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  "Learn to Decode Your World" 

 

NAUČITE SE RAZVOZLATI SVOJ SVET 

Prevod Gregor Škrlj 

 

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev (IASL - International 

Association of School Librarianship  http://www.iasl-online.org/ ) vsako 

leto s posebnim geslom povabi k praznovanju in promociji šolskih knjižnic. 

Gesla iz preteklih let:  

- 2007 - Učenje - okrepljeno z energijo šolske knjižnice,  

- 2008 -  Pismenost in učenje v tvoji šolski knjižnici,  

- 2009 - Šolske knjižnice: panorama, zgodba zgodb,  

- 2010 - Odprtost raznovrstnim izzivom - to so šolske knjižnice,  

- 2011 -  Šolske knjižnice opolnomočajo učence za življenje,  

- 2012 - Šolske knjižnice – vez med preteklostjo, sedanjostjo in 

prihodnostjo,  

- 2013 - Šolske knjižnice: vstop v življenje; 

- 2014 - Šolske knjižnice: srce šole;  

- 2015 - Šolske knjižnice so zakon. 

 

V slovenskem prostoru  - Sloveniji in zamejstvu -  projekt izpelje Sekcija za 

šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Središče 

letošnjega gesla “Naučite se razvozlati svoj svet” opozarja na pomen 

šolskih knjižnic. Šolske knjižnice so nujno potrebne pri razvoju učnih 

spretnosti in pri razvoju kritičnega mišljenja. Šolski knjižničarji sodelujejo 

pri poučevanju, razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst 

pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so 

potrebne za delovanje v današnji družbi. Praznovanje mednarodnega 
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meseca šolskih knjižnic pa opozarja na široko paleto dejavnosti, s katerimi 

knjižnice učence in starše opremljajo za življenje. 

Leta 1999 so  knjižničarji začeli praznovati svoj mednarodni dan na četrti 

ponedeljek v oktobru, v Sloveniji smo ga prvič praznovali leta 2007, 22. 

oktobra. Ker se je praznovanju pridruževalo čedalje več držav, se je leta 

2008 odbor odločil, da praznovanje prilagodi lokalnemu okolju. 

Mednarodni dan šolskih knjižnic je tekom let dejansko prerasel v 

mednarodni mesec šolskih knjižnic, kar pomeni, da knjižničarji lahko 

izberejo ali dan ali teden ali celo ves mesec in ga napolnijo z dejavnostmi, 

posvečenimi knjižnici z vsem, kar šolska knjižnica pomeni šolski skupnosti.  

Ponovno ugotavljamo, da vam idej ne manjka, lahko pa ste jih izbrali med 

predlogi.  

Tudi letos so lahko slovenski knjižničarji praznovanje pričeli že prve dni 

oktobra ob tednu otroka. S praznovanjem slovensko javnost opozarjamo 

na pomembno vlogo in delo šolskih knjižnic ter poudarjamo njihov pomen 

pri pridobivanju znanja, krepitvi samopodobe, omogočanju empatije, 

treningu socialnih veščin učencev in dijakov. 

Predlogi za mednarodni dan/teden/mesec šolskih knjižnic  

(povzeto po spletni strani IASL, 2007 pripravila  Alja Bratuša, dopolnile 

članice IO sekcije za šolske knjižnice: Ivanka Učakar, Tadeja Šink 

(2010,2011); Tinka Fric Kočjaž (2014, 2015); Urša Bajda (2016).   

1. Na spletni strani šolske knjižnice/šole predstavimo mednarodni dan 

šolskih knjižnic. 

2. Učencem in strokovnim delavcem šole spregovorimo o pomenu 

šolskih knjižnic za   učenje in poučevanje. 

3. Spodbujajmo branje na najrazličnejše načine: 

- Z učenci pripravimo pravljični dogodek – ustvarjalno delavnico s 

pripovedovanjem in ustvarjanjem za mlade bralce in krajane. 

- Pripravimo delavnico za starše, kako naj motivirajo za branje svoje 

otroke. 
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- Organiziramo pogovor o prebranem - čajanko za učitelje in starše. 

- Z učenci pripravimo priporočilni seznam petih slovenskih knjig, ki bi 

jih priporočali sovrstnikom po svetu. Seznam pošljimo na naslov 

IASL, kjer ga bodo objavili. 

- Za javnost organiziramo predstavitev raziskovalnih/projektnih nalog, 

pri katerih je sodelovala šolska knjižnica z viri in učenjem uporabe 

virov. 

- Organizirajmo knjižni sejem, na katerem predstavimo knjige in 

avtorje iz drugih dežel, knjige v drugih jezikih. 

4.           Učenci naj oblikujejo plakate, zloženke, podloge za miške, druge 

izdelke, na katerih predstavijo pomen šolske knjižnice. »Ideje« lahko 

uporabimo za novoletna darila. 

5. Učenci naj izdelajo knjižne kazalke, ki prikazujejo pomembnost 

šolske knjižnice ali obeležujejo dan šolskih knjižnic. Sodelujete lahko 

mednarodno v projektu Bookmark Exchange s prijavo na spletni strani: 

http://www.iasl-online.org/2016-ISLM-Project-Bookmark-Exchange-Learn-

to-Decode-Your-World 

6. Organizirajmo odprti dan šolske knjižnice, na katerega povabimo 

starše in druge goste. 

7. Organizirajmo sobotni »literarni« sprehod po kraju/mestu in 

spregovorimo tudi o  

šolski knjižnici. 

8. Povabimo pomembnega gosta in se z njim pogovarjajmo o pomenu 

šolske knjižnice, mu pokažimo, kaj učenci počnejo v knjižnici ipd. 

9. Povežimo se s splošno knjižnico in pripravimo skupen dogodek, ki ga 

lahko predstavimo novembra ob dnevu splošnih knjižnic: 

http://www.zbds-zveza.si/?q=node5/dan_splosnih_knjiznic 

10. Povežimo se s šolsko knjižnico v drugi deželi in sodelujmo z njo prek 

e-pošte ali spletnih strani. Letošnja novost je povezava med šolskimi 

knjižnicami z uporabo programa Skype, več na strani  http://www.iasl-

http://www.iasl-online.org/2016-ISLM-Project-Bookmark-Exchange-Learn-to-Decode-Your-World
http://www.iasl-online.org/2016-ISLM-Project-Bookmark-Exchange-Learn-to-Decode-Your-World
http://www.zbds-zveza.si/?q=node5/dan_splosnih_knjiznic
http://www.iasl-online.org/events/islm/islm-projects.htm
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online.org/events/islm/islm-projects.htm 

11. Z učenci obiščimo drugo šolsko knjižnico. Npr. Z učenci 

osnovnošolskih knjižnic obiščimo srednješolsko knjižnico. 

12. Med starši, učitelji in drugimi z učenci izvedimo anketo o tem, 

kakšne so bile šolske knjižnice včasih. Izsledke objavimo. 

13. Objavimo svoje dogodke in ideje v spletni učilnici za knjižnično 

dejavnost http://skupnost.sio.si/login/index.php, na blogu 

http://monthofschoollibraries.blogspot.com/. 

14. O dejavnostih ob mednarodnem dnevu šolskih knjižnic poročajmo v 

lokalnih časopisih. 

15. Objavimo poročila o poteku mednarodnega dneva šolskih knjižnic v 

šolskem glasilu ali zaprosimo učence, da pišejo o pomenu šolske knjižnice. 

16. Učenci naj pregledujejo spletne strani šolskih knjižnic in odkrivajo 

razlike med njimi. 

17. Praznujmo skupaj s knjižničarji, učitelji, ravnatelji, učenci, ljudmi, ki 

podpirajo knjižnice! 

18. Organizirajmo natečaje:  

- Literarni natečaj Napišimo pesmi, kratke zgodbe na temo 

“knjižnica”, napišimo ocene knjig. Predstavimo pisatelja ali pesnika. 

- Likovni natečaj Rišemo junake iz knjig. Izdelajmo alternativno 

naslovnico za znano knjigo. Si predstavljaš sanjsko šolsko knjižnico? 

Kakšna bo knjižnica leta 2050? 

- Oblikovalski natečaj Oblikujmo knjižnično podlogo za miško. 

Oblikujmo priponke, majice za učence-knjižničarje. Oblikujmo 

maskoto knjižnice. 

- Učitelji in njihove najljubše knjige. 

- Fotografski natečaj Dan v šolski knjižnici.  

 

V letošnjem šolskem letu je v dejavnostih Mednarodnega meseca šolskih 

http://www.iasl-online.org/events/islm/islm-projects.htm
http://skupnost.sio.si/login/index.php
http://monthofschoollibraries.blogspot.com/
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knjižnic sodelovalo  

in svoja poročila oddalo preko 50 knjižnic osnovnih in srednjih šol 

Slovenije. Poročila so koordinatorji oddajali v večini preko elektronske 

pošte 40, nekateri pa tudi preko klasične pošte (4). Vsi so prejeli potrdila o 

sodelovanju v sredini decembra po elektronski pošti. 

OSNOVNOŠOLSKE KNJIŽNICE  

1. OŠ Benedikt - Mihaela Ruhitel 

2. HRVAŠKA:  OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće - Mirjana Čubaković 

3. OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica – Marija Helena Logar 

in Urška Repinc 

4. OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec  - Tatjana Kuhl 

5. OŠ Mirana Jarca Črnomelj – Damjana Rožman 

6. OŠ Dolenjske Toplice - Marija Andrejčič 

7. OŠ Dutovlje - Loredana Štemberger 

8. OŠ Hoče - Lidija Mazgan 

9. OŠ Kidričevo – (Alenka Brumen, Andreja Emeršič, Mateja Šoštar,  

           Tamara Mlakar, Maja Hazenmali, Jasna Medved) 

10. OŠ Knežak - Alenka Biščak 

11. OŠ Kobarid – Nina L. Melinc 

12. OŠ Križe - Martina Hribernik 

13. OŠ Antona Šibelja Stjenka Komen – Vlasta Metlikovec 

14. OŠ Orehek Kranj  Andreja Urbanec 

15. OŠ Rada Robiča Limbuš - Darja Lorenčič Lašič 

16. OŠ Prule – Ljubljana - Gregor Škrlj 

17. OŠ Loče - Sabina Mlinarič 
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18. OŠ Log - Dragomer – Urška Jesenko 

19. OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok – Marija Montanič 

20. OŠ Dušana Muniha Most na Soči – Martina Kozorog Kenda 

21. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica – Boža Peršič 

22. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, PŠ Ledine – Nataša Gerbec 

23. OŠ Petrovče  - Tatjana Krajnc Barič 

24. OŠ Planina pri Sevnici - Stanka Tanšek 

25. OŠ Stična – Branka Lah, Kristijan Rešetič 

26. OŠ Stopiče – Jelka Močnik 

27. OŠ Sv. Ana – Lidija Kocbek  

28. OŠ Sv. Ana PŠ Lokavec – Ana Šnofl 

29. OŠ Kajetana Koviča Radenci- Tadeja Slavič 

30. OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica - Jožica Jerovšek,  

            Mojca Stegne                

31. OŠ Milana Šuštaršiča Ljubljana – Nataša Vršič  

32. OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični - Katja Šuštar 

33. OŠ Šmarje pri Jelšah – Tanja Jurjec, Monika Javornik 

34. OŠ Velika Dolina - Anja Zevnik 

35. OŠ Vuzenica -  Nataša Praprotnik 

36. OŠ Zadobrova  (Ljubljana Polje) -  Maja Jeras 

37. Prva OŠ Slovenj Gradec – Maja Dretnik 

 

SREDNJEŠOLSKE KNJIŽNICE 

1. Gimnazija Ljutomer - Veronika Prijol 
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2. Gimnazija Murska Sobota - Milena Zelko 

3. Prva Gimnazija Maribor – Metka Kostanjevec in Borut Mlinarič 

4. Srednja elektro-računalniška šola Maribor - Anastazija Brkljačič 

5. Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor - Majda Drobnič 

6. Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci – Tanja Škrilec ŠveglL 

7. Šolski center Celje – Jana Golob Čujež 

 

K našemu praznovanju se je s sodelovanjem prvič priključila tudi šolska 

knjižničarka Mirjana Čubaković, ki deluje na treh osnovnih šolah Republike 

Hrvaške. Sodelovali smo preko  video konference tako, da so hrvaški 

učenci predstavili slovenskim tekmovanje v branju, slovenski učenci pa 

tekmovanje v debati.  
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Knjižna 

kazalka, 

dijakinja Eva Pintarič 2. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eva Pintarič: 

MOJ SVET 

Nekje nad oblaki, 

kjer ne vozijo vlaki… 

Nekje v daljavi, 

kjer se čas ustavi… 

Nekje, kjer je atmosfera 

tako čudna kot starejša sestra 

Vera… 

Nekje, kjer je vse polno rož, 

a ni nobenih mož… 

Nekje, kjer taka pesem 

prevladuje, 

ki me vedno znova osrečuje… 

Nekje obstaja tak kraj, 

ki je zame kakor raj. 

Ta raj je moj svet, 

je kakor dišeč, pisan cvet. 

Le jaz ga razumem, 

le jaz ga poznam, 

a vendar razvozlati, 

jaz ga ne znam. 
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OKTOBER – MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC   

NAUČITE SE RAZVOZLATI SVOJ SVET 

  

Šolska knjižnica GFML je v oktobru 2016 pripravila nekaj aktivnosti, ko smo na gimnaziji 

skupaj praznovali mednarodni mesec šolskih knjižnic. 

Na monitorjih po šoli, na oglasnih deskah, v kabinetih, v zbornici, na šolski spletni strani, na 

lokalnem radiu smo se lahko srečali z likovno in leposlovno ustvarjalnostjo, z izdelki 

sodelujočih dijakinj in dijakov.  

 

Vsak profesor je prejel lično izdelano knjižno kazalko. 

Priponka! 

Mentorica: knjižničarka Veronika Prijol, prof.  

Lep pozdrav, 

Veronika PRIJOL, prof. 

knjižničarka 

veronika.prijol@gfml.si 

 

Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, 

Prešernova cesta 34, 

9240 Ljutomer 

ID: 32934335 

t: +386(0)2 585 87 11 

f: +386(0)2 585 87 20 

e:info@gfml.si 

s: www.gfml.si 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 

 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

 

Šola___Gimnazija Murska Sobota, Šolsko naselje 12, 9000 Murska Sobota  

 se je pridružila praznovanju  s/z Razstava, knjižničarski krožek, izdelava bralnih znamenj 

v okviru umetnostne vzgoje, izvedli anketo najbolj branih knjig med dijaki prvih 

letnikov__________________(dejavnosti) 

dne_____mesec oktober____________________________________(dan ali obdobje). 

Dogodke je organiziral,-a_______Milena Zelko__________________(ime in priimek 

koordinatorja). 

 

O dogodku smo poročali __razstava v okviru šole, interna 

televizija__________________________ (na spletni strani šole, knjižnice … zapišite, kje 

vse).  

___Murska Sobota____, __10. 11. 2016____________(kraj, datum) 

                         Podpis odgovorne osebe: 

Milena Zelko 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 

 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

 

Srednja elektro-računalniška šola Maribor se je pridružila praznovanju z literarnimi 

delavnicami. V šolski knjižnici so potekale literarne delavnice, na katerih so se dijaki 

seznanili z družbeno angažiranimi avtorji in s pomočjo njihovih literarnih likov razmišljali 

o položaju »drugačnega« posameznika v družbi, razvijali empatijo in čut za pravičnost. 

Kot spodbuda za branje in pisanje družbeno angažirane literature se bodo v mesecu 

novembru odvijali še literarni večeri S Ferijem Lainščkom in Suzano Tratnik, decembra pa 

bo organiziran zaključni literarni večer, na katerem bodo najboljši literarni prispevki 
dijakov nagrajeni. 

 

Datum dejavnosti: 20. 10. 2016, november 2016, december 2016 

Dogodke je organizirala šolska knjižničarka Anastazija Brkljačič. 

O dogodku smo poročali na spletni strani šole, Šolski kroniki, šolskem časopisu.  

Maribor, 21. 10. 2016 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 
 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR, Smetanova 35, 2000 Maribor se je 

pridružila praznovanju z naslednjimi dejavnostmi: 

 obisk UKM 

 sodelovanje v nacionalnem projektu Rastem s knjigo 

 SNG Maribor – projekt Mladi 

 bralna čajanka o knjigi Marjane Moškrič: Sanje o belem štrpedu 

 ureditev bralnega kotička v zbornici šole 
 izdelovanje knjižnih kazalk, ki predstavlja pomen knjižnice 

od 6. 10. do 28. 10. 2016; 26. 10. smo počastili Dan šolske knjižnice. 

Dogodke je organizirala koordinatorica Majda Drobnič, profesorica in knjižničarka. 

O dogodku smo poročali na spletni strani šole, knjižnice, FB šole.  

V priponki prilagam opis posameznih dogodkov. 

Maribor, 4. 11. 2016                             

Podpis odgovorne osebe: 

Majda Drobnič, prof.     Mag. Alenka Ambrož Jurgec, ravnateljica 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 

 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

 

Šola______________________________________________________(poln naziv šole) 

 se je pridružila praznovanju  s/z 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________(dejavnosti) 

dne_________________________________________(dan ali obdobje). 

Dogodke je organiziral,-a_________________________(ime in priimek koordinatorja). 

 

O dogodku smo poročali ____________________________ (na spletni strani šole, 

knjižnice … zapišite, kje vse).  

_______, ______________(kraj, datum) 

                         Podpis odgovorne osebe: 

 

Poročilo pošljite najkasneje do 10. 11. 2016, na e-naslov: ursa.baj@gmail.com ali po 

klasični pošti na naslov: OŠ Tončke Čeč Trbovlje (za Uršo Bajda), Keršičeva c. 50, 1420 

TRBOVLJE. 

V poročilu na kratko opišite dejavnosti in priložite vsaj eno fotografijo. 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 

 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

 

Šola: OSNOVNA ŠOLA KAJETANA KOVIČA RADENCI 

se je pridružila praznovanju  s pravljično uro v sodelovanju s Srednjo šolo za gostinstvo 

in turizem Radenci, 

dne 18. 10. 2016. 

Dogodke sta organizirali TADEJA SLAVIČ (knjižničarka na osnovni šoli) in TANJA ŠKRILEC 

ŠVEGL (knjižničarka v srednji šoli).  

 

O dogodku smo poročali na spletnih straneh obe šol.  

  

Radenci, 24. 10. 2016 

                         Podpis odgovorne osebe: 

Simona Grosman, ravnateljica 

 

Poročilo pošljite najkasneje do 10. 11. 2016, na e-naslov: ursa.baj@gmail.com ali po 

klasični pošti na naslov: OŠ Tončke Čeč Trbovlje (za Uršo Bajda), Keršičeva c. 50, 1420 

TRBOVLJE. 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 

 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

 

Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični (poln naziv šole) 

se je pridružila praznovanju z obeležitvijo 100. obletnice rojstva Roalda Dahla: razstava, 

radijska oddaja v angleščini, nagradni kviz, branje odlomkov iz njegovih del, ogled filmov 

po knjižnih predlogah, ustvarjalnica; s poročanjem o mesecu šolskih knjižnic v oddaji 

šolskega radia (pomen, cilji, dejavnosti meseca); s priložnostno razstavo šolskih glasil.  

(dejavnosti) 

v (septembru in) oktobru 2016 (dan ali obdobje). 

Dogodke je organizirala Katja Šuštar (ime in priimek koordinatorja). 

 

O dogodku smo poročali na šolskem radiu, na šolski spletni strani (na spletni strani šole, 

knjižnice … zapišite, kje vse).  

Šentvid pri Stični, 7. 11. 2016 (kraj, datum) 

                         Podpis odgovorne osebe: Katja Šuštar 

 

Poročilo pošljite najkasneje do 10. 11. 2016, na e-naslov: ursa.baj@gmail.com ali po 

klasični pošti na naslov: OŠ Tončke Čeč Trbovlje (za Uršo Bajda), Keršičeva c. 50, 1420 

TRBOVLJE. 

V poročilu na kratko opišite dejavnosti in priložite vsaj eno fotografijo. 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 

 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

 

Šola OSNOVNA ŠOLA VELIKA DOLINA (poln naziv šole) 

se je pridružila praznovanju  s/z PRAVLJIČNIMI URICAMI (vrtec, 1. in 2. razred), 

PREDSTAVITEV LASTNE PRAVLJICE (učenci 9. razreda), PREDSTAVITEV STROKOVNIH 

KNJIG V ZBORNICI,  PLAKATOM »MOJA NAJLJUBŠA OTROKŠKA KNJIGA«  

V MESECU OKTOBRU (dan ali obdobje). 

Dogodke je organizirala ANJA ZEVNIK (ime in priimek koordinatorja). 

 

O dogodku smo poročali NA SPLETU IN NA OGLASNI DESKI ŠOLE.  

Velika Dolina, 10. 11. 2016 

                         Podpis odgovorne osebe: 

Anja Zevnik 

 

Poročilo pošljite najkasneje do 10. 11. 2016, na e-naslov: ursa.baj@gmail.com ali po 

klasični pošti na naslov: OŠ Tončke Čeč Trbovlje (za Uršo Bajda), Keršičeva c. 50, 1420 

TRBOVLJE. 

V poročilu na kratko opišite dejavnosti in priložite vsaj eno fotografijo. 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 

 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

 

Šola: Osnovna šola Benedikt, Šolska ulica 2, 2234 Benedikt  

Osnovna šola Benedikt se je pridružila praznovanju  s pravljičnim dogodkom za učence 1. 

triade. Učenci so ob poslušanju pravljice izdelali podlogo za miško ter izdelali naslovnico 

za knjigo. Učenci 1. in 2. razreda so poslušali pravljico Vesne Radovanovič Petelinček in 

sraka ter izdelali podlogo za miško. Ugotovili so, da ne smeš nikogar po krivem obsojati. 

Učenci 3. razreda so spoznali pravljico Svetlane Makarovič Škrat Kuzma dobi nagrado ter 

izdelali naslovnico za knjigo. Spoznali so, da ni lepo nekomu nagajati tako, da mu 

škoduješ. Učenci 4. in 5. razreda so ugotavljali, da je knjižnica prostor, kjer je doma 

domišljija in znanje ter možnost ustvarjanja. Tako so na list zapisali svoje misli o knjižnici 

ter ustvarjali uganke in pesmi o knjižnici. 

Dne: mesec oktober 

Dogodke je organizirala Mihaela Ruhitel. 

 

O dogodku smo poročali na spletni strani knjižnice ter pripravili razstavo izdelkov v 

knjižnici.  

Benedikt, 9. 11. 2016 

                         Podpis odgovorne osebe: 

Milan Gabrovec, prof. 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 

 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

 

OŠ Budaševo-Topolovac-Gušće  

se je pridružila praznovanju  s/z  virtualnim susretom učenika dviju škola i 

razmjenom iskustava – prikaz Natjecanja u čitanju naglas/ Debanog kluba.  

Sudjelovali su učenici 4. razreda škole Budaševo, 6. razreda škole Topolovac i učenici OŠ 

Tonke Čeč Trbovje. 

25. listopada 2016. organiziran je virtualni susret učenika 4. razreda škole Budaševo koji 

su svoje slovenske prijatelje upoznali s Natjecanjem u čitanju naglas, te im uživo 

prikazali nastup jednog natjecatelja. 

26. listopada 2016. učenici OŠ Tonke Čeč Trbovje, virtualnim su suretom učenicima 6. 

razreda škole Toplovac prikazali debatu na temu: Treba li za potrebe nastave uvesti 

obaveznu uporabu pametnih telefona? 

dne 25. i 26. listopdada 2016. 

Dogodke je organiziral,-a  Mirjana Čubaković, stručni suradnik mentor. 

O dogodku smo poročali na Oglasnoj ploči i webu- škole. 

Budaševo, 9. studenoga 2016.  

                         Podpis odgovorne osebe: 

Čubaković 

Poročilo pošljite najkasneje do 10. 11. 2016, na e-naslov: ursa.baj@gmail.com ali po 

klasični pošti na naslov: OŠ Tončke Čeč Trbovlje (za Uršo Bajda), Keršičeva c. 50, 1420 

TRBOVLJE. 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 

 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

 

Šola OŠ DOLENJSKE TOPLICE, PIONIRSKA CESTA 35, 8350 DOLENJSKE TOPLICE (poln 

naziv šole) 

 se je pridružila praznovanju  s/z (dejavnosti) 

1. Po poteh prvih zapiskov, 4.10.2016 

2. Rastemo s knjigo, 21.10.2016 

3. Obisk bibliobusa z Nodijem, 5.10.2016 

4. DEKD in TDK 2016 – Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne 

dediščine 2016 ( 1. DO 8.10.) 

 

dne(dan ali obdobje). 

Dogodke je organiziral,-a MARIJA ANDREJČIČ(ime in priimek koordinatorja). 

 

O dogodku smo poročali NA SPLETNI STRANI ŠOLE, OBČINE IN LOKALNEGA ČASOPISA 

VRELEC (na spletni strani šole, knjižnice … zapišite, kje vse).  

DOLENJSKE TOPLICE, 7.11.2016 kraj, datum) 

                         Podpis odgovorne osebe: 

                                                                                                    Marija Andrejčič,l.r. 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 

 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

 

Šola OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec  se je pridružila praznovanju  s/z  

zapisovanjem »vozlov« v današnji družbi in razstavo literature na to temo v šolski 

knjižnici, branjem pravljic in poustvarjanjem v oktobru. 

Dogodke je organizirala Tatjana Kuhl. 

 

O dogodku smo poročali na spletni strani šole.  

Črešnjevec, 10. 11. 2016. 

                         Podpis odgovorne osebe: 

    Tatjana Kuhl 

 

Poročilo pošljite najkasneje do 10. 11. 2016, na e-naslov: ursa.baj@gmail.com ali po 

klasični pošti na naslov: OŠ Tončke Čeč Trbovlje (za Uršo Bajda), Keršičeva c. 50, 1420 

TRBOVLJE. 

V poročilu na kratko opišite dejavnosti in priložite vsaj eno fotografijo. 
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MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC – »NAUČITE SE RAZVOZLATI SVOJ SVET« 

Dejavnosti v okviru projekta sem navezala na Teden otroka. V knjižnici sem pripravila 

dejavnosti za učence od 1. do 3. in 6. do 9. razreda.  

V ponedeljek, 3. 10. 2016, je potekala pravljica za učence 1. – 3. razreda.  Prijavljenih je bilo 

38 učencev, udeležilo se jih je nekaj manj.  

Posedli smo se na preprogo v kotičku in najprej razmišljali ob slikah, kako bi sestavili 

zgodbico o čudežnih lešnikih. Učenci so jo sestavili s skupnimi močmi, korak po koraku, vsak 

je pridal kakšno poved. Nastala je zanimiva zgodbica. 

Nato pa smo prisluhnili Anji Štefan in njenim pravljicam: 

Najprej, kako si je ona zamislila zgodbico o čudežnih 

lešnikih. Učencem je bilo zanimivo, kako drugače so si jo 

zamislili oni, kljub istim osebam in predmetom, ki so 

nastopali v pravljici. 'Stara ženička je od miške dobila 

lešnik. Potolkla ga je, a v njem ni našla lešnikovega jedrca, 

temveč prelepo pravljico.' In to prelepo pravljico, kar dve 

naenkrat, smo našli tudi mi. 

Prebrali smo dve pravljici iz njene zbirke pravljic Melje, 

melje, mlinček, in sicer Jabolko in Zajtrk. 

V pravljici o jabolku smo spoznali radovednega ježka, ki je 

ugotavljal, kaj bo našel tokrat. In lej ga šmenta, našel je 

prekrasno, veliko, rdeče jabolko. Med potjo je razmišljal, 

le zakaj je tako lahko. Ko ga je doma odvrgel s hrbta, se je 

to razletelo in v njem je sedela prestrašena miška. Sedaj 

ni imela več svojega doma, zato je ostala pri ježku, ki je 

odšel po novo jabolko. 

»Zajtrk!« »Zajtrk?« Čarobna besedica, ki je prebudila zajčico. A žal sta zajček in zajčica 

prejšnji dan pojedla vse, kar je bilo v hladilniku, zato sta morala s trebuhom za kruhom. 

Ustavljala sta se pod polnimi jablanami, a jabolk nista dosegla. Na koncu sta se sprijaznila s 

korenjem z bližnjega polja. 

Na koncu smo še vedno imeli polno skledo lešnikov, v katerih se morda skrivajo nove 

čarobne pravljice. Razdelila sem jih med otroke in jim naročila, da jih doma potolčejo in 

preverijo ali je v njih lešnikovo jedrce ali čudežna pravljica. 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice    

 

in

Osnovna šola Toneta Tomšiča KNEŽAK

  

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

 

 

Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak se je pridružila praznovanju z naslednjimi 

dejavnostmi:  

 bralni zajtrk v knjižnici v tednu otroka 

 pravljične urice za vrtec in prvo triado - pripovedovanje zgodb s pomočjo lego 

kock (lego story teller) 

 delavnica izdelave knjižnih kazal in razstava le-te 

 izbor naj knjige učencev in učiteljev 

 promocija branja (branje v knjižnici kot del pouka) 

v mesecu oktobru. 

Dogodke je organiziral,-a Alenka Biščak. 

 

O dogodku smo poročali na spletni strani šole, na oglasni deski v šoli..  

Knežak, 8.11.2016 

                         Podpis odgovorne osebe: 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 

 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

 

Šola__OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŠIBELJA STJENKA KOMEN__________(poln naziv šole) 

 se je pridružila praznovanju  s/z  

1. SREČANJE S PISATELJEM Žigo X Gombačem 

2. Obisk Šolske knjižnice za vse učence, izdelava knjižnih kazalk 

3. Učitelji beremo (srečanje z učitelji na okrogli mizi) 

4. Knjiga zamenja lastnika 

5. Starši in stari starši v šolski knjižnici 

6. Tutorji berejo 

7. Obisk splošnoizobraževalne knjižnice v drugi občini 

dne_ Mesec oktober 2016_______________________________(dan ali obdobje). 

Dogodke je organiziral,-a__VLASTA METLIKOVEC_____________(ime in priimek 

koordinatorja). 

 

O dogodku smo poročali v občinskem časopisu Burja (še ni bilo objavljeno), na oglasni 

deski v šoli, na šolski spletni strani____________________________ (na spletni strani 

šole, knjižnice … zapišite, kje vse).  

_Komen,  9.11. 2016 ______________(kraj, datum) 

                         Podpis odgovorne osebe: 

Nives Cek, ravnateljica 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 

 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

 

OŠ Loče, Šolska ulica 5, 3215 Loče,  

se je pridružila praznovanju z različnimi dejavnostmi. V mesecu oktobru smo se 

medgeneracijsko povezovali in izvajali pravljične urice za učence podaljšanega bivanja. 

Pravljice so starejše učenke pripovedovale mlajšim. Z učenci smo pripravili razstavo o 

protestantizmu. V sklopu prazničnega meseca smo razmišljali, kako razvozlati svoj svet 

ter o knjigah, branju in pomenu šolskih knjižnic. Prepustili smo se literarnemu ter 

likovnemu ustvarjanju. Nekaj izdelkov smo v knjižnici tudi razstavili. Mednarodni dan 

šolskih knjižnic smo predstavili na spletni strani šole, poročilo o dogajanju pa bomo 

objavili tudi v šolskem časopisu (ki je še v pripravi).   

Dejavnost je bila izpeljana v oktobru 2016. 

Dogodke je organizirala knjižničarka Sabina Mlinarič. 

 

O dogodku smo poročali na spletni strani šole in v šolskem glasilu.  
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 

 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

 

Šola OŠ DOLENJSKE TOPLICE, PIONIRSKA CESTA 35, 8350 DOLENJSKE TOPLICE (poln 

naziv šole) 

 se je pridružila praznovanju  s/z (dejavnosti) 

1. Po poteh prvih zapiskov, 4.10.2016 

2. Rastemo s knjigo, 21.10.2016 

3. Obisk bibliobusa z Nodijem, 5.10.2016 

4. DEKD in TDK 2016 – Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne 

dediščine 2016 ( 1. DO 8.10.) 

 

dne(dan ali obdobje). 

Dogodke je organiziral,-a MARIJA ANDREJČIČ(ime in priimek koordinatorja). 

 

O dogodku smo poročali NA SPLETNI STRANI ŠOLE, OBČINE IN LOKALNEGA ČASOPISA 

VRELEC (na spletni strani šole, knjižnice … zapišite, kje vse).  

DOLENJSKE TOPLICE, 7.11.2016 kraj, datum) 

                         Podpis odgovorne osebe: 

                                                                                                    Marija Andrejčič,l.r. 
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OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA 

Šolska knjižnica 

Boža Peršič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OKTOBER  – MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC 

 

OBELEŽITEV MEDNARODNEGA MESECA  ŠOLSKIH KNJIŽNIC 2016 

V ŠOLSKI KNJIŽNICI OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V šolski knjižnici OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, ki jo obiskujejo učenci drugega in tretjega 

triletja, smo se, kot vsako leto, pridružili praznovanju oktobra - mednarodnega  meseca 

šolskih knjižnic, ki je  letos potekal pod geslom  NAUČITE  SE  RAZVOZLATI  SVOJ  SVET. 

 

Najprej smo v in pred knjižnico nalepili plakate z znakom Mednarodnega meseca šolskih 

knjižnic in sporočilom. 
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NAUČITE SE RAZVOZLATI SVOJ SVET 

 

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC – oktober 2016 

 

Podružnično šolo Ledine obiskujejo učenci prvega triletja. V mesecu oktobru smo se tudi mi 

pridružili praznovanju šolskih knjižnic.  

 

Tudi naša šola - Podružnična šola Ledine - letos praznuje, in sicer 30. obletnico obstoja. Ob 

tej priložnosti smo želeli naše učence seznaniti s tem, kakšne knjige so imeli njihovi 

predhodniki in kako je potekala izposoja knjig v preteklosti. Pripravili smo razstavo 

najstarejših knjig iz naše šolske knjižnice. Predstavili smo tudi berila, ki so jih učenci 

uporabljali v preteklosti, opremljanje knjig in ročni vnos podatkov, ročno evidentiranje 

izposoje ter stari listkovni abecedno imenski katalog, ki omogoča iskanje gradiva po abecedi 

avtorjev....  
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POROČILO  

 
o izvedenih dejavnostih v šolski knjižnici v okviru projekta Mednarodni mesec šolskih knjižnic – 

oktober 2016 

 
V šolski knjižnici OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, na matični šoli in podružnici na Zgornji 

Ložnici, smo praznovali mesec šolskih knjižnic z različnimi dejavnostmi. Ob mednarodnem dnevu 

šolskih knjižnic smo pripravili objavo po šolskem radiu in objavili prispevek na spletu. O dejavnostih 

v knjižnici je obveščala oglasna tabla pred knjižnico. 

Za učence smo pripravili knjižne uganke za mesec oktober na temo umetniki sezone. Prejeli smo 352 

pravilnih rešitev. Izžrebali smo 7 nagrajencev in jim podelili knjižne nagrade.  

Organizirali smo likovni natečaj Moj knjižni junak. Udeležilo se ga je 187 učencev. Najlepše risbice 

smo razstavili v avli matične šole in v knjižnici podružnične šole. 

Izvajali smo ure pravljic za učence 1. VIO v OPB. Učencem 1. in 2. razreda smo prebrali knjigo 

Racman in knjiga pisateljice Urše Krempl. Učenci so jo vrednotili in ob ilustracijah pripovedovali 

zgodbo. Pogovarjali smo se o knjižnici in knjigah. Prvošolci so si izdelali knjižna kazala, na katere 

so narisali pravljične junake, drugošolci so risali naslovnice svojih najljubših knjig. Knjižna kazala 

so odnesli domov, nekaj najlepših risbic smo razstavili v čitalnici. Učencem 3. razreda smo prebrali 

Čudovite leteče knjige gospoda Morrisa Lessmora avtorja Williama Joyca. Ogledali smo si kratek 

animirani film na spletu in si izdelali naslovnico za svojo najljubšo knjigo. 

V oktobru smo začeli z glasovanjem Moja naj knjiga. Učenci bodo glasovali za svojo najljubšo knjigo 

do konca meseca marca. V aprilu bomo objavili rezultate glasovanja. 

V knjižnici smo pripravili razstavo izvirnih slovenskih slikanic (nagrada Kristine Brenkove). 

Prispevek o dejavnosti šolske knjižnice v mednarodnem mesecu šolskih knjižnic smo poslali 

šolskemu računalničarju, da ga objavi na spletu šole. 

 

 

Slovenska Bistrica, 10. 11. 2016 

 

 

                                                                                                                                   Knjižničarki: 

                                                                                                                                       Jožica Jerovšek 

                                                                                                                                     Mojca Stegne 

 

Osnovna šola POHORSKEGA ODREDA 
Kopališka ul. 1,  2310 Slov. Bistrica,  p.p. 33 
tel./fax 02 80 50 379, 80 50 380; 80 50 378 

Podračun pri UJP Slov.Bistrica: 01313-6030679804, 

ID za DDV: SI 48238112 

internetna stran:http://www.ospo-slb.si/ 

elektronska pošta: group2.osmbpo@guest.arnes.si 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

 

Osnovna šola Prule, Prule 13, Ljubljana, se je v mesecu oktobru 2016 pridružila 

praznovanju.  

Dejavnosti v knjižnici so potekale v okviru pouka KIZ (učenci so spoznali knjižničarko 

Mrcino in izdelali knjižne kazalke z njeno podobo, doživeli pouk o knjigi in o poti knjige od 

ideje do izdelka, nekateri razredi so izdelovali knjige, vsi pa so bili deležni motivacije za 

branje).  

Učenci so v vitrinah pripravili razstavo na temo razvozlavanje sveta. Zamislili so si vozle, 

katere je bilo potrebno s knjigami odvozlati. Vsak dan so pred in po pouku igrali namizne 

družabne igre (Alias, Imagidice, El Capitan, Gospodar prstanov, Dixit, Vseved, Maček 

Muri, Brainbox in druge). 

Reševali so tudi posebne uganke meseca, ki so bile povezane s knjižnicami ter branjem. 

Dnevno so imeli na voljo za branje posebej izpostavljene stripe in stripovske junake.  

Vsi prvošolci, en drugi razred ter vsi tretješolci so se vključili v projekt Naša mala 

knjižnica, spoznali so Ustvarjalnik ter vsebino prve knjige.  

Dogodke je organiziral Gregor Škrlj, šolski knjižničar. 

O dogodkih smo poročali na spletni strani šole in v šolskem glasilu.  

Ljubljana, 7. 11. 2016 

Dušan Merc, ravnatelj                          

 

Poročilo pošljite najkasneje do 10. 11. 2016, na e-naslov: ursa.baj@gmail.com ali po 

klasični pošti na naslov: OŠ Tončke Čeč Trbovlje (za Uršo Bajda), Keršičeva c. 50, 1420 

TRBOVLJE. V poročilu na kratko opišite dejavnosti in priložite vsaj eno fotografijo. 
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TEDEN ŠOLSKE KNJIŽNICE* 

letos poteka pod naslovom: NAUČITE SE RAZVOZLATI SVOJ SVET 

  Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev (IASL - International Association of School 

Librarianship  http://www.iasl-online.org/ ) tudi letos vabi k praznovanju in promociji 

šolskih knjižnic. 

V slovenskem prostoru  - Sloveniji in zamejstvu - bo projekt izpeljala Sekcija za šolske knjižnice 
pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije v sodelovanju z Društvom šolskih knjižničarjev 
Slovenije. Središče letošnjega gesla “Naučite se razvozlati svoj svet” opozarja na pomen šolskih 
knjižnic. Šolske knjižnice so nujno potrebne pri razvoju učnih spretnosti in pri razvoju kritičnega 
mišljenja. Šolski knjižničarji sodelujejo pri poučevanju, razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih 

vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v 
današnji družbi. Praznovanje mednarodnega meseca šolskih knjižnic pa opozarja na široko paleto 
dejavnosti, s katerimi knjižnice učence in starše opremljajo za življenje. 

 

Teden šolske knjižnice bomo na naši šoli obeležili v tednu od 17. – 21. 

oktobra z naslednjimi dejavnostmi: 

- ponedeljek in torek, 6. in 7. uro: Ura pravljic za mlajše učence / 

pogovor o prebranem za starejše učence; 

- reševanje knjižnične uganke (2., 3. triada - list z nalogami dobiš 

v knjižnici), najbolje rešena uganka bo nagrajena; 

- literarni natečaj z naslovom  SAJ  O TEM SEM PA BRAL-A   
Sestavek ali spis o tem, kako ti je to, kar si prebral-a, prišlo prav ali koristilo: bodisi  za šolo, za 

tvoj prosti čas, za učenje, za razumevanje sebe in sveta okrog sebe, kako si se istovetil-a s 

književnim-i junakom / junakinjo…     bodisi iz poučne, bodisi iz leposlovne knjige. 
- likovni natečaj SANJSKA KNJIŽNICA  ali SANJSKI BRALNI KOTIČEK  

Nariši, kakšna naj bi bila knjižnica ali del knjižnice po tvojih željah ali zamislih. 
- oblikovalski natečaj KNJIŽNA KAZALKA   

Izdelaj lično knjižno kazalko (lepo oblikovan kartonček, ki ga vložiš v knjigo). 
 

Po en najboljši izdelek iz vsakega natečaja bo knjižno nagrajen, dodali 

pa bomo še po 2 tolažilni nagradi.  Izdelke, ki bodo lični in ustvarjalni, 

bomo objavili v šolskem glasilu ter jih dali na razstavo v knjižnico.  

K sodelovanju vabljeni tudi učitelji! 

 

Torej – povabljeni k dejavnostim in potrudite se! Se veselimo vašega 

obiska! 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 

Sekcija za šolske knjižnice 

 

 

Poročilo izvedbe projekta na OŠ Sv. Ana in podružnični 

šoli Lokavec 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 - Naučite se 
razvozlati svoj svet 

 

 

Šola OŠ Sveta Ana  se je skupaj s podružnico Lokavec pridružila 

praznovanju z dejavnostmi za uporabnike šolske knjižnice : 

 Začetek SUPERBRALNICE za učence in učitelje   

Pripravili/oblikovali smo kriterije za  Superbralnico.  
V začetku meseca  oktobra (mesec šolskih knjižnic) smo obvestili vse 

učence o pričetkuSuperbralnice, ki bo trajala do meseca aprila.  
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 

Sekcija za šolske knjižnice 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

Poročilo 

 

OŠ Zadobrova, Zadobrovška c. 35, 1260 Ljubljana Polje  

se je pridružila praznovanju:  

 pravljična ura za učence 1. Razredov, ki obiskujejo podaljšano bivanje,  

 knjižničar za 1 uro. Učenci so računalniško izposojali knjige,  

 želim si izposoditi knjigo. Učenci so na papir zapisali knjigo, ki si jo želijo izposoditi 

v šolski knjižnici,  

 ustvarjalni kotiček. Učenci so v času izposoje izdelovali knjižna kazala, 

 pravljična joga za učence 1. in 2. razredov,  

 knjižna čajanka za učence 1. in 2. razredov, 

Dejavnosti so potekale od 17. do 28. oktobra. Zaradi selitve knjižnice v začasen prostor, 

kabinet specialne pedagoginje, so se nekatere aktivnosti izvajale v razredih in pred knjižnico. 

Dogodke je organizirala in izvajala knjižničarka Maja Jeras. 

O dogodku smo poročali na spletni strani šole, spletni strani knjižnice, v avli šole (oglasna 

deska).  

Ljubljana, 10.11.2016  

                                Podpis odgovorne osebe: 
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PRIPRAVA 

na vzgojno 

izobraževalno 

delo 

Predmet Razred   Skupina Zap. št. ure 

OPB       3.   

UČNI SKLOP: Dejavnosti v prostem času   

UČNA ENOTA: 

 

 

 

 

MEDPREDMETNA 

POVEZAVA:   

OBISK ŠOLSKE 

KNJIŽNICE – 

MOTIVACIJA ZA 

BRANJE 

 

SLO – KIZ V ŠK in 

LUM 

 

 

Operativno- vzgojni 

in izobraževalni cilji 

 

Funkcionalni 

BRANJE IN POSLUŠANJE 

GOVORJENJE 

PISANJE 

Pisno povzemajo vsebino pesmi po kiticah, opisujejo zunanjost, 

značaj, ravnanje knj. osebe, pisno pojasnjujejo motive za ravnanje 

knj. oseb, 

 

Izobraževalni 

 

 

 

Učne oblike 

frontalno               skupinsko            v dvojicah         individualno 

Učne metode razgovora            prikazovanja        praktičnih del       delo s tekstom        

eksperimenta 

 

razlaganja           demonstriranja      grafičnih del         pisnih del         procesnega 

učenja 

Učila  

Učni pripomočki KNJIŽNIČNA ZBIRKA in IKT  

 

Literatura in 

korekcija 

 

 

 

Učitelj                     Učenci                 Učiteljeva dejanja 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Uvodna motivacija – Urša (10 minut) 

 

Pogovor o prostem času – kaj najraje počnejo in kdaj ... 

Učenci govorijo o svojih prostočasnih dejavnostih … navadno nastane malce kaosa, zato 

jih opozorim na OBNAŠANJE v knjižnici. Vprašam jih o zadnjih obiskih knjižnice, 

izposoji in branju knjig v prostem času ter jim predstavim strokovne knjige - neumetnostna 

besedila, ki so na posebni polici postavljena po področjih (sistemu UDK). Ker med učenci 
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Čez nekaj trenutkov se bo 

začelo …
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 

 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 

»Naučite se razvozlati svoj svet« 

  Poročilo 

Osnovna šola Planina pri Sevnici se je pridružila praznovanju Mednarodnega meseca 

šolskih knjižnic s tem, da je učence 8. in 9. razreda peljala na ogled  Osrednje knjižnice 

Celje, kjer bodo slej ko prej tudi sami postali uporabniki. Ogledali smo si oddelek za 

otroke in mladino, knjigomat za izposojo in vračilo knjig ter skladišče za knjige. Slednje 

je bilo prav posebej zanimivo, saj so lahko videli tudi, kako preko knjigomata potuje 

knjiga po tekočem traku v skladišče.  

Ekskurzija je bila izvedena 25. 10. V sklopu tehniškega dne. Na šoli pa smo imeli še 

bralno srečanje učencev 1. in 9. razreda, kjer so devetošolci brali prvošolcem. 

Dogodek je organizirala knjižničarka Stanka Tanšek v sodelovanju z učiteljico zadolženo 

za pripravo tehniških dni.  

 

O dogodku smo poročali na spletni strani šole, kjer so učenci sami pisali o vtisih.                                                                          

    

Planina pri Sevnici, 30.11. 2016                    Podpis odgovorne osebe:StankaTanšek 
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Zveza bibliotekarskih društev Slovenije 
Sekcija za šolske knjižnice  

 

 

 

Projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 
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otroke in mladino, knjigomat za izposojo in vračilo knjig ter skladišče za knjige. Slednje 

je bilo prav posebej zanimivo, saj so lahko videli tudi, kako preko knjigomata potuje 

knjiga po tekočem traku v skladišče.  

Ekskurzija je bila izvedena 25. 10. V sklopu tehniškega dne. Na šoli pa smo imeli še 

bralno srečanje učencev 1. in 9. razreda, kjer so devetošolci brali prvošolcem. 

Dogodek je organizirala knjižničarka Stanka Tanšek v sodelovanju z učiteljico zadolženo 

za pripravo tehniških dni.  

 

O dogodku smo poročali na spletni strani šole, kjer so učenci sami pisali o vtisih.                                                                          

    

Planina pri Sevnici, 30.11. 2016                    Podpis odgovorne osebe:StankaTanšek 
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POROČILO O IZPELJANIH  DEJAVNOSTIH  NA OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ OB MEDNARODNEM 

MESECU ŠOLSKIH KNJIŽNIC – OKTOBER 2016 

NAUČITE SE RAZVOZLATI SVET 

 

KAKO SMO OBELEŽILI MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNICI? 

 

Nagovor ge. ravnateljice po šolskem radiu o praznovanju šolskih knjižnic in objava na 

spletni strani šole o pomembnosti šolske knjižnice ter poziv k sodelovanju. Zlasti smo 

učence pozvali, da napišejo sestavke o knjižnici. 

 

Objava knjižnih novosti v mesecu oktobru na spletni strani šole- knjižnica.  

 

V začetku meseca oktobra smo podelili šolske izkaznice našim najmlajšim uporabnikom, 

prvošolčkom, pri urah KIZ smo se pogovarjali o knjižnicah (1.-9. razred), o knjižničnem 

bontonu (2. razred) in spoznavali našo šolsko knjižnico.  

 

V stekleni vitrini pred knjižnico smo pripravili razstavo ob  4. oktobru z naslovom IMEJMO JIH 

RADI. Razstavili smo leposlovne knjige- zgodbe o živalih in tudi novejše poučne knjige o živalih.  

Proti koncu meseca oktobra pa smo pripravili  razstavo z naslovom GROZLJIVO STRAŠLJIVO. 

Razstavili smo knjige s čarovniško vsebino in druge otroške in mladinske  grozljivke. Pri iskanju 

in postavitvi razstave so sodelovale učenke, ki obiskujejo knjižničarski krožek.   
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POROČILO O MEDNARODNEM PRAZNOVANJU ŠOLSKIH KNJIŽNC 

OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok v mesecu oktobru 2016 

»NAUČI SE RAZVOZLATI SVOJ SVET« 

 

 

Šolsko knjižnico obiskujejo vsi učenci naše šole in tudi vrtičkarji dveh 

vzgojnih skupin, ostali dve skupini pa knjižnico obiščeta nekajkrat na leto. 

Prav tako sodelujemo tudi z vrtičkarji in šolarji na podružnični šoli v 

Podpreski. 

 

 

Prijetno sodelovanje je potekalo tudi v letošnjem mesecu oktobru. 

 O praznovanju šolskih knjižnic v oktobru sem najprej obvestila na 

pedagoškem kolegiju in učitelje povabila k sodelovanju. 

  

 Na šolskem radiu smo objavili prispevek o mednarodnem 

praznovanju šolskih knjižnic in praznovanju 40. obletnice od izida 

slikanice SAPRAMIŠKA Svetlane Makarovič. 
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OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica – Marija Helena Logar in 

Urška Repinc 
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