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Zbrala in uredila: razredničarka Mojca Klobučar 

 

 

Dragi učenci in učenke 7. b! 

 

O, TO PA NE, 

KAJ, NAZAJ SMO ŽE? 

 

                                                 Upam, da ste se odpočili, 

                                                 neskončno sprostili, 

                                                    športno okrepili 

                                                 in se z znanjem oborožili.  

 

            Zdaj pa napnimo še zadnje moči, 

             le malo, pa bomo šolsko leto zaključili. 

 

                                                 Da pa vrnitev prenaporna ne bo, 

                                                      učitelji za presenečenje poskrbeli smo. 

                                                    Danes bo dan za kulturo, 

                                                    zato se podajte v ustvarjalno avanturo. 

 

 

 Deklica z RASTOČO KNJIGO vam je pismo napisala, 

želi si, da bi vas bolje spoznala, 

ker polna modrosti so srca vaša, 

zato poskrbela je šola naša. 

 

VAŠA RAZREDNIČARKA 

mojca.klobucar@os-smihel.si 
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KULTURNI DAN – 7. RAZRED        

OD KNJIGE DO FILMA 

Zaključek Rastoče knjige in šolskega projekta Korakamo k modrosti z aktivnostjo 

 

Dragi sedmošolci, dobrodošli na zadnjem kulturnem dnevu v tem šolskem letu. 

Namenili ga bomo Rastoči knjigi, šolskemu projektu Iz korenin nam rastejo krila 

– Korakamo k modrosti z aktivnostjo in slovenskemu animiranemu filmu. Ste 

pripravljeni? En lep kulturni pozdrav in veliko ustvarjalne energije. 

 

 

1. RASTOČA KNJIGA 

V zvezek za slovenščino napiši naslov Rastoča knjiga in se loti raziskovanja 

o tem velikem projektu. Na povezavi 

http://rastocaknjiga.si/?p=vseslovenski-projekt-rastoce-knjige.html 

raziskuj in odgovori na naslednja vprašanja (zapiši jih v zvezek): 

 

 Kaj je projekt Rastoča knjiga? 

 Kdaj se je začel in kdo ga je začel?  

Opiši projekt v najmanj 5 povedih, 

Kam vse se je projekt razširil? 

 

2. V Google vtipkaj Rastoča knjiga Novo mesto in poišči čim več podatkov o 

Rastoči knjigi v Novem mestu ter jih zapiši v zvezek. 

 

3. Na šolski spletni strani v zavihku projekti poišči projekt Rastoča knjiga  

in izpiši čim več podatkov o projektu na naši šoli. 

 

4. Za konec prvega dela glasno preberi pesem. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://rastocaknjiga.si/?p=vseslovenski-projekt-rastoce-knjige.html
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akad. Tone Pavček 

Rastoča knjiga  

 

Je knjiga, ki je več kot knjiga. 

Je skrinja narodne zaveze. 

Je duh, ki se nad časom dviga. 

Je zvezda stalnica: ljubezen.  

 

Je knjiga, ki je več kot knjiga. 

Je večno živ brevir zavesti. 

Je nepretrgana veriga 

človeške sreče in bolesti. 

 

Je knjiga, ki je več kot knjiga. 

Je iskra, žar, je nežen plamen, 

ki baklo upanja prižiga.  

Je znamenje vseh naših znamenj. 

 

Je knjiga. Je rastoča knjiga. 

Gre čez ožine in plitvine, 

V globino sega, v vrh se dviga 

skoz vsa obnebja zgodovine. 

 

Je knjiga. In med nami biva. 

Kot listina, kot dar rodov, 

kot dragotina neminljiva, 

kot živ simbol, kot kruh in sol. 

 

 

 

 

2. PISMO DEKLICE Z RASTOČO KNJIGO 

 

Na povezavi 

http://rastocaknjiga.si/dokumenti/pismo_deklice_z_rastoco_knjigo_koronavirus_2020.p

df 

preberi pismo Deklice z Rastočo knjigo in ji napiši odgovor. V svojem pismu poudari, 

kje so tvoja razmišljanja, občutki, cilji podobni in o čem morda razmišljaš drugače. 

Nameni je kakšno spodbudno besedo, predaj ji kakšno svojo modrost. Pismo pošlji svoji 

učiteljici za slovenščino do torka, 5. 5. 2020 do 19. ure. 

 

 

 

http://rastocaknjiga.si/dokumenti/pismo_deklice_z_rastoco_knjigo_koronavirus_2020.pdf
http://rastocaknjiga.si/dokumenti/pismo_deklice_z_rastoco_knjigo_koronavirus_2020.pdf
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Privošči si malo glasbenega predaha, morda je tudi čas za kakšno sadno malico. Pa dober 

tek.  Pa ne pozabi prezračiti. 

https://www.youtube.com/results?search_query=poj+mi+pesem+o+prijateljstvu+besedilo 

https://www.youtube.com/results?search_query=poj+mi+pesem+o+prijateljstvu+besedilo 

Lahko tudi zapoješ 

https://www.youtube.com/watch?v=WaKBp6PeEmc 

 

3. KORAKAMO K MODROSTI Z AKTIVNOSTJO 

 

To šolsko leto delamo spominsko knjigo. Naredi svoj list zanjo. Zadnjih nekaj tednov 

nas je postavilo v položaj, ko smo k modrosti korakali na drugačen način. Ne le k 

znanju, zagotovo smo se v tem času veliko naučili o sebi, svojih vrednotah, družini, 

odgovornosti, delovnih navadah in še o čem.  

                                     

 

Izdelaj list za spominsko knjigo, ki bo najbolj poudaril tvoj novi korak k modrosti v 

času pandemije. Lahko je pesem, strip, risba z besedilom, spis, posnetek … v vsakem 

primeru naj odraža tvojo ustvarjalnost, aktivnost, modrost. Fotografijo pošlji svoji 

učiteljici za slovenščino do srede, 6. 5. 2020. 

 

4. ANIMIRANI FILM 

 

Tako, sedaj se pa udobno namesti, lahko si pripraviš kozarec vode in odpri povezavo 

https://www.youtube.com/watch?v=JOS1_fddVls 

ali 

https://www.youtube.com/watch?v=dgw1rTNEcUs 

če bi rad malo vadil angleščino. 

 

Oglej si animirani film Bajke in povesti o Gorjancih in po ogledu v zvezek napiši mnenje 

o njem. V njem: 

– primerjaj vsebino knjige s filmom, 

– ovrednoti animacijo – kako je film narejen, 

– jezik, 

– izpostavi vsaj eno modrost, ki je bila podana v filmu, 

– podaj svoje osebno mnenje o sporočilih filma. 

 

Tako, kulturni dan je zaključen in upam, da se boš sedaj bogatejši/a za nova spoznanja in 

doživetja odpravil ven v naravo – pa ne pozabi se ozreti na Gorjance. Lahko pa preprosto 

vzameš v roke knjigo in postaneš Deklica ali Deček z zanimivo knjigo. Hvala za tvoje delo. 

Veselim se prispelih izdelkov.  

 Lahko si 

 

Vodja kulturnega dne Justina Husu 

https://www.youtube.com/results?search_query=poj+mi+pesem+o+prijateljstvu+besedilo
https://www.youtube.com/results?search_query=poj+mi+pesem+o+prijateljstvu+besedilo
https://www.youtube.com/watch?v=WaKBp6PeEmc
https://www.youtube.com/watch?v=JOS1_fddVls
https://www.youtube.com/watch?v=dgw1rTNEcUs

