
2. APRIL- MEDNARODNI DAN OTROŠKE LITERATURE 

 

Vsako leto v počastitev rojstnega dne danskega pravljičarja Hansa 

Christiana Andersena na ta dan povsod po svetu obeležijo z različnimi 

aktivnostmi z namenom otrokom približati literaturo in jih navdušiti za 

branje. 

 V knjigah se skrivajo zakladi besed, ki pomagajo domišljiji da oživi, obenem 

pa besede poučujejo ter spodbujajo k treningu možganov. Letošnje leto je 

slovensko poslanico k tako lepemu in pomembnemu prazniku zapisal 

pisatelj Peter Svetina, plakat in vabilo-kocko je ustvaril Damijan Stepančič, 

Melita Rak pa je sodelovala kot oblikovalka vsega gradiva. 
 

Peter Svetina 

LAKOTA PO BESEDAH 

V moji deželi konec aprila ali začetek maja ozelenijo grmi, ki jih kmalu nato 

naselijo zapredki metuljev. Kot vata ali kot sladkorna pena zgledajo, ličinke 

pa požirajo list za listom, dokler grmi niso videti popolnoma opustošeni. Ko se 

metulji razvijejo, odletijo, grmički pa kljub temu niso uničeni. Ob letu ponovno 

ozelenijo, spet in spet. 

To je podoba pisateljice, podoba pesnika. Zgodbe in pesmi ju izjejo, izčrpajo ju, 

in ko so napisane, odletijo, odidejo v knjige, odidejo med poslušalce. To se 

ponavlja. 

In kaj se zgodi s pesmimi in zgodbami? 

Poznam fanta, ki so mu operirali oči. Dva tedna po operaciji je moral ležati le 

na desnem boku, potem še mesec dni ni smel brati, ničesar. Ko je po mesecu in 

pol prijel v roko knjigo, se mu je zdelo, kot da bi besede z žlico zajemal iz 

sklede. Kot da bi jih jedel, zares jedel. 

In poznam dekle, ki je zdaj učiteljica. Pravi: Otroci, ki jim starši niso brali 

knjig, so siromašni. 

 



Besede v pesmih in zgodbah so hrana. Niso hrana za telo, nihče si z njimi ne 

bo napolnil želodca. So hrana za duha in dušo. 

Kadar je človek lačen in žejen, se mu stisne želodec, osušijo se mu usta. Išče, 

kje bi lahko dobil vsaj kos kruha, skodelico riža, koruze, kakšno ribo ali 

banano. Bolj ko je lačen, bolj se mu oži pogled, ne vidi več drugega kot par 

grižljajev, ki bi ga nasitili. 

Lakota po besedah se ne kaže tako, kaže se kot malodušnost, kot brezbrižnost, 

kot arogantnost. Ljudje, ki jih tare ta lakota, se ne zavedajo, da je njihova 

duša premražena, ne zavedajo se, da hodijo mimo sebe, pa se ne vidijo. Del 

sveta jim odteka, ne da bi ga sploh kdaj opazili. 

To lakoto potešijo pesmi in jo potešijo zgodbe. 

Če tega doslej nismo počeli, je upanje, da se nasitimo? 

Je. Fant bere, skoraj ni dneva, da ne bi bral. Punca, ki je postala učiteljica, bere 

zgodbe svojim šolarjem. Vsak petek. Vsak teden. Če kdaj pozabi, jo na branje 

spomnijo otroci sami. 

Pa pisateljica in pesnik? Ob letu bosta ozelenela. In spet ju bodo izjedle zgodbe 

in pesmi, ki bodo kot metulji poleteli na vse strani. Spet in spet. 

 

Več o slovenski sekciji IBBY si lahko preberete tukaj 

https://www.ibby.si/index.php/slo-ibby 

 

Mi pa te danes sprašujemo, kako dobro poznaš Andersena? Reši kviz! 

 

https://www.ibby.si/index.php/slo-ibby


Označi Andersenove pravljice. 

 

 LETEČI KOVČEK 

 GRDI RAČEK 

 RDEČA KAPICA 

 SVINJSKI PASTIR 

 CESARJEVA NOVA OBLAČILA 

 OBUTI MAČEK 

 DEKLICA Z VŽIGALICAMI 

 GOSPOD IN HRUŠKA 

 VŽIGALNIK 

 

Iz katere pravljice, ki je navedena zgoraj, je spodnji 

odlomek? ______________ 

 

 

 

 

 



V kateri pravljici najdemo ilustracijo? Lahko sklepaš iz ilustracije? 

 

 DIVJI LABODI 

 STANOVITNI KOSITRNI VOJAK 

 SNEŽNA KRALJICA 

 

Andersen je bil zelo zanimiv in nenavaden človek, o čemer pričajo tudi 

številne zgodbe. Spodaj je ena od njih. Kako imenujemo kratko, 

hudomušno zgodbo iz življenja znane osebe?  

 

 BASEN 

 ANEKDOTA 

 PRAVLJICA 

 



Po Andersenu se imenuje tudi nagrada, ki jo vsako leto podelijo kot 

najpomembnejše mednarodno priznanje za mladinsko književnost in 

ilustracijo. Letos je med šestimi finalisti tudi slovenski pisatelj …  

 

 PETER SVETINA 

 PRIMOŽ SUHODOLČAN 

 IVAN SIVEC 

 

Z ogledom posnetka se podaj v mesto Kobenhaven na Dansko, kjer je 

Andersen umrl. Na obali stoji kip deklice iz njegove zelo znane 

pravljice. Katere? 

 MALA MORSKA DEKLICA 

 PALČICA 

 KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA 

 

Zdaj pa še naloga za konec. Cel mesec april je posvečen knjigam, zato 

te še bolj spodbujamo, da prebereš kakšno. Zapiši naslov prebrane 

knjige na list papirja in dodaj kakšno besedo o njej, npr. kaj te je 

najbolj nagovorilo, čemu si se smejal/a, zakaj bi jo priporočal drugim 

ali pa preprosto prepiši kakšno poved iz nje. Svoje zapise oddaj 

knjižničarkam ob vrnitvi v šolske klopi ali pa jim v elektronski obliki 

pošlji na mateja.razgor@guest.arnes.si in jana.elouissi@guest.arnes.si. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VXFFdI2AjGI&feature=emb_title
mailto:mateja.razgor@guest.arnes.si
mailto:jana.elouissi@guest.arnes.si


 

 


