
NAMIGI IZ  KNJIŽNICE številka 8 

Tukaj najdeš nekaj strani, kjer lahko prebereš kaj lepega ali se naučiš česa novega. 

Mesec maj zaznamujejo  razcvet narave, ljubezni in številna praznovanje. 9. maja praznujemo 

75 let od konca 2. svetovne vojne.  Dan Evrope je posvečen miru in sožitju v Evropi ter 

spominu na začetek nastajanja današnje Evropske unije. Dan zmage nad fašizmom pa je bil 

državni praznik Socialistične federativne republike Jugoslavije (SFRJ), ki  je obeleževal 

obletnico zavezniške zmage in konec 2. svetovne vojne v Evropi. Še zanimivost  iz  Velike 

Britanije, kjer velja mesec maj kot državni mesec nasmeška! 😊 

 

Za mlajše učence  

Spoznaj Evropsko unijo! 

https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_sl 

Igra je pripravljena kot sestavljanka. Izbereš enostavno ali zahtevnejšo stopnjo. Pri enostavni 

stopnji (slediš veverici) se   v okvirju prikaže obris države. Tega z miško povlečeš do 

zemljevida Evrope in ga vstaviš na pravo mesto. Lahko ti pomaga hobotnica, ki ti pove ime 

države v okvirju.  

Pri zahtevnejši stopnji (slediš lisici) pa ugotavljaš, kako v vseh državah Evrope pozdravijo 

»živijo«. Pozdrav povežeš z državo. 

http://www.childrenslibrary.org/icdl/BookPage?bookid=polsnak_01050008&pnum1=4&pnu

m2=5&twoPage=true&route=simple_0_0_0_Slovenian_341&size=0&fullscreen=false&lang

=Slovenian&tlang=Slovenian&tsize=0&ilang=English 

Preberi pravljico Kače in deček, ki se jih je bal avtorja Barry Louis Polisar. V pravljici 

zvemo, da strahove včasih uspešno premagamo, drugič pa se z njimi naučimo živeti. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D_zSyEWdsWc&t=4s 

Poglej predstavo gledališča kamišibaj Črno belo avtorja Žiga X. Gombača. 
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Kamišibaj (iz japonščine: kami - papir, šibaj - gledališče) je edinstvena oblika pripovedovanja 

zgodb ob slikah. Slike (ilustracije) so vložene v lesen oder, imenovan butaj. Pripovedovalec 

ob pripovedovanju menja slike, ki prikazujejo dogajanje v zgodbi. Poleg otroškega je zelo 

priljubljen tudi kamišibaj za odrasle. 

 

Za starejše učence 

https://europa.eu/learning-corner/the-eu-whats-it-all-about_sl 

Spoznaj Evropsko unijo in njenih 27 članic! Z interaktivnim zemljevidom se podaš na virtualne 

izlete v vsako državo posebej.  Na zemljevidu Evrope izbereš državo. Za vsako državo se skriva 

10 namigov. Ko klikneš namig, se prikaže zanimivo dejstvo. Zvedel boš marsikaj zanimivega. 

Ali veš, da so Nizozemci najvišji ljudje  na svetu, da na Finskem praznujejo državni dan 

zaspancev, da je španščina drugi najpogosteje govorjeni jezik na svetu in še dosti, dosti drugega 

zanimivega! 

 https://www.youtube.com/watch?v=ESI6R0B-nMU 

Prisluhni Evropski himni, Oda radosti, ki temelji na deveti simfoniji Ludwiga van 

Beethovna iz leta 1823. Beethoven je uglasbil pesem Oda radosti, ki jo je leta 1785 napisal 

Friderich von Schiller.   

Letos obeležujemo tudi 250-obletnico rojstva nemškega skladatelja Ludviga van Beethovna.  

Natančen datum rojstva Ludwiga van Beethovna, enega največjih komponistov vseh časov, ki 

je v zgodovini zahodnoevropske klasične glasbe zgradil most med klasicizmom in romantiko, 

ni znan, krstili pa so ga 17. decembra 1770. Rodil se je v Bonnu, glasbeni družini flamskih 

korenin, v kateri je dobil tudi prve glasbene spodbude. 

 

Spoznaj še besedilo Ode radosti.  
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https://www.biblos.si/isbn/9789610131014 

Preberi  Dnevnik Anne Frank. Knjiga je brezplačno dostopna na Biblosu! Če si član 

katerekoli splošne knjižnice, se lahko prijaviš s številko izkaznice in svojim geslom. 

Anna Frank je bila vesela deklica. 12. junija 1942 je praznovala 13. rojstni dan in za darilo 

dobila dnevnik. Odločila se je zapisovati svoje misli in občutke. 

Bil je čas 2. svetovne vojne. Anina družina se je pred naraščajočim nacizmom in vojno iz 

Nemčije preselila  na  Nizozemsko. Vojna vihra se je razširila po Evropi. 9. julija 1942 se je  

Anina družina morala skriti, da je ne bi odvedli v taborišče kot toliko njihovih znancev in 

prijateljev. Jude so preganjali in zapirali v taborišča. Vestno je pisala svoj dnevnik. Ta  se konča 

z zadnjim zapisom 1. avgusta 1944. Skrivališče je bilo izdano. 4. avgusta so vse skrivače in 

njihove pomočnike na prostosti odpeljali v koncentracijsko taborišča. Tam je Ana, tik pred 

koncem vojne, tudi umrla. Čeprav je se Anino življenje konča tragično, je to knjiga o volji, 

upanju in prepričanju, da se človek ne sme nikdar predati! Spodbudno in navdihujoče.

 

http://panorama.auschwitz.org/  

Sprehodi se po virtualnem muzeji Auschwitz, kjer si je možno ogledati tudi dele, ki v živo 

niso dostopni. 360-stopinjska panorama prikaže območje koncentracijskega taborišča in 

ohranjene stavbe. Dodane so razlage, pričevanja preživelih, dokumentarno in fotografsko 

gradivo. Koncentracijsko taborišče Auschwitz so odprli leta 1940, sestavljalo pa ga je glavno 

taborišče in 40 podenot, v katerih so nacisti ubili več kot 1,1 milijona ljudi, predvsem Judov, 

Poljakov, Romov, internirancev iz vseh zasedenih držav in sovjetskih vojakov. Osvobodila ga 

je sovjetska vojska 25. januarja 1945. Dve leti kasneje so taborišče razglasili za spomenik 

nacionalnega pomena.  

https://www.biblos.si/isbn/9789610131014
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