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

Pesnica Neža Maurer je praznovala devetdeset let! Rada živi. Pravi, da let ne šteje, a bi jih 

vseeno rada dočakala sto. Piše za odrasle in otroke in več kot 450 njenih pesmi je tudi 

uglasbenih. 

 

Za mlajše učence: 

Preberi pesem Lisico boli glava slavljenke Neže Maurer. 

 

 

 

Zapoješ lahko slovensko ljudsko pesem Lisička je prav 

zvita zver. Če se ne spomniš besedila, nič zato, saj je 

zapisano na posnetku! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AGkjaAE0aig 

 

 

 

 

 

 

Pojdi v naravo. Ali opaziš, da je dan že čisto malo daljši in noč krajša? Na snegu ali v blatu 

opazuj sledi živali. 

 

Kaj najdeš? Jih prepoznaš?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AGkjaAE0aig


 

https://www.lovska-zveza.si/userfiles/Prostozivece_zivali/pdf/Stopinje_in_sledovi_divjadi.pdf 

 

Lovska zveza Slovenije je izdala priročnik prostoživečih živali. 

Prelistaj knjižico na 28 straneh in videl boš, kakšne so sledi 

gamsov, muflonov, medvedov ... zanimivo! 

 

 

 

 

 

V decembrski številki revije Ciciban je izšla cela stran ugank – dopolnjevank. Reši dve! 

 

 
 

 

Poznaš odgovor?  

 

Priplesale so z neba 
in propadle na tla. 
Vso noč so preprogo tkale, 
v belem jutru so zaspale… 
 

https://www.lovska-zveza.si/userfiles/Prostozivece_zivali/pdf/Stopinje_in_sledovi_divjadi.pdf


Reši križanko 

 

 

Za starejše učence 

Kdo ne pozna Miki miške? 

 

Miki miško je ustvaril Walt Disney. Prvo risanko s tem slavnim junakom so 

uprizorili 18. novembra 1928 v New Yorku. 

 

Za bralce pa je bolj zanimiv datum 13. januar 1930, ko je na knjižne police prišel 

prvi Mikijev strip. Letos  mineva 91 let od izida prvega Mikijevega stripa. 

Na spodnji povezavi si lahko ogledaš prvo risanko o mišku Mikiju: 

https://www.youtube.com/watch?v=BBgghnQF6E4&feature=emb_title 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BBgghnQF6E4&feature=emb_title


Za ljubitelje stripov pa še zanimivosti iz naših krajev … 

 

Ali si vedel … 

… da je bil Miki Muster, znan slovenski stripar, rojen v 

Murski Soboti, kjer je med drugo svetovno vojno 

obiskoval gimnazijo?  

 

Zanimivost: Miki Muster je bil po izobrazbi akademski kipar. V življenju pa je postavil samo en 

kip, ki si ga lahko ogledate prav v Murski Soboti. Ko se bo mogoče spet normalno gibati, lahko 

greš z družino na izlet in poiščeš Mustrov spomenik narodnega heroja Štefana Kovača-Marka. 

Bolj kot po kiparjenju pa ga vsi poznamo po stripovskih dogodivščinah Lakotnika, Zvitorepca 

in Trdonje. 

 

Če bi rad izvedel kaj o Mustrovem ustvarjanju, si 

oglej spodnji posnetek in spoznaj, kako je 

ustvarjal, na kaj je moral paziti, kako je varčeval z 

materialom in kako so ljudje v vrsti čakali na 

njegovo podpisano knjigo stripov. 

https://www.youtube.com/watch?v=RbKT4hIdw0E 

 

Seveda pa še povabilo, da obiščeš najbližjo odprto knjižnico in si stripe o zabavni trojici 

izposodiš. 

 

15. januarja 1884 se je rodil Josip Vandot, slovenski mladinski 

pisatelj. Zagotovo poznaš njegove zgodbe o Kekcu, dobrem in 

pogumnem pastirčku. 

 

Kekec na hudi poti (1918) 

Kekec na volčji sledi (1922) 

Kekec nad samotnim breznom (1924) 

Vandotove zgodbe o Kekcu so bile tako zanimive in brane, da so jih večkrat ponatisnili in 

prevedli v mnoge jezike. 

Leta 1951 so posneli tudi prvi slovenski mladinski celovečerni film Kekec, kasneje pa še 

nadaljevanji Srečno, Kekec (1963) in Kekčeve ukane (1968) 

https://www.youtube.com/watch?v=RbKT4hIdw0E


Razmigaj možgančke 

Koliko bi bil star Josip Vandot, če bi še zmeraj živel? 

 

Ali si vedel … 

… da je besedilo za Kekčevo pesem napisal Kajetan Kovič?  

 

Kajetan Kovič, ki je ustvarjal tako za otroke kot tudi 

odrasle, je del svoje mladosti preživel v Hrastju Moti in Radencih. 

Zagotovo poznaš njegovega mačka Murija in Mačje mesto. 

Po njem se imenuje tudi osnovna šola v Radencih (Osnovna šola 

Kajetana Koviča Radenci), kjer sta kot učitelja službovala njegova 

starša. V prostorih šole je družina nekaj časa tudi bivala, oče pa je bil 

nekaj časa ravnatelj tedanje Osnovne šole Radenci. 

 

 

Kajetan Kovič: Kekčeva pesem 

 

Kdor vesele pesmi poje, 

gre po svetu lahkih nog, 

če mu kdo nastavi zanko,  

ga užene v kozji rog. 

 

Jaz pa pojdem in zasejem 

dobro voljo pri ljudeh. 

V eni roki nosim sonce, 

v drugi roki zlati smeh. 

 

Bistri potok, hitri veter,    Jaz pa pojdem in zasejem 

bele zvezde vrh gora,     dobro voljo pri ljudeh. 

gredo z mano tja do konca    V eni roki nosim sonce, 

tega širnega sveta.     v drugi roki zlati smeh. 

 



Za razvedrilo si sedaj Kekčevo pesem zapoj, in na spodnji povezavi prisluhni še pripovedi o 

Kekcu in Pehti.  

Kekčeva pesem in pripoved o Kekcu in Pehti: https://www.youtube.com/watch?v=N_4mUAuCQ5k 

 

 

 

 

 

 

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 ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N_4mUAuCQ5k

