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Čuk Valentin vabi na obisk 
Gozdna učna pot na Golem Brdu Pustolovščina koconogega čuka Valentina je v prvi vrsti namenjena 
otrokom. 

MAJA BERTONCELJ 

Golo Brdo - Golo Brdo je 
naselje v občini Medvode. 
Pred kratkim so tam odpr• 
li gozdno učno pot, ki je de
ležna velikega zanimanja. 
Je polna presenečenj. po 
njej pa se podate s pomočjo 
knjižice, v kateri ima glavno 

vlogo koconogi čuk Valen· 
tin. Koconogi čuk se od na
vadnega čuka loči po po· 
končnejši drži, debelejši gla
vi in daljšem repu. 

Projekt je bil izveden s 
sredstvi participativnega 
proračuna Občine Medvo
de za leti 2021 in 2022. Pre• 
dlagala sta ga Danaja Kek in 

Simon Trampuš, izglasovali 
pa prebivalci krajevne skup· 
nosti Golo Brdo ·· Seničica. 
Avtorica besedila in ilustra· 
cij je Danaja• Kek, knjižico 
pa je oblikoval Simon Tram• 
puš. Oba pre<!Iagatelja sta 
bila pri projektu tudi naj
bolj aktivna. Skupaj sta si za. 
mislila vsebine, oblikovala 

Pot večinoma poteka po gozdu. Že na odprtju je bilo zanjo veliko zanimanja. / Foto: Petu l(ošenina 

Knjižni sejem-v malem 

knjižico in poučne interak· 
livne table na poti. Pri tem 
so jima pomagali lokalni. 
obrtniki, Zavod za gozdove, 
Planinsko društvo Medvocie 
in Lovska družina Medvode. 
Knjižica je na voljo v Knji
žruci Medvode, v TIC Med
vode in v hišici ob poti. Pot 
so uradno odprli 5. novem
bra. Poteka po gozdu, kjer 
so doma velike in male živa• 
li, ki otroke z veseljem pova· 
bijo na obisk »Pot se zame 
v bližini Slavkovega doma in 
konča 'pri hrastu', zanjo pa 
potrebujemo okrog pol ure. 
Na njej je šest postaj. Prva 
je hišica s knjižico, temati
ka druge so s ledi živali, dru· 
ge žuželke, tretje gobe. pti• 
ce, drevesa in rastline, četrta 
predstavlja vse o srni; zadnja 
pa o divjem prašifu. Vkljua· 
li smo živali in rastline, ki so 
na tem območju. Z obiskom 
smo zelo zadovoljni. Pot je 
dobro obiskana, obiskoval· 
cem je zelo všeč,« je povedal 
Simon Trampuš. 

Poudarja še, da je pot po
učna, otroci na njej rešujejo 
različne naloge, zbirajo žige 
in lepijo nalepke. Njihova 
vsebina nagovarja k ohranja
nju narave, varovanju okolja 
in zašati živali. 

Otroci na poti rešujejo različne naloge, zbirajo žige in lepijo 
nalepke. Pripravljavci so v ta namen izdali posebno knjižico. 
/ Foto: Peter Ko~tnina 

Pripravili so šest postaj, po katerih obiskovalce vodi 
koconogi čuk Valentin. , Foto: Peter ICohni na . 

Avtorica slikanice Kako se kotali sreča je zgodbo »prikotalila« med mlade.s pripovedovanjem, ilustratorka pa je besedni svet obogatila i razstavo 
ilustracij. V tržiškem kulturnem ceniru so imeli pravi knjižni sejem v malem. 

SUZANA P. KOVAČIČ 

Trž\č - Knjižnica dr. Tone
ta Pretnarja v Tržifu je pred 
dnevi prvič pripravila knji· 
žni sejem v malem za učen

ce tretjega in četrtega razreda 
osnovnih šol Tržič in Bistri
ca, ki so se srečali s pisatelji
co Mojicejo Bonte (prej Pod
goršek) in ilustratorko, do
mačinko iz Bistrice pri Trži
fu Natašo Vertelj. Prav.zani
mivo je bilo prisluhniti, kako 
se zgodba napiše in ilustrira 
in zakaj sta se odločili za ta 

poklica. »Ker verjetno otroci 
kaj dosti ne hodijo na knjižni 
sejem v Ljubljano, smo prišli 
na idejo, da ga zanje organi
ziramo vTržifu, da bi zafuti
li ta knjižni utrip,« je poveda
la Valerija Rant Tišler. sode
lavka tržiške knjižnice. 

Lepe besede in dejanja 
imajo moč 
• lv!ed zadnjimi deli Moji

ceje Bonte, mladinske pisa
teljice, pravljičarke in velike 
ljubiteljice dobrih knjig, s ta 
Ekovozikolocikel in Barbara 

Otroci v družbi pisateljice Mojiceje Bonte 1 Foto: " '" Dokl 

Celjska, a tokratni izbor je 
bila slikanica Kako se kotali 
sreči, zgodba, ki otroku po
kaže, da imajo lepe besede in 

»Pet otrok nas je bilo v 
družini, Miklavž, ki nas 

bo kmalu obiskal, pa 

nam je vedno prinesel 
knjige.« 

dejanja moč, da se širijo nap· 
rej. Spodbuja nas, da smo 
dobri do drugih, saj lahko 
že drobna dejanja nekomu 

polepšajo dan. Otroke so na
govorile tudi razstavljene 
ilustracije iz te slikanice av• 
torice Nataše Vertelj. 

«Ilustriram zadnjih dva
najst le~ do zdaj že tez štiride
set knjig slovensltih avtorjev 
za otroke in mladino. Izdala 
sem tudi tri avtorske slikani
ce, p rva je bila Strelca Angel
ca, kasneje pa sem si rekla, da 
je bolje. da ilustrator ilustri
ra, pisatelj pa piše zgodbe. že 
za samo ilustriranje namreč 
potrebujem ogromno lasa,« 
je povedala Vertljeva. 

Knjiž~i sejem v m31em je bil odlično obiskan. , Foto: Tiiu Ookl 

Z ilustratorko Natašo Vertelj I '"" r.., o.s 

Kako pride do ilustracije 

Sodelujoce učence je naj
bolj zanimalo, kako pride do 
ilustracije, kako si jo izmisli, 
s čim je narisana, koliko lasa 
jo dela ... »Pisateljica mi na 
primer pove, da je v zgodbi 
kuža. Ampak potem je tre
ba določiti, kakšen je videz 
tega kuža, ali je oblečen, rjav 
ali trn, ali je dobre ali slabe 
volje ... « slikovito oriše ilu
stratorka. Otroci so imeli ve· 
Liko vprašanj tudi za pisate
ljico, povpraševali so jo med 

drugim o njenih najljubših 
knjigah, z njimi je podelila: 
»Pet otrok nas je bilo v dru
žini, Miklavž, ki nas bo kma
lu obiskal, pa nam je vedno 
prinesel knjige.« 

Dogodek se je nadalje
val v preddverju kulturnega 
centra s knjižnim sejmom. 
na katerem so si otroci lah
ko ogledali vet kot petde
set razliatih naslovov kvali
tetnih slikanic in jih po že
lji tudi kupili za simbolirno 
ceno pet evrov. 


