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KMALU SE VIDIMO V ŠOLI.  Ste veseli? Seveda ne z 

vsemi. S tistimi, ki boste ostali doma, se bomo še vedno družili v 

naši spletni knjižnici. Sicer sta tudi Tinko in volk v teh majskih dneh 

zelo zaposlena. Naraščaj je na pohodu! V gozdu vse vrvi od dela in 

veselega pričakovanja. Pa se sem ter tja v tej naglici dogodi tudi 

kakšna nesreča. Takrat je še kako dobrodošla Tinkova in volkova 

pomoč. Včasih je treba vrniti drobno pisano jajce v gnezdo, 

ZAJČKOM zastreti lož z vejicami, da lahko mirno spijo, dokler se  ne 

vrne mama. Joj, to vam pa moram povedati, ko ravno govorimo o 

zajčkih! Tinko me je naučil že toliko zanimivega o naravi. Ste se kdaj 

vprašali, kako zajčki, potem ko nehajo piti materino mleko in jih 

mama zajka zapusti, saj se v njej že prebuja novo življenje in jo hoče 

celo zase, vedo, katere hrana je zanje dobra, katera pa ne? No, 



takole je to. Zajka je sicer zelo skrbna in sproti odstranjuje  

bobke, ki bi sicer  onesnažili zajčje bivališče. Preden za vedno 

zapusti mladičke, pa v gnezdo spusti par svojih kakcev. In??? 

Zajčki jih pojedo in tako dobijo informacijo o tem, kaj je jedla 

njihova mamica in kaj je dobro tudi zanje. Ej, vidite, kako v 

živalskem svetu delujeta informacijski sistem in učenje!!!! Pa smo 

spet pri . Knjiga je pravzaprav tak zajčji bobek, 

ki  so ga za sabo pustili umetniki, znanstveniki, 

strokovnjaki, duhovni učitelji, da bi mi znali 

ubirati v življenju prave poti. Pravzaprav so 

knjige izločki našega duha.  

 

 

   

+
   

Različni načini shranjevanja informacij  

 
 



IGRAM SE IN RAZMIŠLJAM 
V soboto je Tinko pomagal tudi lisici. Izdrl ji je trn iz šape. Poglejte, 

kako ponosen je bil nanj volk! Opazujte njegove oči in usta: 

nasmejane oči in nasmejana usta. 

 

 

 

Ko se bomo vrnili v šolo, bomo do oči zakriti z MASKO. Tudi naš obraz je 

neke vrste informacijski sistem za izražanje čustev. Z masko pa bo pretok 

informacij samo polovičen. Se mi kar zdi, da bodo oči sedaj prevzele tudi 

vlogo ust, sicer pa tako pravijo, da so oči ogledalo duše … 

➢ Poslušaj skladbo Mlade oči, ki jo interpretira Severa Gjurin: 
https://www.youtube.com/watch?v=GxBggZC02RU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GxBggZC02RU


Pošlušam Štanko, pa šem še nečeša domišlil. Bi še igral z 

mano? Šlepe miši? Ne, ne, neme miši. ČUšTVENČKOM šem 

nataknil maške,  ti pa ugibaj, kateri še škriva pod maško.  No, 

da vidimo! 

➢ V vrsti imaš tri čustvenčke, prvi je pokrit z masko. Med dvema, ki sta poleg njega, 

poišči tistega, ki ga je Tinko skril pod masko. Pod zadnjo trojico boš našel rešitve.  

A)  

1.                                           2. 

 

B)  

1.                                        2. 

 

C)  



                                                                                 1.                                                       2. 

 

D)  

                                                                           1.                                                       2. 

 

E)                             

                                                                       1.                                                  2. 

 

Rešitve: 

A) 1. 

B) 1. 

C) 2. 

D) 2. 

E) 2.  Mišliš, da šem še zmotil? Ne, ne in ne! Pod maško še škriva Štanka, ki ši je 

nataknila očala, da te bolje vidi. Pa šem te !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 



 

Veliki slikarji so znali na obrazu izraziti trenutno razpoloženje, včasih življenjsko 

zgodbo posameznika ali celo duha civilizacije, kot so na primer zapisali o izrazu 

na obrazu slovite Mona Lise Leonarda da Vincija. 

 

➢ Opazuj obraze in se poglobi v razpoloženja, ki jih izražajo oči in usta. Ali 

se ti zdi, da na kateri od slik ne govorijo istega jezika? Izbiraš lahko med: 

veselje, žalost, jeza, mir, zasanjanost, prezir, posmeh, radovednost, 

prikrivanje, sanjavost, radovednost, vzvišenost, zaničevanje, krhkost, 

moč, skrivnost, čutnost, napadalnost, milina, zadržanost, ljubezen, 

nedolžnost, hladnost. Seveda lahko hkrati izbereš več razpoloženj in 

našteto še dopolniš. 

 

Leonardo da Vinci, Mona Lisa (detajl) 

OČI: 

USTA: 



 

 

                     Sandro Botticelli, Rojstvo Venere  (detajl) 

 

OČI: 

USTA: 

 

 

 

 

 



 

 

                      Henri de Toulouse - Lautrec, Ženska s črno boo (detajl) 

 

OČI: 

USTA: 



 

Ivan Vavpotič, Rut s krznom (detajl) 

OČI: 

USTA: 

 

Je mogoče, da bi bilo v očeh izraženo sovraštvo, na 

ustih pa ljubezen 

? 



 

BEREM IN posLuŠAM 
Danes ponovno lahko obiščete splošne knjižnice, seveda tudi knjižnico v Litiji. 

Naša šolska knjižnica pa bo odprla vrata, ko se boste v šolo vrnili učenci. 

Predvidoma 18. maja. Veselimo se srečanja z vami. 

 

Ker si sedaj že lahko izposodite gradivo v litijski knjižnici, bo od danes naš  

knjižni meni nekoliko manj bogat. Ponudili bomo le gradivo za  mlajše učence.  

Najprej pa vas vabimo k reševanju Mega kviza.  

➢ Rešujem Slovenski knjižnično-muzejski Mega kviz: 

https://www.megakviz.si/kviz/sezona-201920 

 

 
Če se vam bo pri katerem od vprašanj zataknilo, nam lahko pišete na naslov: 

stanislava.sirk@osgradec.si 

 

 

 

 

https://www.megakviz.si/kviz/sezona-201920
mailto:stanislava.sirk@osgradec.si


Poslušam 

Boštjan Gorenc Pižama: Si že kdaj pokusil luno 

 
➢ Poslušaj na strani: https://www.youtube.com/watch?v=ibWuYDjNeqM 

 

Berem 

Kmet in medved 

 

➢ Preberi na: http://www.epravljice.si/kmet-in-medved.html 

https://www.youtube.com/watch?v=ibWuYDjNeqM
http://www.epravljice.si/kmet-in-medved.html


POTUJEM V PRETEKLOST 
Na spodnji povezavi si lahko ogledaš interpretacijo pesmi z graščine 

Slatna, ki je še med 2. svetovno vojno stala v istoimenskem zaselku 

blizu Šmartnega pri Litiji. Pesem je nastala v začetku 18. stoletja. 

Bodi pozoren na obleko, jezik in različna čustva, ki preplavljajo dekle.  

 

Jest Vboga Revna srutha 

 

 

➢ Oglej si na strani: https://www.youtube.com/watch?v=BdINZYRvXAA 

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


IŠČEM KNJIŽNI  
 

Najprej  

 
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? 

Lov na 6. knjižni zaklad je odprt !  



Toliko za danes. PIŠITE nam na naslov: stanislava.sirk@osgradec.si. 

 

 

Ostanite zdravi!            Šrečno!   

 

 

Viri: 

Portal Kamra 

Marcelle Vérité: Volk – Tinkov prijatelj. Ljubljana: Jugoreklam, 1968. 

https://www.gozd-les.com/novice/zajec-hitri-tekac 

https://miks.jocohud.si/post/39380452469/bobki?route=%2Fpost%2F%3Aid%2F%3Asummary 

http://ruscinagimkr.blogspot.com/2014/02/bralna-znacka-za-prvi-drugi-in-tretji.html        

https://www.facebook.com/BGPizama/ 

https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Slika:Ivan_Vavpoti%C4%8D_-_Rut_s_krznom.jpg 

https://www.boutiquesdemusees.fr/en/prints/poster-lautrec-woman-with-black-boa/17887.html 

https://www.ancient.eu/image/11774/venus-sandro-botticelli/ 

http://www.razglej.se/leonardo-da-vinci/ 

hthttps://siol.net/trendi/moda-in-lepota/najlepsa-slovenka-2011-severa-gjurin-

330854tps://siol.net/novice/poletni-dan/zares-poznate-in-razumete-custvencke-472980 

 

 

https://www.gozd-les.com/novice/zajec-hitri-tekac
https://miks.jocohud.si/post/39380452469/bobki?route=%2Fpost%2F%3Aid%2F%3Asummary
http://ruscinagimkr.blogspot.com/2014/02/bralna-znacka-za-prvi-drugi-in-tretji.html
https://www.facebook.com/BGPizama/
https://sl.m.wikipedia.org/wiki/Slika:Ivan_Vavpoti%C4%8D_-_Rut_s_krznom.jpg
https://www.boutiquesdemusees.fr/en/prints/poster-lautrec-woman-with-black-boa/17887.html
https://www.ancient.eu/image/11774/venus-sandro-botticelli/
http://www.razglej.se/leonardo-da-vinci/
https://siol.net/novice/poletni-dan/zares-poznate-in-razumete-custvencke-472980
https://siol.net/novice/poletni-dan/zares-poznate-in-razumete-custvencke-472980
https://siol.net/novice/poletni-dan/zares-poznate-in-razumete-custvencke-472980


 

 

                   

 


