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Sovica Puhica, kot smo jo skupaj poimenovali prvo leto,  

ko se je zatekla v našo knjižnico, je sedaj stara že 4 leta. 

Prav vsake počitnice, poleti in pozimi se vrne v našo knjižnico,  

da bi se lahko igrala z otroki in odšla z njimi na počitnice.  

 Vsake počitnice jo čaka polno novih dogodivščin in vsako leto se  

nauči in spozna kaj novega.  

Prejšnja poletja se je naučila veliko novih iger, kot so spomin, monopoli,  

namizni tenis, nogomet in prebrala veliko novih pravljic za lahko noč.    

Povedali so ji tudi, da mora ponoči več počivati, nič predolgo gledati  

televizije ali računalnika in namesto tega raje vsak večer prebrati eno  

pravljico ali pesmico. 

In tako se je naša Puhica odločila,  

da bo vsak večer prebrala eno pesmico, ker jih ne pozna veliko in potem se 

bo konec počitnic odločila,  

katera je njena najljubša pesmica. 



Pomagajte ji, dragi otroci: 

vzemite Puhico s seboj na počitnice 

 in skupaj vsak večer preberita eno pesmico in tako bo Puhica čimprej našla  

svojo NAJLJUBŠO PESMICO! 

Vse o prebrani pesmici ji lahko napišeš in narišeš  

v njeno spominsko knjigo! 
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Tako sedaj vzemi sovin nahrbtnik, kamor si dal/dala knjižice in sovino 

spominsko knjigo, ter v sprednji žepek položi še sovico.                                                     

Vse skupaj odnesi knjižničarki, da bo zapisala, kam gre Puhica na 

počitnice. 

V času, ko bo Puhica pri tebi na počitnicah,                                                                

ji v spominsko knjigo napiši in nariši kaj lepega                                                                                                 

in seveda ne pozabi: skupaj poiščita najljubšo pesmico!          

 

 

 

  

 



 

                 

               je bila na počitnicah pri: 

                             

 Ime in Priimek:……………………………………………………….. 

 Datum:……………………………………………………….. 

 

Najljubša pesmica, ki smo jo skupaj s Puhico brali ali poslušali je: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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