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Si nas predstavljate v takšnem šotoru iz mladega zelenja? Ja, prav v njegovi hladni

senčici bomo še danes popoldne lenarili v Jeršičevem lazu. Volk in Tinko sta že na delu.
Jaz pa samo še sestavim današnji bralni meni za vas, potem pa _________________
V košaro malico, v žep pršilo proti klopom, pad pazduho knjigo.

Vas je zamikalo, da bi si šotorček postavili tudi vi?

USTVARJAM
➢ Na robu gozda ali na bližnji jasi si postavi šotor iz mladega
zelenja.
Nalomi ozelenele bukove veje in jih drugo ob drugi zapikuj v zemljo v obliki
polkroga, na ravnem delu polkroga pusti odprtino za vhod. Čez zelenje položi
še nekaj vej za streho, tla v šotoru prekrij z armafleksom ali odejo. Tako,
bivališče je pripravljeno za uživanje! Zlekni se vanj in opazuj svetlobo, ki si
utira pot skozi mlade nežnozelenkaste liste.

pred

POZOR! Ne pozabi se zaščititi

.

Če bi tudi ti rad prebral pripovedko o
pastirčku, ki je z zelenjem zaščitil tri
vile, ki so zaspale na pašniku, si jo
natisni.

PASTIRČEK

Svoje dni je pasel majhen deček v Istri blizu morja krave, ovce in koze. Nekega
dne, ko je vroče sonce pripekalo na zemljo, je deček zagledal tri prelepe deklice, ki
so spale na mehki travi. Bile so vile, vendar deček tega ni vedel. Vse tri so si bile
zelo podobne med seboj. Pastirček je mislil, da so to navadne deklice, ki so se
utrudile na soncu, legle in zaspale.

»Sonce jih bo opeklo,« si je mislil pastirček. Škoda lepih obrazov. Moram jim
pomagati. Splezal je na bližnjo lipo, nalomil košatih vej in jih zasadil okoli obrazov
lepih deklic, tako da so jim zelene lipove veja naredile senco.

Nedolgo potem so se vile zbudile, vstale in se glasno spraševale, le kdo jih je
ubranil pred sončno pripeko. Prav dobro so vedele, da je bil to dobrosrčni
pastirček, saj vile niso spale, le delale so se, kot da spe. Spraševale so zato, da bi
videle, ali se bo deček oglasil ali ne.
Lasje so se vilam bleščali kot čisto zlato. Pastirček je poskušal zbežati, a v
trenutku so bile vse tri vile pri njem. Vprašale so ga, kaj želi v dar, ker jih je
obvaroval pred žgočim soncem. Pastirček se ni upal ničesar prositi. Ponujale so
mu mošnjo zlatnikov. V njej mu nikdar ne bi zmanjkalo rumenih cekinov, vendar
pastirček ni maral za mošnjo zlatnikov, saj denarja sploh ni poznal. Da bi se pa s
cekini igral, pa tudi ni hotel, saj so cekini mrtva stvar, on pa je imel žive ovčke in
kozice za igro. Zelo jih je imel rad.
Ko so vile to videle, so mu rekle:
»Ko boš zvečer gnal čredo domov, boš slišal od morja zvončkljanje raznih
zvoncev, pa nikar se ne oziraj nazaj, dokler ne prideš domov!« Ko so to izrekle, so
vse tri vile izginile.
Zdaj šele je pastirček spoznal, da to niso bile navadne deklice, ampak vile.

Počasi se je sonce vedno bolj nagibalo v morje in prišel je čas, da je pastirček gnal
čredo domov. Čim bolj pa se je bližal domu, tem glasnejše zvonjenje je slišal za
svojim hrbtom. Toda pozabil je, kar so mu vile naročile. Ko je bil že na pol pota
proti domu, se je radovedno ozrl, da bi videl, kdo žene za njim tako veliko čredo.
Zagledal je veliko čredo ovac, krav in koz, ki so prihajale iz morja. V trenutku pa,
ko se je ozrl nazaj, so ovce in koze prenehale hoditi iz morja. Samo tista čreda, ki
je že bila na suhem, je sledila njegovi čredi do doma.
Če bi pastirček ne bil pogledal nazaj, bi imel neizmerno veliko čredo, a saj mu je
bilo dovolj. Še revne sosede je obdaril z ovcami in kravami, ki so mu jih vile tako
čudežno podarile.

➢

Poslušaj: https://www.youtube.com/watch?v=wH5xacgGZjM

BEREM in poslušam
1.
Desa Muck: Kokoš

velikanka

➢ Poslušaj: https://www.facebook.com/watch/live/?v=639224083310366&ref=watch_permalink

Florence W. Williams: Mala rdeča koklja

➢ Beri: http://www.epravljice.si/mala-rdeca-koklja-stran5.html

2.
Anne Frank: Dnevnik Ane Frank

➢ Naloži na strani: https://www.e-emka.si/product/pika-nogavika-eknjiga

3.
❖ V ANGLEŠČINI

LITTLE CINDERELLA

➢

Preberi na strani:

https://www.gutenberg.org/files/20723/20723-h/20723-h.htm

POTUJEM V PRETEKLOST
Otroška revija Zvonček iz leta 1939, zadnja številka pred
2. svetovno vojno

➢

Prelistaj in preberi na strani:

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-Q9RSJUQD/437947a7-8390-4fdf-8ecdb4f7c5b66f07/PDF

išČEM KNJIŽNI
Dragi prijatelji, 4. knjižni zaklad je s pomočjo SUPER JOKERJA, našega volka, našla

Naomi Tancer. Čestitke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Super si!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Iskali smo knjigo Bronje Žakelj
. Knjiga, ki
sicer ni namenjena otrokom, je že nekaj časa med najbolj branimi romani pri nas. Pisateljica

Belo se pere na devetdeset

je leta 2019 zanjo prejela Delovo književno

nagrado kresnik.

Pri prvem in drugem namigu smo se poigrali z imenom in priimkom pisateljice. Priimki
so sploh zanimivi.

Tu je naloga zate.

➢ Poveži spodnje slike z ustreznim priimkom.

Martinčič

Tinko

Zidar

Muha

Žakelj

Klobasa

Šuštar

Repina

Maček

KAJ MISLIŠ, ZAKAJ PRI NAS

IZ POIMENOVANJ ZA
PA ZA ŽIRAFO ALI SLONA,

POZNAMO PRIIMKOV

ALI
RAČUNALNIK IN AVTO?

Priimki odslikavajo čas in prostor, v katerem so nastali: pri nas v
16. stoletju na prostoru, na katerem živimo še danes.

19. apr. 2020 3:55
Servus, Naomi!

Volk tukaj, tvoj
. Ura je točno 3.40 in buden sem kot ris.
Pomagaj si s temle "podnamigom":

Pisateljica = (

Tačka !!!!!!!!!!!
Volk

+ JA) + ŽAKELJ

Pa še Naomin duhovit odgovor.
Ned 19. 04. 2020 09:38

Ste pa prava nočna
!
Zdaj pa vem za katero knjigo gre Bronja Žakelj Belo se pere na devetdeset. Te knjige še nisem
prebrala se ji bom pa posvetila naslednje šolsko leto in jo morda povem za bralno značko.
Lepo se imejte,
Naomi

ZDAJ PA K NOVEMU
ZAKLADU.
NAJPREJ PRAVILA, POTEM PA NAMIG.

Že iz šole ste navajeni iskanja knjižnega zaklada s pomočjo mojih namigov, tokrat pa boste pred
novim namigom imeli možnost na pomoč poklicati še volka, ki bo vaš SUPER JOKER.

Pravila

volka

stanislava.sirk@osgradec.si

lepe nagrade !!!

5. knjižni zaklad
namig:

Med iskanjem zaklada poslušaj:

https://www.youtube.com/watch?v=aIxx4qZi9Hw

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

ŠOTOR KLIČE!

Ostanite zdravi!

Šrečno!
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