
22. april, mednarodni dan  Zemlje  

 

 

 

Louise L. Hay je zapisala: “Zemlja človeštva ne rabi za preživetje. Preden smo prišli na 

ta planet, je šlo materi Zemlji kar dobro. Če je ne bomo ljubili, bomo izgubljeni.”  

22. aprila se spominjamo našega planeta – planeta Zemlje. Na ta dan namreč praznujemo svetovni 

dan Zemlje. Ne samo v Sloveniji, ta praznik obeležujejo tudi v več kot 192 državah. 

Planet Zemlja je le eden izmed planetov našega Osončja. Od ostalih planetov pa se loči po tem, da 

nam daje dom. Včasih se zdi, da se tega vsi premalo zavedamo, zato je prav, da se spomnimo, kako 

pomembno je, da za našo Zemljo poskrbimo in da vsak posameznik lahko prispeva kamenček v 

mozaik zdravega in lepega planeta. 

Ohranimo našo Zemljo, pazimo nanjo ne samo  ob njenem prazniku. Vsak dan 

lahko naredimo nekaj, s čimer jo bomo ohranjali, za kar vam bodo hvaležne 

naslednje generacije in Zemlja. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6XxuiQkUN9A 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKPyOUegQr8 

https://www.youtube.com/watch?v=5G2YBj6z5XA – knjige o okolju, Zemlji 

 

Viri: Wikipedija, splet, Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=6XxuiQkUN9A
https://www.youtube.com/watch?v=ZKPyOUegQr8
https://www.youtube.com/watch?v=5G2YBj6z5XA


23. april, Noč knjige 2021 ali  Noč branja – Metelkova bralnica 2021 

 

 

Praznovanju dneva Zemlje se bomo pridružili tudi na naši šoli in ga bomo združili in povezali s 

knjigo – Nočjo branja, Nočjo knjige in Metelkovo bralnico.  

https://2021.nocknjige.si/ 

Noč branja je bralno spodbujevalni projekt, ki se je začel v Nemčiji leta 1988, v Sloveniji pa smo se mu 

pridružili 2007. Leta 2014 pa smo se pridružili mednarodnemu projektu Noč knjige. Noč branja ne 

prinaša le branja, ampak tudi ustvarjanje in druženje ob branju.  

Tu so, ob nas, zveste prijateljice – knjige, prhutajoče svetilke, ki skrbijo, da se ne zaletimo v zid 

nepredirne teme. In tako bitja tega sveta skupaj tipamo proti pomladnemu jutru, razpetemu v popek 

… skozi Noč knjige 2021. 

Tudi letos bo knjižna noč drugačna … in neustavljivo privlačna. 

Osrednja misel letošnjega praznika knjige črpa iz neizmernega vrelca Kosovelove vizije in njegovih 

verzov, ki dihajo tudi ustvarjalni navdih.   

Sanjam kraljestvo,  

ki še nima kralja. 

Kakor da čutim  

novo ozračje na obrazu,  

v očeh svetlino. 

https://2021.nocknjige.si/


Čutim človeka,  

ki iz nevidnosti  

ustvarja življenje  

za vse. 

Nevidnost gre v vidnost  

in sanja v življenje,  

kot ptica,  

ki v zraku svobodna  

na zemlji gnezdi, 

vali, rodi 

svoj rod,  

da nekoč 

lažje in lepše vzleti 

v brezbrežje zrakov 

na novo pot. 

Srečko Kosovel 

 

Metelkova bralnica  

Na naši šoli smo se Noči knjige – Metelkovi bralnici  v minulih letih pridružili tako, da smo po 

popoldanskem in večernem druženju s knjigo prespali v šolski knjižnici.  

Lani in letos zaradi koronavirusnih časov to ni mogoče.  

Ideje  za branje in … 

 Tako   se branju in ustvarjanju po njem učenci od 1. do 5. razreda že vestno 

posvečate ne samo ta teden v jutranjem, popoldanskem varstvu oz. med poukom, 

ampak se za to trudite tudi ostale dni.   

 K branju prijazno  vabljeni tudi učenci od 6. do 9. razreda.  

 23. aprila zvečer pa v udobnih pižamah povabite k skupnemu branju še svoje starše, 

brate, sestre, stare starše, seveda si bralne minutke polepšajte s čajem in okusnimi 

piškoti. 



 Knjigo si poiščite v domači knjižnici ali pa obiščite šolsko knjižnico. Tako berete 

knjigo za domače branje, bralno značko ali pa za svojo dušo.  

 Berete lahko pesmi  Pavčka, Ferija Lainščka, Grafenauerja, Barbare Gregorič 

Gorenc, Andreja Rozmana Roze … 

 Med pisatelji pa lahko berete domače  - Josipa Jurčiča, Igorja Karlovška  … in tuje 

avtorje, ki jih najdete tudi na šolskih knjižničnih policah.  

 Ali pa knjige, povezane z  z/Zemljo, naravo … 

 Šestošolci pa ste še posebej prijazno povabljeni na bralno druženje v četrtek, 22. 4. 

2021, ob 18. uri   v ZOOM bralnico – vabiva knjižničarka Marinka in učiteljica 

likovne umetnosti Mateja Korenič.  

 K branju toplo vabljeni tudi ZAPOSLENI - bralni sladokusci.  
 

… in ustvarjanje po njem 

 
 O prebranem se lahko pogovorite s svojimi domačimi, sošolci … lahko ste ilustratorji. 

 Zgodbi lahko spremenite konec. 

 Lahko v svoj zvezek prepišete lepe misli, verze.  

 Če bodo brali tudi vaši domači, jih poprosite, da vam  zaupajo avtorja in naslov knjige 

ter njihovo mnenje.  

 Fotografirate lahko svojo domačo knjižnico ali pa sebe pri branju v sobi, na balkonu … 

 Ustvarite  fotografije z naslovi knjig (npr. pod fotografijo domače skodelice kave 

napišete  naslov Skodelica kave) ali FOTOKNJIGO z besedilom po svoji zamisli. 

 Fotografije bomo objavili na šolski spletni strani.  

 

PRI USTVARJANJU in fotografiranju bodite  izvirni, uporabite svojo domišljijo, 

saj slovenski pisatelj Peter Rezman pravi: 

»… VSE JE V NAŠIH GLAVAH in KNJIGAH.« 

Čim več fotografij pošljite  svojemu razredniku ali knjižničarki Marinki na e-naslov: knjiznica@os-

skocjan.si. 

NAJ NOČ KNJIGE 2021 POSTANE MOČ KNJIGE. 

 

BRANJE ČLOVEKA IZPOPOLNJUJE, 

RAZPRAVLJANJE GA PRIPRAVI, 

PISANJE MU DA NATANČNOST. (Francis Bacon) 

 

Viri: Wikipedija, splet, Youtube 

Pripravila Marinka Cerinšek.  


