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Šolski projekt: NAJSTAREJŠA KNJIGA NA DOMAČI 

KNJIŽNI POLICI 

 
Spoštovani učenci in starši, 

v tem nenavadnem obdobju, ko stisk roke ni zaželen, ko je objem skoraj greh in ko so druženja med ljudmi 

redka, je izjemna priložnost, da se spomnimo na prijateljico, ki smo jo zadnje čase zaradi hitrega tempa življenja 

precej zapostavljali, nam pa vseeno, kadar negujemo to prijateljstvo, odpira neštete svetove. Imate prav, v mislih 

imamo »prijateljico« KNJIGO.  

Igralec iz zlatega obdobja Hollywooda Groucho Marx pravi: “Televizija je zelo poučna. Vsakič, ko jo kdo 

prižge, grem v drugo sobo in berem knjigo.” 

Poskušajmo to v teh časih narediti tudi mi. Pustimo za trenutek vse elektronske naprave ter se odpravimo do 

naše knjižne police … 

Na polici je gotovo veliko raznovrstnih knjig, vsaka od njih ima kakšno lastnost, ki jo dela posebno.  

Naša naloga pa bo, da poiščemo knjigo, ki ima prav posebno lastnost. Lastnost knjige, ki jo iščemo, je, da je 

najstarejša knjiga na naši knjižni polici. Da ima torej čim nižjo številko pri letnici izdaje.  

Zagotovo se bo na policah našel kakšen prav poseben biser. Če ne bo uspeha na domači polici, pa lahko 

pogledamo tudi na police naših babic in dedkov in med knjigami na polici poiščemo najstarejše bisere.  

A s tem naša naloga še ne bo končana. V priponki se skriva obrazec, v katerega zapišemo avtorja in naslov 

knjige, letnico izdaje in založbo. Dopišemo pa lahko tudi lastnika knjige ter kakšno zanimivost v povezavi s to 

knjigo.  

Knjigo tudi fotografiramo (lahko več fotografij) ali pa posnamemo kratek filmček, v katerem lahko lastnik 

knjige pove kakšno zanimivost o knjigi.  

Obrazec, fotografije in filmčke  naj otroci pošljejo svojim razrednikom. Če bodo pri projektu želeli 

sodelovati babica ali dedek, mama ali oče samostojno, pa lahko obrazec in fotografije pošljete tudi neposredno 

na elektronski naslov: primoz.vasle@os-velikigaber.si.  

Obrazec, fotografije in filmčke pošljite do nedelje, 24. januarja 2021.  

Naš trud pa seveda ne bo zaman. Izdelki bodo namreč razstavljeni na interaktivni razstavi na prireditvi ob 

slovenskem kulturnem prazniku 5. 2. 2021 ter na spletni strani šole. 

       Organizatorja projekta Primož Vasle in Justina Zupančič 

Za spodbudo pa še nekaj lepih misli o knjigah. 

 "Kdor bere knjige, živi tisoč življenj." (G. R. R. Martin) 

"Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah." (Neil Gaiman) 

"Knjiga je kramp, ki bi naj razbil ledeno morje v nas." ( Franz Kafka) 

"Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo." (Mongolski pregovor) 

"Knjige so kakor prijatelji: biti morajo dobre, a maloštevilne." (Augustus Strindberg) 

"V knjigah je zbran večji zaklad, kot v piratski votlini na Otroku zakladov." (Walt Disney) 
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