
»RASTEM S KNJIGO 2019«   7.RAZRED 

 

 

Ni potrebno posebej poudarjati, da je čas najstništva pester in razburkan. Takšno je tudi 

življenje Elvisa Škorca, glavnega junaka v istoimenski knjigi pisateljice Janje Vidmar.  

Vsi sedmošolci so v ponedeljek, 14.10.2019 v okviru kulturnega dne prejeli prej omenjeno 

knjigo, ki jo podarja Javna agencija za knjigo z ostalimi predstavniki nacionalnega projekta 

»Rastem s knjigo«.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Učenci 7.c in ½ 7.b razreda pred splošno knjižnico 

Na šoli smo projekt izvedli v okviru kulturnega dne, ki je bil razdeljen na tri dele.  

V šolski knjižnici so se učenci spoznali z odlomki iz knjige in si ogledali kratek film, ki ga je 

pripravila JAK v sodelovanju z avtorico. Ga. Janja Vidmar je namreč napisala duhovit in 

učencem zelo všečen scenarij o tem, kako Elvis pri uri kemije v neuspelem poskusu razbije 

šipo, o tem da nima kondicije in bo zato izumil kapsule za kondicijo ter da pozabi na sestro, 

ki ga čaka v šoli, ... V delavnicah so pripravili promocijski plakat za sovrstnike.  



 

Slika 2: Plakat učencev 7.a in ½ 7.b 

V splošni knjižnici jih je ga. Zdenka Gajser seznanila z knjižnimi novitetami in jih motivirala 

za branje. Ura je bila zelo prijetna, učenci pa so že isti dan spraševali za knjigami, ki jim jih je 

predstavila. 

 

Slika 3: Učenci v splošni knjižnici s knjižničarko go. Zdenko Gajser 



Zaključna ura kulturnega dne je bila namenjena srečanju s pisateljico go. Janjo Vidmar, ki 

jim je na duhovit način predstavila razloge za pisanje te knjige, lastnosti glavnega junaka v 

povezavi z avtorico in z njimi naredila poskus s telefoni, ki ga naredi v knjigi Elvis pri uri 

kemije in tako vsaj pet minut blesti na šoli.  

 

Slika 4: Srečanje s pisateljico go. Janjo Vidmar 

 

Slika 5: Poskus s telefoni (telefon zavit v aluminijasto folijo ni dosegljiv) 



Zaključila je s pantomimo frazemov, ker ugotavlja, da učenci več ne poznajo osnovnih 

frazemov (npr. bolje vrabec v roki kot golob na strehi). 

 

Slika 6: Priprava na pantomimo – punce proti fantom 

 

Slika 7: Prikaz frazema 

Hoče, 15. 10. 2019       Zapisala: Lidija Mazgan 

Fotografije: Natalija Rob 

 


