GLhXv0kIQ 

 

Spodaj te čaka še povezava do elektronske oblike zgodbe Šivilja in škarjice, da jo boš lahko tudi 

sam prebral: https://sl.wikisource.org/wiki/%C5%A0ivilja_in_%C5%A1karjice 

 

Najbolj znani izdaji pravljice sta izšli v obliki slikanice leta 

1968 in 1993. 

Posebej zanimivi sta, saj je slikovno podobo zanju izdelala priznana 

akademska slikarka in ilustratorka Jelka Reichman.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=m5Zp7MUp0us
https://www.youtube.com/watch?v=l_GLhXv0kIQ
https://sl.wikisource.org/wiki/%C5%A0ivilja_in_%C5%A1karjice


Če ob branju rad pogledaš lepe podobe, ki spremljajo besedilo, imamo zate še nekaj predlogov 

slikanic, ki bodo pobožale tvojo dušo. 

 

 

 

 

Čudežni vrt      Kajetan Kovič: Moj prijatelj Piki Jakob 

Anja Štefan: Lonček na pike    Svetlana Makarovič: Strašni volk 

Josip Ribičič: Miškolin     Anja Štefan: Sto ugank 

Medved išče pestunjo, ruska ljudska  pravljica Kajetan Kovič: Maček Muri 

 

NE POZABI: 

NAJBLIŽJA KNJIŽNICA JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA GORNJA RADGONA JE  ODPRLA SVOJA 

VRATA! TAM SI LAHKO VSE OMENJENE SLIKANICE IZPOSODIŠ.  IN ŠE MNOGO DRUGIH! 

 

V prejšnjih namigih si svoje možgančke že razmigal s pomočjo prenekatere uganke. 

23. januarja se je leta 1878 rodil Oton Župančič, ki je napisal veliko zanimivih ugank in pesmic 

za otroke. 

V povezavi lahko prebereš  Župančičevo pesniško zbirka Mehurčki:  

https://domzalec.si/wp-content/uploads/2019/01/Oton-Zupancic-

MEHURCKI-1.pdf 

 

https://domzalec.si/wp-content/uploads/2019/01/Oton-Zupancic-MEHURCKI-1.pdf
https://domzalec.si/wp-content/uploads/2019/01/Oton-Zupancic-MEHURCKI-1.pdf


Zagotovo poznaš Župančičevega Cicibana oz. cici-bana ali malega 

gospoda. 

Po tem znanem liku se imenuje revija Ciciban, ki jo otroci radi berejo 

že desetletja. 

 

 

V tem zimskem času pa še ena uganka.  

 

Poznam rudarja –  

gore ustvarja. 

Kdo je to? 

 

Sedaj pa hitro nadeni topla oblačila in na travnik, da poleg možgančkov razmigaš še svoje telo. 

Preštej vse »gore«, ki jih najdeš na travniku … štej jih med tekom in pri vsaki naredi še počep 

in poskok.  

Naužil se boš svežega zraka, razmigal svoje kosti in mišice, da se boš lažje učil. 

 

Za starejše učence  

Prisluhni Mislicam,  zgodbam Ferija  

Lainščka.  

Šesta od desetih nosi naslov TEREZINI 

BISERI. 

https://www.youtube.com/watch?v=zhlsx4aaRik 

Pripoveduje: pisateljica in knjižničarka 

Vesna Radovanovič 

Režija: Maria Millas 

Glasba: Marko banda 

Založba: Franc-Franc, 2011 

https://www.youtube.com/watch?v=zhlsx4aaRik


Letošnji dobitnik Prešernove nagrade je Feri Lainšček. Prešernove nagrade in nagrade 

Prešernovega sklada so najvišja priznanja Republike Slovenije za dosežke na področju 

umetnosti. Prve nagrade so bile podeljene leta 1947, na dan kulturnega praznika. 

Feri Lainšček je vsestranski avtor, ki piše prozo  in poezijo za otroke, mladino in 

odrasle, dramska besedila in radijske igre. Njegova dela so prevedena v več tujih 

jezikov. Kot avtor besedil sodeluje s številnimi slovenskimi pevci in skupinami. Prejel 

je vse najpomembnejše nagrade, med njimi nagrado Prešernovega sklada za roman 

Ki jo je megla prinesla, kresnika za romana 

Namesto koga roža cveti  in Muriša ter 

večernico za mladinsko knjigo  Mislice. 

Zaznamovala ga je pokrajina ob Muri. Po njegovih 

šestih romanih so bili posneti zelo uspešni in zelo 

gledani filmi. Piše dosti. Pravkar je izšel prvi del 

njegove romansirane avtobiografije Kurji pastir. 

 

Preberi pesem iz zbirke NE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Priznanje&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Umetnost
https://sl.wikipedia.org/wiki/1947
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kulturni_praznik&action=edit&redlink=1


Morda bi prebral Kurjega pastirja, ki govori o Lainščkovem najzgodnejšem otroštvu v na 

Goričkem? 

 

 

 

Čisto enostavno! Kako? 

 

 

NAJBLIŽJA KNJIŽNICA JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA GORNJA RADGONA JE ŽE ODPRLA SVOJA 

VRATA! 

1. Odprta  ZA BREZKONTAKTNO IZPOSOJO IN BREZKONTAKTNO VRAČILO GRADIVA. 

2. Uporabniki nimajo prostega dostopa do knjižnih polic in računalnikov. 

3. Vstop v knjižnico posamično. (1 uporabnik v knjižnici) 

 

 


