SPLETNA KNJIŽNICA OŠ GRADEC, 2. 4. 2020

Kot vidite, dragi prijatelji, smo dodali novo rubriko.

Danes praznuje –

? Ste uganili?

KNJIGA

seveda. 2. april je

mednarodni dan knjig za otroke. S knjigo pa slavi tudi bralec prav vsakič, ko jo vzame v roke. Saj je on
tisti, ki ji vdihne življenje. Ko jo vzame v roke, ko med njegovimi prsti zašumijo listi, tako kot tisti pod
Tinkovimi bosimi nogami, se zgodi čudež – mrtva stvar oživi: spregovorijo živali, rastline, ljudje,
predmeti, pred bralcem vstajajo čudežne pokrajine, ukrivita se čas in prostor – mi smo tam, tam je tu,
včeraj in jutri sta danes.

z neverjetno stvariteljsko močjo.

ČESTITKE, mali BOGOVI!!!!!!!!!!!!!!!
Spodaj smo vam izpisali poslanico, ki jo je za letošnji mednarodni dan knjig za otroke pripravil prav za

vse mlade bralce tega sveta slovenski pisatelj Peter Svetina.
Tinko
in volk sta navdušena nad zapisanim. Sta mi predlagala, da ga povabimo v našo druščino, da bi nam

pomagal pripraviti kak okusen knjižni obrok. Volk se že oblizuje. Prav, prav, ti nikoli siti vseved! Ga
bomo povabili, tega šefa s tremi Michelinovimi* zvezdicami. Mogoče pa se bo odzval.
*Tri Michelinove zvezdice: Restavracija ima izjemno kulinariko in je vredna posebnega izleta samo za obrok. Namesto da bi se
ustavili na poti do cilja, je ta restavracija destinacija. Ta restavracija streže različne jedi, ki so izpopolnjene do potankosti.

Poslanica ob 2. aprilu, mednarodnem dnevu
otroke

za

Peter Svetina
LAKOTA PO BESEDAH

V moji deželi konec aprila ali začetek maja ozelenijo grmi, ki jih
kmalu nato naselijo zapredki metuljev. Kot vata ali kot sladkorna
pena zgledajo, ličinke pa požirajo list za listom, dokler grmi niso
videti popolnoma opustošeni. Ko se metulji razvijejo, odletijo,
grmički pa kljub temu niso uničeni. Ob letu ponovno ozelenijo, spet
in spet.
To je podoba pisateljice, podoba pesnika. Zgodbe in pesmi ju izjejo,
izčrpajo ju, in ko so napisane, odletijo, odidejo v knjige, odidejo med
poslušalce. To se ponavlja.
In kaj se zgodi s pesmimi in zgodbami? Poznam fanta, ki so mu
operirali oči. Dva tedna po operaciji je moral ležati le na desnem
boku, potem še mesec dni ni smel brati, ničesar. Ko je po mesecu in
pol prijel v roko knjigo, se mu je zdelo, kot da bi besede z žlico
zajemal iz sklede. Kot da bi jih jedel, zares jedel. In poznam dekle, ki
je zdaj učiteljica. Pravi: Otroci, ki jim starši niso brali knjig, so
siromašni.
Besede v pesmih in zgodbah so hrana. Niso hrana za telo, nihče si z
njimi ne bo napolnil želodca. So hrana za duha in dušo. Kadar je
človek lačen in žejen, se mu stisne želodec, osušijo se mu usta.
Išče, kje bi lahko dobil vsaj kos kruha, skodelico riža, koruze,
kakšno ribo ali banano. Bolj ko je lačen, bolj se mu oži pogled, ne
vidi več drugega kot par grižljajev, ki bi ga nasitili. Lakota po

besedah se ne kaže tako, kaže se kot malodušnost, kot brezbrižnost,
kot arogantnost. Ljudje, ki jih tare ta lakota, se ne zavedajo, da je
njihova duša premražena, ne zavedajo se, da hodijo mimo sebe, pa
se ne vidijo. Del sveta jim odteka, ne da bi ga sploh kdaj opazili. To
lakoto potešijo pesmi in jo potešijo zgodbe. Če tega doslej nismo
počeli, je upanje, da se nasitimo? Je. Fant bere, skoraj ni dneva, da
ne bi bral. Punca, ki je postala učiteljica, bere zgodbe svojim
šolarjem. Vsak petek. Vsak teden. Če kdaj pozabi, jo na branje
spomnijo otroci sami. Pa pisateljica in pesnik? Ob letu bosta
ozelenela. In spet ju bodo izjedle zgodbe in pesmi, ki bodo kot
metulji poleteli na vse strani. Spet in spet.

Štanka je skoraj požabila na velikega mojštra Hanša Chrištiana Anderšena, ki praznuje daneš
švoj rojštni dan. Volk še šmeje in pravi, da ni vedel, da ima naše društvo tudi švojega velikega

mojŠtra. Pa je Štanka dodala, da šmo reš kot kakšno škrito društvo, šaj šo naš do šedaj našli le
redki … Jaz ji čišto ne verjamem, mišlim, da naš je že kar nekaj …

Rodil se je 2. aprila 1805 na Danskem v kraju Odense, umrl 4. avgusta 1875 v Københavnu.
Hoteli so ga izučiti za krojača, a on je želel postati pesnik in igralec. Kot igralec se ni proslavil,
svetovno slavo so mu prinesle pravljice, ki so prevedene v več kot 25 jezikov. Prežemajo jih
socialna občutljivost ter ideje, ki so spoštljive tako do staršev kot otrok, in se odmikajo od
pogosto temačnih ljudskih pripovedk.

Podpis slavnega pravljičarja

Kateri ilustrator se ne bi želel poizkusiti v ilustriranju Andersenovih pravljic?

Spodaj smo vam prilepili nekaj primerkov likovnih interpretacij njegovih
znamenitih pravljic.

Galerija izbranih
ilustracij naslovnic
Andersenovih
pravljic

H. C. Andersen, C. A. Jensen, 1836



Ob sprehodu po galeriji lahko poslušaš skladbo
danskega skladatelja Carla Nielsena (1865-1931)

https://www.youtube.com/watch?v=7_-wkidKX54

Cesarjeva nova oblačila, Marija Lucija Stupica

Vžigaličarka, japonski ilustrator

Snežna kraljica, Bagram Batoulline

Andersenove pravljice, Edna F. Hart

Svinčeni vojak, Marcia Brown

Princesa na zrnu graha, ?



Preberi na: https://landoftales.com/reader/#!book/p2621-the-princess-and-the-pea

Pripravili smo vam 2. namig za 2. zaklad.
Pravila

stanislava.sirk@osgradec.si
volka



lepe nagrade !!!

1. namig za 2. zaklad

V naslovu občno,
v besedilu lastno,
v sadni kupi slastno.

2. namig za 2. zaklad

,

Kdor išče ta najde

Ostanite zdravi!



Šrečno!

Viri:
https://www.dailymotion.com/video/x7m26hz
https://www.calendula.si/parfumsko-olje-jagoda
https://midvakuhava.si/skutno-sadna-kupa/
https://www.pinterest.com/anneunice/hans-christian-andersen/
https://www.amazon.com/Little-Match-Girl-Level3-Book-ebook/dp/B075RYV1FZ
https://skandisk.com/little-match-girl
https://www.pinterest.com/pin/AYcOi5Qgw1N1iHNVQw5z7swlboMvd8ZqVYES3VpQXC58Ot392ljDYf
4/
https://www.walmart.com/ip/The-Fairy-Tales-of-Hans-Christian-Andersen-Illustrated-by-Edna-FHart-9781781395165/53603222
https://kamigame.jp/%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%AD/
%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%87/%E3%83%9E%E3%83%
83%E3%83%81%E5%A3%B2%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%B0%91%E5%A5%B3.html
https://www.bukla.si/knjigarna/otrosko-in-mladinsko/od-4-do-8-let/pravljice-in-basni/cesarjevanova-oblacila-snezna-kraljica.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:C.A._Jensen_1836_-_HC_Andersen.jpg
https://www.nadlani.si/kulinarika/michelinove-zvezdice/
http://dragosl.splet.arnes.si/govoreca-knjiga/

