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    ZANIMIVO

Martinove lučke 
letos drugače 

OTROCI

V vrtcih in ljudskih šolah otroci za praznik 
sv. Martina večinoma izdelujejo lučke. Le-
tos vabijo otroke, da naredijo eno lučko več. 
Prinesejo jo lahko v cerkev, in tam lahko la-
terne vzamejo s seboj ljudje, ki so osamljeni, 
ali stari starši, ki imajo vnuke, a živijo daleč 
stran in jih ne morejo obiskati, ali ljudje, ki 
nimajo več družine. Zvečer lahko lučke po-
stavimo na okna ali pred hišo kot znak lju-
bezni do bližnjega. 

Človek, ti si 
enkraten ...

JONA PETRIK 
je star sedem let in 
stanuje v Beljaku. 

Jona Petrik hodi v 2. razred ljudske šole na Brnci. V šoli ima najraje telovadbo in risanje. Rad 
bere zgodbe o živalih. Rad riše, igra se z lego kockami, vozi se s kolesom in se igra na dvorišču s 
sosedovimi fanti. Njegov najljubši šport je nogomet, saj igra nogomet pri moštvu Admiral Beljak 
U 8. Jona ima brata. Ime mu je Jannis in je star deset let. Ima rad živali, posebej všeč mu je pan-
ter, in to zato, ker zelo navija za moštvo »Carolina panthers«. Njegova najljubša barva je modra. 
Jona rad je pico in makove rezance, pije pa mineralno vodo. K maši hodi včasih na Brnci, včasih 
pa na Radišah, kjer je bil krščen. Zelo je ponosen, da ga je krstil sedanji škof.   

Kaj rad
 delaš?  

Ob prazniku sv. Martina poznamo veliko 
običajev. Otroci izdelujejo lučke in gredo 
z njimi po ulicah. Toda letos to ni mogoče.

človek, 
ti si enkraten

Pesmice za vsak letni čas
Mohorjeva založba je izdala novo 
otroško knjigo. Napisala jo je uči-
teljica Tatjana Božič in ima naslov 
Leto v pesmicah zajeto. 

Tatjana Božič je napisala pesmice in jih 
tudi ilustrirala. Pesmi so prikupne, lah-
ko razumljive in obravnavajo letne čase, 
predstavljajo živali in so pogosto pove-
zane s šolo. Govorijo o dežnikih, mišku, 
jesenskem vetru, snežaku, lačnih zajč-
kih, ježku in drugem. Predstavljajo je-
sensko meglo, vigredni dan, pirhe in 
še marsikaj. 
Na koncu knjige je slovarček besed. 
Otrokom se jezik najlažje približa 
z usvajanjem novih besed iz vsak-
dana, in to z rimanimi pesmicami. 
Tako pravijo strokovnjaki. Zato 
pojdite čim prej v Mohorjevo 
knjigarno po novo otroško knjigo 
Leto v pesmicah zajeto. 
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