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

November ali listopad se  po pisanem oktobru in pred veselim decembrom lahko zdi 

dolgočasen mesec. Pa je res? Ker ste doma, lahko vsak dan opazujete, ali to drži. Star 

slovenski pregovor za mesec november pravi: če hrast listje obdrži, bo mraz vse zimske 

dni. 

V prvem decembrskem tednu se spominjamo rojstva dveh slovenskih pesnikov: 

 3. decembra davnega leta 1800 se je v Vrbi na Gorenjskem rodil slovenski pesnik 

France Prešeren, 

 5. decembra 140 let kasneje,  leta 1940, pa se je v Ljubljani rodil slovenski pesnik Niko 

Grafenauer. 

 

Za mlajše učence 

Zagotovo poznate Pedenjpeda – malega skuštranega, 

trmastega, sladkosnednega, razposajenega, a tudi samostojnega 

in učenega dečka. 

 

Grafenauerjevim pesmim lahko prisluhneš na spodnji povezavi. 

Najljubšo se lahko naučiš in jo tudi zapoješ. 

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

 

Knjigo pa lahko prebereš na povezavi: 

https://www.citypark.si/wp-content/uploads/2017/06/pedenjped.pdf 

 

 

Rešiš lahko tudi kviz o Pedenjpedu: 

https://www.thatquiz.org/sl/preview?c=zej3a1tp&s=muyt2r  

https://www.youtube.com/watch?v=roRepSJFHPw
https://www.citypark.si/wp-content/uploads/2017/06/pedenjped.pdf
https://www.thatquiz.org/sl/preview?c=zej3a1tp&s=muyt2r


Za starejše učence 

Niko Grafenauer 

5. decembra bo Niko Grafenauer praznoval okroglih 80 let. Njegova dela so pustila velik pečat 

v otroški in mladinski književnosti.  

Zagotovo si že slišal za njegove pesniške zbirke Nebotičniki, sedite, Skrivnosti, Kadar glava 

nad oblaki plava … 

V teh čudnih časih, ko nam vsakdan kroji korona, imamo zate 

pripravljeno knjižno zbirko Skrivnosti : 

https://sl.wikisource.org/wiki/Skrivnosti. 

 

Razmisli o občutkih, ki te prevevajo, ko ne moreš med prijatelje, v šolo 

… in pojdi skozi verze ter razmišljaj kaj sta sreča in ljubezen, kaj je 

življenje, kje v nas prebivajo skrivnosti, kaj v sebi shranjuje naša duša, 

ali so moji svobodi postavljene meje … 

 

 

Še nekaj zgodovine skozi pesnikove oči. Bi rad naše glavno mesto 

Ljubljano spoznal nekoliko drugače? 

Niko Grafenauer: Stara Ljubljana 

Hitro v splošni knjižnici rezerviraj knjigo Stara Ljubljana. 

Niko Grafenauer je pesmi napisal leta 1983, v njih pa skozi verze in 

rime slika Ljubljano od njenih začetkov naprej. Izvedel boš, kaj vse je 

Ljubljano skozi zgodovino doletelo, katera pomembna imena so krojila 

njeno usodo … 

 

Pedenjped Nika Grafenauerja je ena od knjig, uvrščenih med 50 najpomembnejših, med tiste, 

ki so nas  najbolj zaznamovale, ki so nas  konstituirale kot narod, ki so nas napisale, kot piše v 

uvodniku oddaje. Toda kaj pravzaprav pomenita ped in pedenj? Oglej si posnetek: 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/50-knjig-ki-so-nas-napisale/174633184 

 

 

 

 

 

https://sl.wikisource.org/wiki/Skrivnosti
https://4d.rtvslo.si/arhiv/50-knjig-ki-so-nas-napisale/174633184


France Prešeren 

 

 

Prešeren se je rodil 3. 12. 1800 v Vrbi na Gorenjskem. Zakaj je tako pomemben za Slovence in 

kakšen je bil čas, v katerem je živel, si oglej v filmčku: 

https://www.youtube.com/watch?v=EivGZpWs5Hg 

Na zanimiv način spoznaj Prešerna! Oglej si animacijo in slišano koristno uporabi tudi pri 

slovenščini. 

https://www.youtube.com/watch?v=5RzmMgrm_TY 

Sedaj si zagotovo izvedel že veliko o Prešernovem življenju in delu. Svoje znanje lahko preveriš 

tudi s pomočjo kvizov. Reši kvize o Prešernu na naslednjih povezavah: 

- http://www.preseren.net/slo/4-2_kviz.asp 

- https://www.mladinska.com/dobrezgodbe/beremo/kviz-kako-dobro-poznate-

franceta 

 

Ustvarjalni kotiček s Prešernom in njegovim Povodnim možem 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EivGZpWs5Hg
https://www.youtube.com/watch?v=5RzmMgrm_TY
http://www.preseren.net/slo/4-2_kviz.asp
https://www.mladinska.com/dobrezgodbe/beremo/kviz-kako-dobro-poznate-franceta
https://www.mladinska.com/dobrezgodbe/beremo/kviz-kako-dobro-poznate-franceta


Zagotovo poznate Prešernovega Povodnega moža in njegovo Urško. Pesem je navdahnila 

mnoge ustvarjalce – predelali so jo že v igro, strip, animacijo … Andrej Rozman Roza jo je 

predelal in jo posodobil (Urška). 

Preizkusi se še ti v ustvarjanju, kjer bosta imela glavno vlogo Urška in povodni mož. 

- Izdelaj strip – originalnem ali sodoben.  

- Če te zanima izdelovanje animiranih filmov, poskušaj narediti krajši animirani filmček. 

Še prej si pa oglej primer takšnega animiranega filma – 

https://www.youtube.com/watch?v=ktEqA8xi--o.  

 

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 ) 
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