Literatūras šedevrs, filozofisku
pētījumu cienīgs avots un neizsmeļama

Pirmā grāmatiņa "Winne the Pooh" iznāca 1926. gada 14.
oktobrī, pasaulē laižot lāci-domātāju ar zāģu skaidām galvā,

citātu vācele – šādus vārdus,
nebaidoties pārspīlēt, droši var teikt

kurš atgādina mums par divām lielākajām dzīves vērtībām – labu
ēdienu un labiem draugiem

par vienu no 20. gadsimta slavenākajiem
bērnu (un ne tikai bērnu) literatūras
darbiem – Alana Aleksandra Milna
"Vinniju Pūku", kam 2016. gada
14. oktobrī apritēja tieši 90 gadu.
Pūks ir bijis iedvesmas avots ne tikai
bērniem, bet arī pētniekiem un
filozofiem – ir sarakstītas vairākas
grāmatas un pētījumi, kuros par
piemēru ņemts kāds no Milna stāstu

Lai gan rakstnieks Alans Aleksandrs Milns ir rakstījis gan lugas, gan romānus, literatūras
vēsturē viņš ir palicis tieši ar stāstiem par "veco, dumjo lāci" un viņa piedzīvojumiem kopā
ar draugiem Sivēnu, Tīģeri, Pūci, Trusīti, Kengu, mazulīti Rū un, protams, Kristoferu
Robinu.
Tieši Milna dzimšanas dienā – 18. janvārī – tiek svinēta starptautiskā Vinnija Pūka diena

varoņiem.
Fragmenti no raksta http://www.delfi.lv/kultura/news/books/sodiena-ir-mana-vismilaka-diena-literaturas-sedevram-par-vinniju-puku-90.d?id=48019697

Vecā, dumjā lāča vārdā ir nosauktas vismaz divas ielas Eiropā. Viena no tām – Kubusia
Puchatka – atrodas Polijas galvaspilsētā Varšavā, bet otra – Micimackó utca – Budapeštā,
Ungrārijā. Savukārt nams un veikaliņš ar oficiālo reģistrēto adresi Pooh Corner (Pūka
Priedītes) atrodas Austrumsaseksā, Lielbritānijā, kur ir arī Milna dzimtās mājas.
Tāpat arī sporta veids Pūksprunguļi tiek piekopts daudzviet pasaulē, bet Oskfordšīrā,
Lielbritānijā kopš 1984. gada tiek rīkots pat Pasaules čempionāts Pūksprunguļu peldināšanā.

Lielbritānijas karaliene Elizabete II
bērnībā bija iemīļojusi grāmatiņas
par Vinniju Pūku, turklāt – abi ir
dzimuši vienā gadā. Tāpēc pirms 10
gadiem, kad karaliene svinēja savu
80. jubileju, lācītis bija lūgto viesu
sarakstā un piedalījās par godu
Elizabetes II dzimšanas dienai
rīkotā piknikā bērniem Bekingemas
pils dārzā.
2006. gada pavasarī Vinnijs Pūks

No 31.oktobra līdz 4.novembrim skolā svinēsim Vinnija Pūka apaļīgo dzimšanas dienu
No 31.oktobra līdz 4.novembrim

31.oktobris

2.novembris

pie klašu durvīm izvietoti jūsu klasē
populāri vai tikko uzzināti

Skolas ielu mākslinieku diena –

Vinnija Pūka filmu diena un

Vinnija Pūka vai viņa draugu
izteicieni (domu graudi). Jānorāda

zīmēsim Vinnija Pūka

grāmata un lappuse

komiksus.

Vinniju Pūku

(rotaļlietu)

Darbošanās notiks –

salidojums –

skolas bibliotēkā

Ķiparu ielā pēc 3.stundas – 2.klašu pārstāvji,

izstāde pēc 3., 4., 5. stundas

4.novembris

Pūkotāju čempionāts

4. klašu komandām

piedzīvojumu

pēc 4.stundas

(zināmu un nezināmu)

diena skolas

bibliotēkā.

– 1.klašu pārstāvji

Zinīšu ielā pēc 3.stundas – 3.klašu pārstāvji,
pēc 4.stundas

krustu-šķērsu

– 4.klašu pārstāvji

Ņipro ielā pēc 3.stundas – 6.klašu pārstāvji,
pēc 4.stundas – 5.klašu pārstāvji
Līdzi jāņem krāsainie zīmuļi, flomasteri

3.novembris

Vinnija Pūka draugu (rotaļlietu)
salidojums – skolas zālē izstāde pēc 3.,
4.stundas.

Iejūtamies Vinnija Pūka un
viņa draugu lomā, fotosesijas:
Pēc 2.stundas – 1.klašu skolēniem
Pēc 3.stundas – 2.a,d,e,f; 3.klašu skolēniem
Pēc 4.stundas – 2.b,c; 4.klašu skolēniem
Pēc 5.stundas – 5.-6.klašu skolēniem

