
NAMIGI IZ  KNJIŽNICE številka 8 

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

Januar je zanimiv prvi mesec v letu, ki nosi številna stara imena. Ali jih poznaš? 

Prosenec, prezimec, lednik, snežnik, novoletnik, pa tudi svečen in prvnik so le nekatera. 

Star slovenski pregovor pa napoveduje: če prosinca zelo lisica  laja, še huda zima 

nastaja. 

 

Za mlajše učence: 

PESEM NAGAJIVKA 

Zima, zima bela 

vrh goré sedela, 

vrh goré sedela, 

pa tako je pela, 

pa tako je pela, 

da bo Mirka vzela, 

da bo Mirka vzela, 

ker on nič ne dela, 

ker on nič ne dela, 

ker on nič se ne uči – 

čaki, čaki Mirko ti! 

Oton Župančič, ilustrirala Marlenka Stupica 

https://www.youtube.com/watch?v=RTLRWt8QgCY&list=PL1wMpcyzuNzdoaF4wBE

DbW57TEEVRzDoy 

 

O različnih zimskih radostih na snegu govori pesmica Anje Štefan. 

 

Pet snežakov, korenjakov 

izpod čela gleda. 

Jim mogoče nekaj manjka? 

Nos? Pri vseh? Seveda. 

 

Zajci, ki jih zima strada, 

so prišli po bregu. 

Le kako lahko pustili 

bi korenčke v snegu?! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RTLRWt8QgCY&list=PL1wMpcyzuNzdoaF4wBEDbW57TEEVRzDoy
https://www.youtube.com/watch?v=RTLRWt8QgCY&list=PL1wMpcyzuNzdoaF4wBEDbW57TEEVRzDoy


Poznaš odgovor? Reši uganke! 

Pisker na glavi, 

metlo pa v roki držim, 

zimi se smejem, 

sončnih žarkov se bojim. 

 

Pa še eno:      

Kolesc res nima ta voziček, 

ne vleče konj ga, ne voliček. 

Samo navzdol gre, nikdar v breg, 

nanj sedeš, ko zapade sneg. 

 

 

In eno: 

Joj, kako so izbirčne! 

Zahtevajo sneg, 

dovolj strmi breg 

in dve spretni nogi, 

ki živita v slogi! 

 

 



 

Kjer so tri, je še četrta: 

Sam ne vstane, kadar pade, 

Hladno, mirno tam leži 

In zabava stare, mlade, 

S soncem v nič se izgubi. 

 

Igraj se na snegu. Nič hudega, če snega še ni. Steci okrog hiše, bloka, na bližnjo zelenico ali 

travnik! 

 

PRVI SNEG 

Zjutraj, ko še mucek spančka, 

že po vrtu skače Ančka; 

danes je res dobre volje, 

saj je sneg pobelil polje. 

Ves dan se lovi po snegu, 

sanka z Mihcem se po bregu. 

Lica, jabolka so rdeča, 

Nosek njen, ledena sveča. 

Ko lunica posije, 

punčka v kožuh se zavije. 

Ena, dve in naša Ančka, 

V topli posteljici spančka.  

Janez Bitenc, ilustracija Jelka Reichman 

 

Če je vsa družina na snegu, prav pride tudi izštevanka! 

 

IZŠTEVANKA 

Kuham, kuham cele dni, 

bolj kot kuham, bolj diši, 

velik lonec, majhna miš – 

kar ostane, ti dobiš.  

 

 

 

 

 



Za starejše učence 

Praznični čas je za nami … pred nami je mlado leto 2021. Na začetku vsakega novega leta si 

radi postavimo novoletne zaobljube. Kakšna bo vaša letošnja zaobljuba? To veste samo vi! 

Naj pa bo vaše novo leto čim bolj aktivno in ustvarjalno. Čim več časa preživite v naravi, na 

svežem zraku in v gibanju ... veliko berite, ustvarjajte, raziskujte in imejte svoje male sive celice 

zmeraj v pogonu.  

 

Imate radi šport? Se s športom aktivno ukvarjate ali raje navijate za naše športnike?  

Malo »žogobrca« v teh zimskih dneh ne bo škodilo, četudi samo na domačem dvorišču. 

7. januarja rojstni dan praznuje Jan Oblak, najslavnejši slovenski 

nogometni vratar.  

Jan Oblak brani nogometno mrežo v španskem klubu Atletico Madrid 

in slovenski nogometni reprezentanci. Velja za enega najboljših 

vratarjev na svetu ta hip. 

Če imaš rad nogomet in se v tebi budi detektivski duh, lahko združiš 

aktivnost na zraku in večerno branje na kavču. 

Dopoldan pojdi na zrak in se dobro razmigaj s pomočjo nogometne 

žoge, zvečer pa lahko prebereš katero izmed knjig iz zbirke 

Nogometastični. 

Zbirko je napisal španski pisatelj Robert Santiago. Pri trinajstih je bil 

predan nogometu in je s svojo ekipo osvojil tudi medaljo. Spomini na njegove mladostne 

nogometne podvige in spomini na njegovo ekipo sog aspodbudili, da je začel ustvarjati zbirko 

Nogometistični. 

Na voljo so ti naslednji naslovi iz zbirke: 

Skrivnost spečih sodnikov - 1  

Skrivnost sedmih avtogolov - 2 

Skrivnost vratarjeve prikazni - 3 

Če te zanima ekipa nogometnih junakov, pokukaj na spletno stran 

in jih spoznaj: 

https://www.nogometasticni.si/ekipa/ 

Tako, sedaj pa hitro v knjižnico. Pripravi še športne copate in toplo 

jakno in si pripravljen na zimske športne podvige. 

 

https://www.nogometasticni.si/ekipa/


Če pa nisi najbolj za brcanje žoge v tem hladnem delu leta, 

si lahko omisliš tudi namizni nogomet. Če doma nimaš 

namiznega nogometa, si ga lahko izdelaš tudi sam. Pomagaj 

si s posnetkom na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=eU1p5-

FPdco&feature=emb_title 

 

 

 

 

Anton Ingolič 

5. januar 1907 se je rodil slovenski mladinski pisatelj Anton 

Ingolič.  

Napisal je kar nekaj del, ki jih učenci berejo še danes. Če te 

zanima oz. če še ne veš, kaj so ušpičili junaki iz njegove 

odmevne knjige Tajno društvo PGC, je sedja pravi čas, da knjigo vzameš v roke. 

Ali veš, kaj so to PGC-ji? 

Ingoličeva druga dela so še: Deček z dvema imenoma, Mladost na stopnicah, Gimnazijka 

 

 

Marco Polo 

Ali vas zanimajo daljne dežele? Sanjarite, da bi tudi sami odpotovali daleč daleč 

… v eksotične kraje, spoznali druge kulture in navade ljudi iz prve roke? 

8. januarja se spomnimo Marca Pola, beneškega trgovca in raziskovalca, ki je 

na ta dan leta 1324 umrl, star 69 let. Marco Polo je že kot otrok sanjaril o 

potovanju na daljni Vzhod in pri sedemnajstih se mu je želja uresničila – z očetom se je po 

starodavni svilni poti odpravil proti Kitajski. 

Ali si vedel? 

Marco Polo naj bi bil rojen na Korčuli, Hrvaškem otoku 

v Jadranskem morju, ki je takrat pripadal Beneški 

republiki. 

Če te zanima Polovo popotovanje na daljni Vzhod, če bi rad videl, 

kako pišejo Kitajci, preberi knjigo/slikanico Jaz, Marco Polo, avtorice 

Huiqin Wang. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eU1p5-FPdco&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=eU1p5-FPdco&feature=emb_title


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 ) 

 


