
OB DNEVU KNJIGE 

Dragi učenci in učenke – moji sotrpini v času karantene 

 

Vesela sem, da ne slišim, da bi kdor koli od vas zbolel za to nenavadno in strah vzbujajočo boleznijo, 

zaradi katere smo doma že peti teden. Res pogrešam svoje delo v knjižnici in vas, fantje in dekleta – 

vse od prvega do devetega razreda. Ste si kdaj predstavljali, da boste deležni takih neprostovoljnih 

počitnic, pa da vam bodo celo odveč in da boste komaj čakali na  pouk. Jaz nikoli, pa sem veliko 

starejša od vas. Verjela sem, da ima moderna znanost stvari pod nadzorom. Vendar sedaj vem, da 

bomo morali vsi skupaj narediti še zelo veliko, da bomo razbremenili naravo in zagotovili prihodnost 

sebi in mlademu rodu. Nismo vsemogočni; zelo, zelo majhni smo v vsej  neskončnosti vesolja in 

brutalni moči narave, ki se ob našem nepremišljenem ravnanju, vsak trenutek lahko obrne proti nam. 

Vendar, kljub temu meni ni dolgčas. Verjamem, da tudi vam ne. Ob vsem, kar zdaj lahko delam, ima 

zame knjiga pomembno mesto. 23. april je bil dan knjige, vendar je zame DAN KNJIGE vsak dan. 

Upam, da tudi vi niste pozabili nanjo in je vaša vsakdanja sopotnica.  

Jaz sem v teh dneh brala knjigo iz naše knjižnice z naslovom OSUPLJIVI PLANET. Kaj vse zanimivega 

sem prebrala v njej. Vredno je vedeti, zato bom nekaj stvari delila z vami.  

 

Verjeli so, da je najstarejše drevo (borovec) na svetu staro 5000 let. Švedski profesor pa je leta 2004 

odkril veliko starejšo smreko. Visoka je le 4 metre in stara 600 let, njen koreninski sistem, iz katerega 

vedno znova požene nova rastlina pa je  veliko, veliko starejši.  

Najstarejše seme, ki je vzklilo v poganjek, je dva tisoč let staro seme datljeve palme. Našli so ga na 

bližnjem vzhodu v bližini Mrtvega morja. Našli so ga v posodi, v katero so prebivalci palače 

odmetavali koščice datljev. Upajo, da bo to seme pomagalo odkriti skrivnost starodavnih zdravilnih  

lastnosti, po katerih je slovela datljeva palma.  

Največja rastlinska semena lahko tehtajo okoli 20 kilogramov. Pahljačasta palma velikanka raste na 

Sejšelih v Indijskem oceanu.  

Najvišje drevo na svetu je velika rdeča sekvoja, ki raste v državnem parku sekvoj v ZDA. Visoka je 

115,2 m in je tako višja od Kipa svobode v New Yorku. Višino so izmerili tako, da je nek profesor 

splezal na vrh in z najvišjega lista spustil merilni trak.  

 

Veliko zanimivosti, rekordov narave, boste še našli v njej: Najdaljši na svetu, Najboljše sodelovanje 

živali, Najboljši starši, Najnevarnejše živali na kopnem, Najpametnejše živali, Najbolj osupljivi slapovi 

in še kopica zanimivosti. Vsekakor vredno branja. 

Vzemite jo v roke, ko bo to zopet mogoče. Osupljive stvari boste našli v njej. Vesela bom, če boste 

zares zanimive stvari iz prebranih knjig tudi vi delili z menoj in učenci.  

 

Cenimo to, da smo zdravi in sposobni sprejemati novo znanje. Lepe počitnice. 
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