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Pa smo spet skupaj, tako kot smo obljubili, Tinko 

volk in knjižničarka Stanka.  Pobrskali  smo za vas 

po knjigah, spletu in svojem spominu in pripravili 

imeniten knjižni obrok pa še kaj za poslastico. Z 

vami bomo vsak dan. Pišete nam lahko na  

elektronski naslov: stanislava.sirk@osgradec.si. 
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USTVARJAM 

 
Robčki iz blaga – se jih še spomnite? 
Štanka je za vaš pripravila nekaj pošebnega: poškočno miško iz robčka. 

Poglej ši posnetek  v spletni knjižnici in poškuši še ti. Zabavno, zabavno! Pazi, 

da boš z roko, š katero pogladiš miško, dobro škril gib druge roke. 

 Želim ti veliko zabave. Moj volk vševed 

ši še vedno beli glavo š Štankino pogruntavščino.  Jaz pa vam lahko 

priššššššepnem, da še tega ni spomnila šama – mami jo je naučila, ko je bila 

še  punčka. Na moč jo je zabavala ta poredna mišššška, ki kljub božanju in 

prigovarjanju Pridna, pridna! ni hotela oštati v mamini roki in je enkrat škočila 

na mizo, drugič pod štol, krona všega pa je bil prištanek v loncu na štedilniku 

… 

 

 Poglej pod spletno knjižnico posnetek Miška iz robčka! 

 

 

 



BEREM 
 

 

Prejšnji teden smo brali knjigo o bobru. Tinko se je pozanimal, od kje živalici 

ime.  

 

 

Tole je ugotovil: 

Bobru  bi v rešnici lahko rekli kar rjavec. A ni to šššuper?!  Štanka ima tudi švojo rjavo kokoško, ki 

jo kliče Rjavči. Preprošto! Beseda bober prihaja od besede rjav. Vešte, da je tudi volka zanimalo, kako 

je naštalo njegovo ime. Je Štanka pogledala v tako debelo knjigo in poiškala bešedo volk. Čudno 

čudno! Pri volku piše, da je volk  enoštavno volk. Šmo vši trije tiščali noš v knjigo. Prebirali 

špet in špet. Pa nič: volk je volk! Njegova glavna laštnost  je volčjost.  Ševeda, saj jaz však dan 

občutim, kaj je to: ni barva, nišo lešketajoče oči, niti rep, ki ga včaših štišne med noge, ampak nekaj 

tam notri, pri šrcu ali v šrcu, še mi zdi … PA NALEZLJIVO JE … 

Luštno je bilo takšnole raziskovanje, pa šem prošil Štanko, da naj pogleda v tišto debelo knjigo, kako 

šta dobili ime moji prijateljici lišica in šoja.  

LISICA = DIVJA MAČKA      

                                                                                             ŠOJA = SVETLEČE PERJE 

 Še nalogi za vas. Razmislite, kaj je na spodnjih živalih tako 

izstopajoče, da bi jima lahko dalo ime. 

 



Krava =      

 

Zajec = 

 

 

 

 

 

 

knjige



1. 

 

Gladys Nelson Mutter: O zajčkih 

 
 Preberite na strani: http://www.epravljice.si/o-zajckih.html 

 

2. 

Astrid Lindgren: Pika Nogavička 

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

http://www.epravljice.si/o-zajckih.html
https://www.e-emka.si/product/pika-nogavika-eknjiga


3. 

 V ANGLEŠČINI 

Oscar Wilde: The Happy Prince 

 

 

 Preberi na strani: http://www.orthodoxyouthresources.com/2019/11/oscar-wildes-happy-

prince.html 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

http://www.orthodoxyouthresources.com/2019/11/oscar-wildes-happy-prince.html
http://www.orthodoxyouthresources.com/2019/11/oscar-wildes-happy-prince.html


 

                       

POTUJEM V PRETEKLOST 

Otroška revija Vrtec iz leta 1906 

 

 
 Odpri in prelistaj na strani: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-KITRJP4S/465142f8-

0156-4d08-99ae-9682b52f78c6/PDF 

V REVIJI DOBIŠ TUDI NAVODILO ZA IZDELAVO  IZ 

LUBJA!!!!! 

 
 

 

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-KITRJP4S/465142f8-0156-4d08-99ae-9682b52f78c6/PDF
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IŠČEM KNJIŽNI ZAKLAD  
 

Našli ste prvi zaklad – že po drugem namigu. Juhu! Srečna najditeljica je Neli Tancer, ki nam 

je poslala tole sporočilo: 

Sob 28. 03. 2020 19:52 

 

Pozdravljeni, 

 

Ugotovila sem katera knjiga je knjižni zaklad. Avtor je Dane Zajc, naslov knjige s pesmimi pa je Dva. 

 

Lep vikend, 

Neli Tancer 

 

Čestitke, Neli! Nagrado prejmeš, ko se vrnemo v šolo. 

Ja, iskali smo pesniško zbirko  dramatika, pesnika za otroke in odrasle 

(1929–2005).  

 

 

 



Dane Zajc in igralec Janez Škof sta bila dobra 

prijatelja. Skupaj sta  veliko nastopala.  S harmoniko 

in  poezijo.  

Eno vranjo smo pripravili tudi za vas:  

Dane Zajc: Dva vrana 

 

 

 

 Poslušaj na: https://www.youtube.com/watch?v=VkijksxzX9o&list=RDVkijksxzX9o&start_radio=1 

 

 

 

ZDAJ PA K NOVEMU 
ZAKLADU.   
 

                                                                                   NAJPREJ PRAVILA, POTEM PA NAMIG. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VkijksxzX9o&list=RDVkijksxzX9o&start_radio=1


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 

 

 

 

 

stanislava.sirk@osgradec.si volka
 

 

 

 lepe nagrade !!! 

 

V naslovu občno, 

v besedilu lastno,  

v sadni kupi slastno. 



 

 

 

Ostanite zdravi!            Šrečno!                               
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