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Pozdravljeni! 

Veseli smo, da smo spet skupaj. Pripravili smo vam nekaj 

predlogov za branje in seveda nov namig za še neodkrit 6. 

knjižni zaklad. 

Upamo, da je za vami lep vikend. Naslednji teden se z 

nekaterimi že  . Vabljeni tudi v 

šolsko knjižnico. Poskrbeli bomo, da si boste lahko varno 

izposodili gradivo in seveda vrnili  knjige, ki so obtičale pri 

vas doma. Zanje bomo v  sobici pripravili prostor, kjer 

bodo odležale 7 dni, potem pa jih bomo spet lahko 

postavili na police. 

 



 

 

Knjige v karanteni, Osrednja knjižnica Celje 

 

 

 

BRALNA ZNAČKA NA DALJAVO LEPO POTEKA. RAZVESELIMO SE VSAKE OBNOVE, 

KI NAM JO POŠLJETE PO ELEKTRONSKI POŠTI. TAKOLE JE KNJIGO PISATELJICE DESE MUCK 

BLAZNO RESNO O ŠOLI PREDSTAVILA TINA JERINA IZ 9. RAZREDA: 

 



 

Od: Tina Jerina Poslano: četrtek, 07. maj 2020 14:04 Za: Stanislava Sirk 

<stanislava.sirk@osgradec.si> Zadeva: BRALNA ZNAČKA 

Pozdravljeni ga. Stanka, 

danes pa je čas za Deso Muck. Ko sem prvič prebrala to knjigo (bilo je poletje, 

na morju, ko sem končala 6. razred) je nemudoma postala moja najljubša. 

Hotela sem se prepričati, če to še vedno drži, zato sem jo po slabih treh letih 

ponovno vzela v roke. Kljub temu, da sedaj vsebino doživljam drugače kot 

takrat, bo knjiga v mojih očeh vedno nenadomestljiva. Moram priznati, da ko 

sem prvič prebrala to knjigo sem se kar veselila začetka šole. In glej, v sedmem 

razredu, ko me je učila učiteljica Bojana Kotar, nam je pri pouku slovenščine 

začela brati ravno to knjigo ( čeprav nam je nikoli ni uspela prebrati do konca ) 

in bila sem čisto navdušena, saj je bila moja najljubša, to sem tudi povedala pred 

celim razredom, naj se ve, sem si mislila. :) 

Obnova: V prvih poglavjih so opisani dnevi, ko je pisateljica sedela v šolskih 

klopeh. Ti so zelo zanimivi in se kar precej razlikujejo od današnjih. Opisuje 

kako je včasih tudi ona trpela v šoli, v spomin pa se mi je najbolj utrnil stavek, 

ki pravi, da nas bo šola zalezovala do smrti. Nato se začne razpletati zanimiva 

zgodba, ki gre nekako takole : 

Začelo se je novo šolsko leto v 7. razredu. Žane in njegova klapa so bili 

najstarejši, saj so večkrat ponavljali razred. Posledično so bili strah in trepet 



vseh učencev. Žane je imel dekle po imenu Manca, a jo je zamenjal za Nežo. 

Pred celim razredom ji je povedal, da je sedaj ona njegova punca. Manci to 

seveda ni bilo všeč, zato je med poukom Neži napisala listek, na katerem ji je 

zagrozila naj Žaneta pustil pri miru. Malo za tem pa je Neža ponovno dobila 

listek, a tokrat od Žaneta. Rekel ji je, da naj ga po koncu pouka počaka zunaj. 

Listek pa je prestregel učitelj zgodovine, ki so mu učenci dali vzdevek Kiler. Za 

kazen je dal Neži in Žanetu za nalogo izdelati referat o šoli v 19. stoletju. Poleg 

referata, je Kiler vsakemu od njiju dal enko. Neža je bila odličnjakinja, zato se je 

bala povedati mami, da je dobila enko. Naslednjega dne si ni upala v šolo, 

odločila se je, da bo špricala. Bilo ji je grozno žal, da laže 

mami, počutila se je kot največja kriminalka. Ko je tudi naslednji dan ni bilo na 

spregled, ji je bivša prijateljica prinesla zapiske. Ker je bila mama doma, je 

odkrila, da Neža zadnja dva dni ni bila prisotna v šoli. Sprva je bila jezna, a po 

pogovoru ji je odpustila. Nato sta šli v šolo, kjer so se pogovorile še z Nežino 

razredničarko. 

Naslednjega dne je prišel Žane k Neži, kjer sta izdelala referat. Odlično sta ga 

tudi predstavila razredu. Naslednjo uro so imeli na urniku športno vzgojo. 

Nežina prijateljica Milica je bila zelo žalostna, saj telovadbe ni marala in tudi 

ničesar ni znala. Ravno tistega dne so preskakovali kozo. Poleg vsega, pa jih je 

učitelj še ocenjeval. Ko je bila na vrsti Milica, koze ni mogla preskočiti. Vsi so 

se ji začeli smejati. Oglasil se je Žane in rekel, naj se ji ne posmehujejo, temveč 

raje nudijo podporo. Vsi so bili začudeni, kajti tega od Žaneta nikoli niso 

pričakovali. Vedno se je namreč prvi začel norčevati iz vsakogar. Milici je s 

podporo le uspelo preskočiti kozo. Neža je zaradi tega dogodka močno 

spremenila mnenje o Žanetu in se tudi ona zaljubila vanj. 

Ali ste lahko ugotovili za katero knjigo gre? 

(pravilen odgovor: Blazno resno o šoli) 

Desa Muck je bila od nekdaj ena mojih najljubših slovenskih pisateljic in tudi 

igralk. Kot majhna deklica zaradi njenega imena, nisem vedela, da je Slovenka. 

Spopadala sem se tudi z izgovorjavo le-tega. Občudujem njena dela, predvsem 

sem oboževala zbirko Anica, za katero je prejela tudi Levstikovo nagrado. Zdi 

se mi, da v svet oddaja nenehno pozitivno energijo. Jaz bi rekla, da so njena dela 

zelo realistično precizna, kjer ne manjka sarkazma. Prepričana sem, da nisem 

edina, ki misli tako. :) 

Lepo popoldne Vam želim, 

Tina Jerina 



 

Hvala, draga Tina. Ko boš velika, boš 

pisateljica . 

 

V BRANJE PA VAM PRIPOROČAMO ŠE DRUGE 

KNJIGE IZ ZBIRKE BLAZNO RESNO: 

  

  

 



Kdo je zlati bralec? Tisti, ki v osnovni šoli bere za bralno značko 

prav vsako šolsko leto. Na valeti  za nagrado prejme knjigo, ki mu jo 

podari  

 

Letos bodo zlati bralci prejeli knjigo Pesmi iz galerije Andreja 
Rozmana - Roze z ilustracijami Jakoba Klemenčiča.  

 



 

 

 Poslušaj Gravžev dan Andreja Rozmana - Roze:  
https://www.youtube.com/watch?v=Me9JgL5B9PE 

 

 

1. 
Hans Christian Andersen:  

 

 

 Preberi na strani: http://www.epravljice.si/deklica-z-vzigalicami.html 

https://www.youtube.com/watch?v=Me9JgL5B9PE
http://www.epravljice.si/deklica-z-vzigalicami.html


SEBASTIJAN PREGELJ: Pisana ptičica 

 

 

 Poslušaj za lahko noč na strani: https://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-
otroci/174560780 

 

2. 

V angleščini 

Johanna Spyri: Heidi 

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-otroci/174560780
https://4d.rtvslo.si/arhiv/lahko-noc-otroci/174560780


 

 

 

 Preberi na strani: https://www.gutenberg.org/ebooks/20781 

 

 

 

9. maja smo se spominjali konca 2. svetovne vojne – 
osvoboditve izpod nacizma in fašizma. 

Spodaj si lahko ogledate tri  politično propagandne 
plakate iz leta 1945. 

https://www.gutenberg.org/ebooks/20781


Slovenka, svobodna si in prvič boš volila 

 

Avtor: Ive Šubic 



P o  t i s o č  t r i s t o  l e t i h  s i  p i š e  s l o v e n s k i  

n a r o d  s o d b o  s a m :  p o  p o t i  P r e š e r n a ,  

L e v s t i k a ,  C a n k a r j a  z a  m a r š a l o m  Ti t o m :  

s v o b o d n e  v o l i t v e  

 

 
 

Avtor: Rudolf Gorjup 



Slovenske žene nadomestimo svoje može, brate in sinove v 
vsem 

 

 

 

 

Avtor: Vito Globočnik 



 

IŠČEM KNJIŽNI  

Tu je 3. namig za 6. Bo šlo? Če 

pogledam nazaj, naloge za vas niso pretežke   ! 

Najprej pa  

 
Pravila 

 Iščete knjigo slovenskega avtorja. 

 Knjiga ni nujno iz šolske knjižnice. 

 Knjigo iščete s pomočjo namigov. 

 Svoje rešitve (ime in priimek avtorja ter naslov knjige) pošljete na elektronski naslov: stanislava.sirk@osgradec.si, 

ravno tako vprašanja  za volka. 

 Če v dveh dneh ne bo pravilne rešitve, bomo  posredovali nov namig v spletni knjižnici. To bomo ponavljali vse do 

odkritja knjižnega zaklada.  

 Pravilna rešitev in najditelj,  če bo želel, bosta objavljena v spletni knjižnici. 

 V spletni knjižnici bo najdena knjiga na kratko predstavljena. 

 Srečne najditelje bodo ob vrnitvi v šolo čakale lepe nagrade!!! po izboru knjižničarke Stanke, Tinka in volka. 

 

6. knjižni zaklad 

1. namig 

 

 

 

Katera slovenska pisateljica se zna takole prisrčno nasmejati? 



 

 

2. namig 

 

 

 

Ali naj NEHAMO z iskanjem knjižnega 

zaklada? 

 



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

 

 

Ostanite zdravi!            Šrečno!   
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http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:IMG-ZB6OKHE0/d09874a1-108b-4716-9a48-66dbc934019a/PDF

