NAMIGI IZ KNJIŽNICE številka 1
Tukaj najdeš nekaj strani, kjer lahko prebereš kaj lepega ali se naučiš česa novega.
Preberi jesensko jabolčno pesem pesnice Anje Štefan, ki jo je ilustrirala Jelka Reichman.
PRISMODEK
Vsi hitimo, le naš Bobek
godrnja brez prave volje:
"Kaj naj bi delal ko prismodek,
ko pa znajo drugi bolje ..."
Gleda jabolka obrana,
ne premakne rok ne ritke.
Kaj bo delal, ko bo mama
pekla jabolčne zavitke?!

Ker se vsaka stvar začne na začetku in se konča na koncu, bomo tako tudi zaključili. Adi Smolar
je napisal zabavno pesem o rolici papirja, jo izdal v knjigi in jo nazadnje še zapel. Prisluhni ji!
https://www.youtube.com/watch?v=V2a9rZWs7L8&list=PLxllPd2Ii3YEi_3R6a7IDK4anTRoGJKr&index=7

Za mlajše učence
31. oktober je dan reformacije in prav je, čeprav smo že v novembru, da tega pomembnega
datuma ne preskočimo!

Danes je čisto običajno, da v roke vzamemo knjigo, časopis ali revijo. Včasih pa ni bilo tako!
Dokler niso izumili tiskarskega stroja pred več kot petsto leti, so vse zapisovali ročno. To je
bilo dolgotrajno in zamudno opravilo. Z izumom lesenega tiskarskega stroja in premičnimi
kovinskimi črkami, se je vse spremenilo. Poglej si kratek film o delovanju tiskarne mojstra
Janeza na blejskem gradu.
https://www.youtube.com/watch?v=3JbEeLPJkyQ

Domače branje za učence od 7. – 9. razreda, dostopno na en sam klik!
7. razred: Prežihov Voranc: Solzice
https://sl.wikisource.org/wiki/Solzice

8. razred: Ivan Tavčar Med gorami:
https://sl.wikisource.org/wiki/Med_gorami_(Ivan_Tavčar)

9. razred: Ivan Cankar: Moje življenje (izberi PDF datoteko)
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-PK4X026A/5965ce40-91b8-44ca-97e438fcbc671ab5/PDF

Če te bo presenetila starinska podoba besedila, ki je izšlo davnega leta 1920, v pojasnilo:
pripravila ga je Digitalna knjižnica Slovenije, ki skrbi za dostopnost velikega števila naslovov
slovenskih znanstvenih in drugih serijskih publikacij.

Za starejše učence
31. novembra praznujemo dan reformacije. Praznujemo ga v spomin in opomin o pomenu
slovenskega jezika, za katerega v preteklosti ni bilo vedno samoumevno, da ga javno
govorimo, beremo in pišemo. Prvo zapisano slovensko besedo smo dobili leta 1550, ko
je Primož Trubar, slovenski duhovnik, napisal Katekizem in Abecednik.

Oglej si animirani film o nemirnem 16. stoletju v Evropi in Trubarjevo vlogo v njem:
https://www.youtube.com/watch?v=OsQHzCT2iKQ

Spoznaj Primoža Trubarja, ustanovitelja protestantske cerkve na Slovenskem, utemeljitelja
slovenskega knjižnega jezika, pisca prve slovenske knjige in reši MEGA kviz.
V pomoč naj ti bo besedilo s predstavitvijo (Datoteke, Vse o…2. sklopu).
https://www.megakviz.si/assets/Uploads/gradivo/Sezona-07-08/05-SKLOP-07-08vprasalnik.pdf

IN NE POZABI: NAJBLIŽJA KNJIŽNICA JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA GORNJA
RADGONA JE ŽE ODPRLA SVOJA VRATA!
1. Odprta ZA BREZKONTAKTNO IZPOSOJO IN BREZKONTAKTNO VRAČILO
GRADIVA.
2. Uporabniki nimajo prostega dostopa do knjižnih polic in računalnikov.
3. Vstop v knjižnico posamično. ( 1 uporabnik v knjižnici )

