NAMIGI IZ KNJIŽNICE številka 2
Tukaj najdeš nekaj strani, kjer lahko prebereš kaj lepega ali se naučiš česa novega.
Svetovni dan znanosti za mir in razvoj, 10. november

Geslo letošnjega svetovnega dne je Znanost, človekova pravica. V tem letu obeležujemo
70. obletnico sprejetja Splošne deklaracije o človekovih pravicah ter prvo obletnico
revizije Unescovih priporočil glede znanosti in raziskovalcev iz leta 1974.
Svetovni dan znanosti za mir in razvoj je po navedbah SZF idealna priložnost, "da jasno
povemo javnostim na Slovenskem, da se pravici do znanstvene vednosti, do
znanstvenega delovanja in zagovarjanja zaščite intelektualnih pravic na
znanstvenoraziskovalnih področjih ne bomo odpovedali, ampak jih bomo branili in
zavarovali pred vsemi poskusi njihovega okrnjenja ali celo odprave". "Da, ukvarjanje z
znanostjo, delovanje v znanosti ter uveljavljanje s pomočjo znanstvenih dosežkov je
človekova pravica."
Za mlajše učence:
Preberi pesem o treh junakih korenjakih in njihovih načrtih za svetlo prihodnost.
TRIJE KORENJAKI
Trije korenjaki,
So v zvezke pisali
trije veseli vandrovčki,
velike črke A, E, I,
so torbice vzeli
na prste kazali,
in prvič v šolo šli.
da ena in dva je tri.
Janez Bitenc, ilustracija Jelka Reichman

Vsi trije junaki
pa so sanjali vse noči,
da z zlato raketo
na luno bodo šli.

V svet knjig se lahko spustimo, ko se abecede naučimo! Prisluhni pesmi Abeceda:
https://www.youtube.com/watch?v=9bT5SiYlSfU

Ko se abecede naučimo, se lahko v knjižne svetove potopimo!
Poslušaj pravljico Ane Duša O knjigah, ki jih za vsak slučaj nihče ni bral.
https://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-otroci/avacc/media/play/id/174721407/section/default
Knjige so pobegnile iz knjižnice, ker so jih vsi samo občudovali, namesto da bi jih brali. A to
ni dovolj! Šele ko knjigo odpremo, se večkrat zgodi, da je več ne odložimo, dokler ni
prebrana. Četudi so zato knjige malo manj nove, malo obrabljene in tu in tam zapacane, so
sedaj zadovoljne! Njihovi bralci pa tudi.

Mogoče si po vsem tem branju in poslušanju postal lačen.
Pripravi si vitaminsko malico po receptu ribiča Pepeta. Seveda pa lahko kivi nadomestiš z
jabolki, s katerimi je bila letošnja jesen tako radodarna. In ne pozabi pospraviti za seboj.

http://otroski.rtvslo.si/ribic-pepe/avacc/media/play/id/174437702/section/ustvarjamo

Kjer so črke, tam blizu so tudi številke!
Preberi in reši zgodbo o Račku Juniorju in igri s številkami:
https://junior-adventures.com/sl/games/book/44/intro

Fran Milčinski je pred davnimi napisal Butalce. Številne generacije bralcev so se jim že
nasmejale. Prisluhni in se nasmej, ob tem pa ne pozabi, da je smeh že pol zdravja!

https://www.youtube.com/watch?v=M0kBfRWihUE

Do sedaj smo že nekaj prebrali, se malo nasmejali, sedaj pa lahko še kaj preizkušamo!
Hiša eksperimentov v Ljubljani že 25 let vabi v svoje prostore:

https://www.youtube.com/watch?v=-B6GTo0Zw24

Za starejše učence:
Prejšnji teden si se srečal s Primožem Trubarjem, ki je med drugim zaslužen, da smo se
Slovenci prvič srečali s tiskano knjigo.
Izum tiska je eden ključnih izumov v zgodovini človeštva. Zahvaljujoč tej iznajdbi so vam danes
knjige široko dostopne.
Reši MEGA kviz z naslovom Od rokopisa do tiska. Kdo je torej izumil tisk? Kako so nastajale
knjige pred izumom tiska? Kdaj se pojavi prva tiskarna na slovenskem? Vse to in še kaj lahko
izveš, če preizkusiš svoje možgančke na spodnji povezavi.
Preberi in znanje nato uporabi v kvizu: https://www.megakviz.si/assets/VSE-O19-20/MKLJMegakviz-VSE-O-3.pdf
Razgibaj svoje možgančke in reši kviz: https://www.megakviz.si/assets/VPRASALNIKI1920/MKLJ-Megakviz-VPRASALNIK-3KONCNA.pdf

Spoznaj velikana znanosti Nikolo Tesla (1856 – 1943) in reši kviz:
http://ucnepoti.veselasola.net/razred79/nikola-tesla

Nikola Tesla, ki ga je življenje iz majhne vasi na Hrvaškem zaneslo v širni svet, je svoje
življenje in občudovanje strnil z besedami:
»Odkril sem, da se počutim najbolje, če širim svoje predstave, nenehno sprejemajoč nove
vtise. Ta moja »potovanja« so bila seveda umišljena. Vsako noč, pa tudi podnevi, ko sem bil
sam, sem se v mislih odpravil na potovanja, da bi videl nove kraje, mesta, dežele. Zamišljal
sem si, da tam živim, srečujem ljudi, sklepam prijateljstva. Zdelo se vam bo neverjetno, a ti
ljudje so mi bili tako pri srcu kot tisti iz resničnega življenja in nič manj resnični v svojih
dejanjih. Največ, kar je vredno proučevanja, pa je narava.«

Preberi knjigo Anna Gavalda: 35 kil upanja
Ganljiv roman o neizmerni stiski odraščajočega šolarja. Uvod v knjigo so štirje stavki:
Sovražim šolo.
Sovražim jo bolj kot vse na svetu.
In ne samo to…
Uničuje mi življenje.
Kljub takšni napovedi se droben roman izteče v srčno zgodbo z zaključkom, da vsak najde svojo
pot. Pri tem pa mu mora kdo stati ob strani! Vseeno kdo, včasih so to starši, drugič kakšen
učitelj, sosed ali znanec.

In ne pozabi:
knjižnice so že odprle svoja vrata!
NAJBLIŽJA KNJIŽNICA JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA GORNJA RADGONA JE
ODPRTA!
1. Odprta ZA BREZKONTAKTNO IZPOSOJO IN BREZKONTAKTNO VRAČILO
GRADIVA.
2. Uporabniki nimajo prostega dostopa do knjižnih polic in računalnikov.
3. Vstop v knjižnico posamično. (Samo en uporabnik v knjižnici.)

