Danes je prav poseben dan- rojstni dan zelo znanega pravljičarja H.C.
Andersena.
Zato bomo uro SLJ namenili prav njemu.
Andersen in njegove pravljice so v zgodovino otroške literature zapisani z zlatimi
črkami. Danski pravljičar se je podpisal pod številne klasične pravljice, ki pa jih
danes mnogi poznajo le prek risank, ki jih je okusu trga priredil Disney.
Če želimo Andersenove pravljice zares spoznati in bolje razumeti, je smiselno spoznati
Andersenov življenjepis. Tudi njegova življenjska zgodba je namreč svojevrstna pravljica.
Otroštvo in mladost
Hans Christian se je rodil 2. aprila 1805 v danskem otoškem mestu Odense.
Njegov oče je verjel, da je v sorodu z visokim plemstvom, a raziskave zgodovinarjev tega niso
uspele dokazati. Obstajajo pa posredni dokazi, da je bil eden Andersenovih prednikov nezakonski
potomec pripadnika kraljeve družine. Hans Christian je bil edinec. Njegov oče je bil čevljar in mati
perica. Čeprav so bili revni, je imel na otroštvo lepe spomine.
V šolo ni rad hodil, raje se je zabaval z lutkami, s katerimi je uprizarjal prave predstave na vrtu
pred hišo. Zanje je sam izdelal oblačila in tudi zato je njegova mati pričakovala, da bo postal
krojač. Nekaj časa je zares delal kot krojaški vajenec, a ta poklic ga ni nikoli zares pritegnil.
Nekaj let po očetovi smrti je Andersen kot štirinajstletnik sklenil slediti svojim sanjam in z
besedami: “Najprej je treba trpeti in potem postaneš slaven!” odpotoval v Kopenhagen. Tam je
opravil avdicijo za sprejem v zbor Danskega kraljevega gledališča, saj je imel čudovit tenor, a glas
se mu je kmalu spremenil. Poskušal se je tudi kot plesalec, a pri višini približno 185 centimetrov za
to ni imel pravih možnosti.

Poznaš katero njegovo pravljico?
Zagotovo poznaš vsaj katero: Deklica z vžigalicami, Cesarjeva nova oblačila,
Palčica, Kraljična na zrnu graha, Snežna kraljica. Grdi raček, palčica.
Napisal je kar 168 pravljic.
Mi pa bomo malo bolj podrobno pogledali pravljico Grdi raček.
Poslušaj pravljico na spodnji povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=3YUkAj2iIMU&t=551s
So bratci ravnali prav?
Kaj nas uči ta pravljica?
V zvezek SLJ napiši naslov Grdi raček in nariši del zgodbe, ki ti je bil najbolj všeč.
Kako bi pa ti ravnal-a, če bi se v razredu ali v vašem kraju pojavil nekdo, ki je drugačen od drugih?
Nariši in napiši tudi to.

MAT: Poštevanka števila 8
Razišči poštevanko števila 8 v DZ na str. 57 in 58. Ne pozabi tudi na zapis v zvezek.
Predvsem pa vadi poštevanko!

SPO: Naselja
Kaj misliš, zakaj in kdaj so sploh nastala naselja?
Poišči odgovore v DZ SPO na straneh 68,69.
Lep pozdrav,
učiteljica Manca

