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Pozdravljeni! Sporočamo vam VESELO

NOVICO – odkrit je 6. knjižni zaklad.
Zelo dobro!
Neponovljivo!
Briljantno!

Občudovanja vredno!

Osupljivo!
Tokrat se v tej postavi oglašamo zadnjič. Tinko in volk
se vračata v svojo pravljico, sama pa sem že na
delovnem mestu v knjižnici. Upam, da bo od sedaj
naprej vse tako, kot je prav.

Knjigo, dom Tinka in volka, pa si boste ob prihodu v
šolo lahko ogledali in seveda pokukali med njene
platnice, potem pa se vrne v toplo, prijazno in varno

Lupinico

.

Hvala Tinku in volku. Bila sta prijetna
družba, kajne? Iz volkovega kožuha veje vonj po
svobodi, Tinkov smeh in iskrive oči pa govorijo o
veselem, sočutnem in radovednem dečku. In to

slednje,

, bo tisto, kar bo v šoli, ki

prihaja, najpomembnejše. Ne samo da bo takšna šola
učinkovitejša, predvsem bo zabavnejša in kratkočasnejša.

Hvala vsem! Se vidimo med

IŠČEM KNJIŽNI
Čestitke Naomi Tancer za odkrit knjižni zaklad. Sicer so bili
potrebni štirje namigi, ampak nič zato. Iskanje je bilo zaradi tega
gotovo še razburljivejše.
Tokrat ste iskali knjigo

Nejke Omahen.

Veliko srce, mladinske pisateljice

Pa se nekoliko sprehodimo prek namigov!

se je rodila leta 1983. Otroštvo in mladost je
preživela prav blizu nas – v kraju, ki se ponaša z mogočno neogotsko cerkvijo.
Portal cerkve krasi mozaik s podobo sv. Martina, znanega po svoji DOBROTI.

Zanimivo! Pisateljičin priimek se vzvratno prebere

NEHAMO.

Nejka je začela pisati že v osnovni šoli. Roman Silvija je izšel leta 1999, ko je
imela komaj 16 let, potem pa je do leta 2010 nanizala knjige: Življenje

kot v filmu, Dež, Veliko srce, Prigode Poprove Pipi,
Spremembe, spremembe, Temno sonce, Oh, ta kriza!
Njena dela so med mladimi bralci zelo priljubljena. Po romanu Življenje kot v
filmu

je bil posnet celo film.

PIŠITE mi na naslov: stanislava.sirk@osgradec.si.

Ostanite zdravi!

Šrečno!
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