SPLETNA KNJIŽNICA OŠ GRADEC, 23. 4. 2020

23. april – svetovni dan knjige in avtorskih pravic

List, lista, mnogo listov – krošnja!
List, lista, mnogo listov – knjiga!

krošnji

V
ptica, ptici, mnogo ptic – ščebetanje, žvrgolenje, gruljenje,
klicanje, žvižganje, klopotanje …

V

knjigi beseda, besedi, mnogo besed – za pripovedovanje, božanje, tarnanje,

prošnjo, zbližanje, odhajanje, za blagoslov, prekletstvo, laž, resnico
…

In med glasovi

– za

in

!

Včeraj je praznovala Zemlja, danes knjiga. Naučiti se brati prvo in
drugo – živeti! Volk je Tinkov vodnik po naravi, knjižničarka
otrokova vodnica po knjigah.
NARAVA

VOLK

TINKO

KNJIGA

KNJIŽNIČARKA

OTROK

In če

položimo drug prek drugega? Dobimo

zvezdo

!

Pa smo prodrli v bistvo naših odnosov in prijadrali do Davidove zvezde. Igra

naključij?????


https://www.youtube.com/watch?v=FZe3mXlnfNc

– med tišino in zvokom!

Estonski skladatelj Arvo Pärt in njegov Center sredi gozda

je prava specialistka za iskanje zakladov (mogoče pa si naša
edina spremljevalka, draga Naomi
). Bravo! Pravijo, da prihaja čas novih
poklicev. No, ti se boš lahko registrirala kot svetovalka pri iskanju zakladov.
Mislim, da bo to še kako donosen posel. Če ne boš mogla opraviti vsega sama,
lahko računaš na nas tri

!!!!!!!!!!!!

Iskali smo knjigo Kajetana Koviča Moj prijatelj Piki Jakob.



Poslušaj otroško skladbico Moj prijatelj Piki Jakob v zborovski izvedbi:
https://www.youtube.com/watch?v=-yw6lQJLTTo

Pozdravljena, nova rubrika Napaka! Super je, da te imamo. Ugotovili smo, da tisto, da iz
besede krava ni priimkov, ne drži. Iz nje je menda izpeljan tudi priimek novega predsednika
Društva Bralna značka Slovenije

Marka Kravosa. Sicer pa lahko več o priimkih iz

poimenovanj živali

 preberete na naslovu: https://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604095.pdf

ŽIVALSKI PRIIMKI – ODSEV OSEBNIH IN NARODOVIH ZNAČAJSKIH LASTNOS

Zanimivo! Našli

boste še priimke Kravanja, Kravarič, Kravec, Kravina.

Pesnik Marko Kravos pa je za današnji praznik spesnil Poslanico
Zlog devetak
brez ločil a še v brezvetrju

/…/ Vsi me sprašujejo, koliko sem star – že dan po rojstvu so hoteli to vedeti,
ne pa, če mi gre dobro na svetu. Kar danes ni nedolžna stvar
... da nisi še za v dom za ostarele.
Tako je to, po slovensko, ko si star že od mladih nog!

Na koledarju niso samo številke in dnevi, meseci v letu,
so tudi svetniki in prazniki. Med temi dan sv. Marka, 25. april,
ko so šli na kmetih s procesijo po poljih, da bi raslo zrnje in brstje.
V Trstu je to dan zmage nad fašizmom pred 75 leti.
Dan spomina, dan ponosa? Dan skrbi, da se nestrpnost ne razpase,
da ne pride spet do gluhe teme pod strahovlado.
Svoboda je zdrava in lepa kot prvo zelenje. Vreme pa je vedno aprilsko.

Nekoč je bila knjiga za lahko noč: zdaj smo z njo v naročju že čez dan.
Petelin tokrat naznanja:
zdrava RAZDALJA med ljudmi je znak BLIŽINE in obzira

Hvala gospodu Marku in vsem, ki ste bili z nami v
tem mesecu. Naslednji knjižni zaklad bo
pripravljen v začetku maja. Lepe lepe počitnice
vam želimo, dragi prijatelji!

Se vidimo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pišite nam na naslov:
stanislava.sirk@osgradec.si

Ostanite zdravi!

Šrečno!
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