
 

 
      

 

  



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

  1 

 

Vir: International Association of School Librarianship  

https://www.iasl-online.org/resources/Documents/islm/2018/ISLM%20poster%20A4.jpg 

 

Publikacija je delo IO Sekcije za šolske knjižnice pri ZBDS 

Glavna in odgovorna urednica: mag. Urša Bajda 

 

Kataložni zapis o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani 

 

COBISS.SI-ID=298484480 

ISBN 978-961-6683-38-8 (pdf) 



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

  2 

Why I Love My School Library© 

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev (IASL - International 

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

tudi letos povabilo k praznovanju in promociji šolskih knjižnic. V 

slovenskem prostoru projekt že tradicionalno koordinira Sekcija za 

šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.  

OKTOBER 
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Letošnje geslo “Zakaj imam rad/a svojo šolsko knjižnico” 

poudarja samoreflektivno - čustveno komponento pomena 

šolskih knjižnic posameznikom in skupnostim. Šolske knjižnice 

so nujno potrebne pri razvoju medosebnih kompetenc, 

spodbujanju k strpnosti s sprejemanjem drugačnosti in pri 

razvoju posameznikovega kritičnega mišljenja, šolski 

knjižničarji pa so pomemben člen med učencem, učitelji in 

starši s sodelovanjem pri medpredmetnem poučevanju, 

razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, 

razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so 

potrebne za delovanje v današnji družbi.  

S praznovanjem mednarodnega meseca šolskih knjižnic lahko 

spodbudimo k razmišljanju o široki paleti 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. James Henri, 

predsednik IASL, je ugotovil: »Mednarodni dan šolskih 

knjižnic je dejansko prerasel v mednarodni mesec šolskih 

knjižnic. To pomeni, da knjižničarji sami lahko izberete ali dan 

ali teden ali celo ves mesec in ga napolnite z dejavnostmi, 

posvečenimi vaši knjižnici in s tem, kar šolska knjižnica 

pomeni šolski skupnosti.« Mednarodni mesec šolskih knjižnic 

omogoča pristojnim za šolske knjižnice, da izberejo dan v 

oktobru, ki najbolj ustreza njihovi posebni situaciji, ko lahko 

praznično poudarijo pomembnost šolskih knjižnic. Tudi letos 

se je praznovanju priključilo kar nekaj slovenskih 

šolskih knjižničark in knjižničarjev z obiskovalci 

knjižnic.  

Pričujoča publikacija je dokaz, da nam ne manjka novih idej za 

popestritev dogajanja v šolskih knjižnicah, hkrati pa uspešno 

integriramo trenutne aktualne dogodke, šolske vsakdanjike, 

praznike in projektne dejavnosti z dogodki tako v lokalni 

skupnosti kot širše. 

 

 

mag. Urša Bajda 

predsednica Sekcije za šolske knjižnice v ZBDS 

 

Gesla 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, 

2016 - Naučite se razvozlati 

svoj svet. 

2017 - Povezovanje skupnosti 

in kultur. 
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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 Česen Šink (2010, 2011); Tinka 

Fric Kočjaž (2014, 2015); Urša Bajda (2016, 2017, 2018).   

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

 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 svoj odnos do šolske knjižnice. 

5. Nacionalna izmenjava knjižnih kazalk med slovenskimi šolskimi knjižnicami. Registracija je 

bila mogoča do 8. 10. na povezavi: NACIONALNA izmenjava knjižnih kazalk 2018.  

Po vaši registraciji vam nacionalni koordinator Sekcije za šolske knjižnice v ZBDS dodeli 

partnersko šolo, o čemer vas obvestijo preko elektronske pošte. 

6. Učenci naj izdelajo knjižne kazalke, ki prikazujejo zakaj so radi v šolski knjižnici. Sodelujete 

lahko pri izmenjavi knjižnih kazalk z vrstniki širom sveta v mednarodnem projektu:  

Bookmark Exchange Project 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/145tP68bhupqmWMWd-e_ozJzKPmPtiYCzRfUO-p8jieQ/edit#gid=112975602
https://www.iasl-online.org/Bookmark-Exchange-2018
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Po vaši registraciji vam mednarodni koordinator ISLM dodeli partnersko šolo (v zadnjem 

tednu septembra), o čemer vas obvestijo preko elektronske pošte. 

Letošnja novost je, da je mogoča dvojna prijava: 

- Izmenjava knjižnih kazalk za učence do 12. leta: Registriracija šol za izmenjavo knjižnih 

kazalk med učenci do 12. leta.  

- Izmenjava knjižnih kazalk za učence starejše od 12 let:  Registracija za izmenjavo knjižnih 

kazalk med učenci nad 12 let.  

7. Organiziramo  lahko odprti dan šolske knjižnice, na katerega povabimo starše in druge goste. 

8. Organizirajmo sobotni »literarni« sprehod po kraju/mestu in spregovorimo tudi o šolski 

knjižnici. 

9. Povabimo pomembnega gosta in se z njim pogovarjajmo o pomenu šolske knjižnice, mu 

pokažimo, kaj učenci počnejo v knjižnici ipd. 

10. Povežimo se s splošno knjižnico in pripravimo skupen dogodek, ki ga lahko predstavimo 

novembra ob dnevu splošnih knjižnic. 

11. Povežimo se s šolsko knjižnico v drugi deželi in sodelujmo z njo prek e-pošte ali spletnih 

strani. Zanimiva je povezava med šolskimi knjižnicami z uporabo programa Skype, več na 

spletnih straneh: Skype Project   

12. Prijava je mogoča na povezavi: Register for Skype Project 

13. Prijavite se v mednarodno izmenjavo digitalnih knjižnih kazalk (Digital Bookmark Exchange). 

Prijava je mogoča na povezavi:  Digital Bookmark Exchange 

14. Z učenci obiščimo drugo šolsko knjižnico. (Primer: Z učenci osnovnošolskih knjižnic obiščimo 

srednješolsko knjižnico.) 

15. Med starši, učitelji in drugimi z učenci izvedemo anketo o tem, kakšne so bile šolske knjižnice 

včasih. Izsledke objavimo. 

16. Objavimo svoje dogodke in ideje v spletni učilnici za knjižnično dejavnost 

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

http://monthofschoollibraries.blogspot.com/ . 

17. O dejavnostih ob mednarodnem dnevu šolskih knjižnic poročajmo v lokalnih časopisih. 

18. Objavimo poročila o poteku mednarodnega dneva šolskih knjižnic v šolskem glasilu ali 

zaprosimo učence, da pišejo o pomenu šolske knjižnice. 

19. Učenci naj pregledujejo spletne strani šolskih knjižnic in odkrivajo razlike med njimi. 

20. Praznujmo skupaj s knjižničarji, učitelji, ravnatelji, učenci, ljudmi, ki podpirajo knjižnice! 

21. Organizirajmo natečaje:  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eyWPJYeFy6Bw0nlRy_yeRfKiNCAjapZ36sli9_sRYk8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eyWPJYeFy6Bw0nlRy_yeRfKiNCAjapZ36sli9_sRYk8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Y9XwPh9lm_uqcHX7qGsCfuZLmMVheZjxsO_AoItufs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/18Y9XwPh9lm_uqcHX7qGsCfuZLmMVheZjxsO_AoItufs/edit?usp=sharing
https://www.iasl-online.org/Skype-Project-2018
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_i8aTjxz7QqLQd_KSWhdMxLzXU9NreS8_hG3eTctuV0/edit?ts=5978cc9f#gid%3D0#gid%3D0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y7clZy16byvhDxLa-8anuQnYrj6vknmuazfSacpE6rE/edit?usp=sharing
http://skupnost.sio.si/login/index.php
http://monthofschoollibraries.blogspot.com/
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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 majice za učence (knjižničarje). Oblikujmo maskoto knjižnice. 

Fotografski natečaj: JAZ ♥ šolsko knjižnico.  

 

V letošnjem šolskem letu je v dejavnostih Mednarodnega meseca šolskih knjižnic sodelovalo in 

svoja poročila oddalo preko 60 knjižnic osnovnih in srednjih šol Slovenije.  

Vsi so prejeli potrdila o sodelovanju po elektronski pošti v mesecu decembru.  

Letos smo drugič zapored organizirali in koordinirali nacionalno izmenjavo knjižnih kazalk med 

slovenskimi šolskimi knjižnicami.  

Uspelo nam je povezati kar 33 šolskih knjižnic in učencev iz raznolikih krajev Slovenije. 

 

Vir: arhiv Sekcije šolskih knjižnic v ZBDS 
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1 OSNOVNOŠOLSKE KNJIŽNICE 

 

V publikacijo je vključenih 64 šolskih knjižnic slovenskih osnovnih šol, katerih knjižničarji so do 

sredine januarja oddali poročila o izvedenih dejavnostih v elektronski obliki. 

K prispevkom je dodanih preko 500 fotografij – posnetkov, ki ponazarjajo in opolnomočajo 

zapisano.  
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CENTER ZA SLUH IN GOVOR 

Borut Mlinarič 

V mednarodnem mesecu šolskih knjižnic smo razmišljali skupaj z učenci o pomenu šolske 

knjižnice in ugotovili, da imamo našo šolsko knjižnico radi, ker je srce in središče naše šole. Na 

Centru za sluh in govor ima naša knjižnica zelo pomembno vlogo. Učenci pridejo v knjižnico vsak 

teden skupaj z učitelji in si izposodijo novo knjigo. Ker so naši razredi manjši (do 8 učencev v 

razredu), nam vsak posameznik zgodbo, ki jo je prebral tudi na kratko obnovi. 

Dne 22.10.2018 smo povabili v našo šolsko knjižnico zelo pomembnega gosta gospo Bredo 

Črnčec. Gospa Breda Črnčec je po poklicu učiteljica za slušno in govorno motene učence in 

pripovedovala nam je zgodbe o učencih naše šole, ki so radi brali knjige in kaj so vse v življenju 

postali. Naši gluhi in naglušni učenci so bili navdušeni, saj imajo s šolsko knjižnico prav posebno 

vez, to je vez posredovanja znanja in gluhi verjamejo, da več knjig, kot jih bodo prebrali, bolj bodo 

druge ljudi okoli sebe lahko obogatili s svojim bogatim razmišljanjem.  
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Fotografija 1. Center za sluh in govor (šolska knjižnica) 

DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA 

PROSENJAKOVCI – KÁI PÁRTOSFALVA 

Valerija Kranjec 

Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci – KÁI Pártosfalva (poln naziv šole) 

 se je pridružila praznovanju z:  

– izvedbo ankete Zakaj imam rad svojo šolsko knjižnico  - učenci  9. razreda 

– medpredmetno in medknjižnično povezovanje, sodelovanje s PIŠK – tema slovarji, jezikovni 

priročniki, takšni in drugačni na tak ali drugačen način.  

– izdelava knjižnih kazalk in izmenjava z drugo šolo 

– predstavitev in zbir rezultatov ankete v knjižnici, zapis le-teh na tablo v knjižnic 

– spoznavajmo Primoža Trubarja in njegov pomen 

- skupnim branjem za okroglo mizo. 

 

O dogodku smo poročali na spletni strani šole, na spletni strani Vestnika, na šolskih oglasnih 

tablah.  

V tednu 8.-12. 10. 2018 so učeni 9. razredov spraševali in zbirali podatke o tem, zakaj imajo rad 

svojo šolsko knjižnico. 

17. 10. 2018 smo v šolski knjižnici izvedli dve uri pouka v družbi strokovnega delavca iz 

Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobot. tema teh medpredmetno načrtovanih in 

izvedenih ur so bili jezikovni priročniki. Učenci so spoznavali vrste slovarjev, se urili v iskanju 

besed, prevodov … 
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Fotografija 2. Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci – Kái Pártosfalva (šolska knjižnica) 

 

Fotografija 3. Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci – Kái Pártosfalva (šolska knjižnica) 

18. in  25. 10. 2018 smo z mlajšimi učenci izdelovali knjižne kazalke, kjer so bili učenci prepuščeni 

izvirnosti in ustvarjalnosti, hrbtno stran kazalke pa so obogatili z lepo mislijo. Izdelane kazalke 

smo potem podarili učencem DOŠ II Lendava. Učenci omenjene šole pa so prav tako izdelali 

knjižne kazalke, katerih so se razveselili učenci naše šole. 
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Fotografija 4. Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci – Kái Pártosfalva (šolska knjižnica) 

 

Fotografija 5. Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci – Kái Pártosfalva (šolska knjižnica) 

22. 10. 2018 so učenci 9. razreda pregledali odgovore na njihova vprašanja, zakaj imajo prijatelji 

radi šolsko knjižnico.  Odgovore so zbrali, prikazali z grafom in najpogostejše zapisali na tablo v 

knjižnici. Med najpogostejšimi odgovori so bili: ker se tam pogovarjamo, družimo, delamo 

domače naloge in ker imamo prijazno knjižničarko.  

24. 10. smo uporabili knjižnico kot prostor učenja, kjer smo spoznavali Primoža Trubarja preko 

knjige O mlinarju, ki je za knjigo mlin prodal in osvežili ter poglobili znanja o bližajočem se 

prazniku – dnevu reformacije.  

25. 10. 2018 smo z učenci 9. razreda izvedli skupno branje z okroglo mizo. Tema je bila zelo 

aktualna, uporabna, saj smo izhajali iz učenčevih idej, predlog o lepem obnašanja, pravilih 

obnašanja, na katera velikokrat pozabimo. Najprej smo preverilo, kako se v določenih situacijah 

sploh obnašamo, potem smo prebrskali knjige o bontonu, našli vsak svoje poglavje (higiena, 

spoštovanje …), ga prebrali, pripravili povzetek potem pa v obliko debate analizirali naša dejanja s 

pravili obnašanja, predstavili poglede za in proti, pa tudi težave, ki nas večkrat odvrnejo od 

upoštevanja pravil.  
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Fotografija 6. Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci – Kái Pártosfalva (šolska knjižnica) 

 

Fotografija 7. Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci – Kái Pártosfalva (šolska knjižnica) 
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OŠ BREŽICE 

Anja Šalamon 

Na OŠ Brežice smo mednarodni mesec šolskih knjižnic obeležili z različnimi dejavnostmi: 

 risanje na temo Moja šolska knjižnica in Moj najljubši knjižni junak, 

 prispevki na temo Priporočam ti knjigo, 

 prispevki na temo Zakaj imam rad šolsko knjižnico, 

 skupno branje v jutranjem varstvu (2. razred), 

 medgeneracijsko branje - sodelovanje z Domom upokojencev Brežice. 

 

V jutranjem varstvu smo v mesecu oktobru posebno pozornost namenili knjigam. Izvajali smo 

skupno branje, kjer so učenci 2. razreda 15 minut tiho brali knjigo po svojem izboru.  

 

 

Fotografija 8. OŠ Brežice (šolska knjižnica) 
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Sledila je okrogla miza o prebranem, saj so bile knjige dobra iztočnica za pogovor o različnih temah. 

Kasneje pa so drugošolci še risali na temo najljubšega knjižnega junaka in šolske knjižnice.  

 

 

Fotografija 9. OŠ Brežice (šolska knjižnica) 

 

Fotografija 10.  OŠ Brežice (šolska knjižnica) 
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Učence vseh razredov smo povabili k pisanju prispevkov; izbirali so med naslovoma: Zakaj imam 

rad šolsko knjižnico? in Priporočam ti knjigo. Slednji je bil sestavljen iz opisa knjige in priporočila 

vrstnikom.  

Prispevke smo v obliki plakata predstavili v šolski knjižnici. 

 

Skupaj z Domom upokojencev Brežice smo organizirali medgeneracijsko branje. Šola je z 

omenjenim domom upokojencev sodelovala že večkrat. Vsako sredo v mesecu oktobru so prihajale 

na šolo tri upokojenke (Veronika Bernot, Bronislava Orehek in Božena Ostrovšnik), ki so brale 

učencem prve triade.  

 

 

 

Fotografija 11.  OŠ Brežice (šolska knjižnica) 

 

Ni šlo le za branje, skozi prebrane zgodbe in pogovor so se  stkale vezi med generacijami. Čutiti je 

bilo medosebno zadovoljstvo in bogatenje drug drugega.  O dogodku smo pisali na spletni strani 

šolske knjižnice. 
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OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA 

Nataša Markič 

 

Moto letošnjega meseca šolskih knjižnic Zakaj imam rad šolsko knjižnico so učenci OŠ Danila 

Lokarja Ajdovščina zapisali in likovno oblikovali.  

Rezultati kratkega anketnega vprašalnika, ki so ga rešili učenci zadnjega triletja ob obisku šolske 

knjižnice prostovoljno in anonimno, je dal povsem enake odgovore. V šolsko knjižnico pogosto 

prihajajo zaradi dobre ponudbe knjig.  

 

 

 

Fotografija 12.  OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (šolska knjižnica)  
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Veliko jim pomeni tudi mir v čitalnici, kjer lahko berejo in pišejo domače naloge. Želeli bi si več 

takšnih knjižnih novosti, ki jih lahko dobijo v splošni knjižnici, a so tam žal izposojene ali 

rezervirane. Učenci OPB-ja bi si želeli novejše knjige rekordov in stripe, ki jih poznajo iz splošne 

knjižnice ter več računalnikov. Radi imajo poučne knjige ter pravljice. Rezultati anketnega 

vprašalnika so usklajeni tudi z likovnimi izdelki, kjer so učenci skozi risbe z različnimi likovnimi 

tehnikami izrazili, kaj jim je v šolski knjižnici všeč.  

Likovno so ustvarjali učenci 3. in 6. razreda pri urah likovne umetnosti. Nastale so zanimive risbe,  

ki nazorno prikazujejo, kaj vse nudi šolska knjižnica in posledično tudi zakaj jo obiskujejo 

oziroma jo imajo radi. Iz risb je razviden interes za branje zgodb (Ranta vrača udarec in Solzice 

kot primera domačega branja), tudi v stripu (vedno priljubljeni Asterix), ugank in pesmi. Ob 

razstavljenih risbah se je razbralo tudi zanimanje za uporabo poučnega gradiva (o kamninah, 

knjiga z naslovom Če ...) in gradiva iz priročne zbirke (SSKJ). Predvsem mlajši učenci so v svojih 

likovnih izdelkih pozornost namenili čitalniškemu delu šolske knjižnice, kjer se odvijajo ure KIZ-a 

(iskanje gradiv, branje pravljic, predstavitev poučne literature ...). 

Tretješolci so se poigrali z barvnimi voščenkami in vodenimi barvicami ter ju združili v 

kombinirano likovno tehniko, medtem ko so šestošolci ustvarjali risbo s črnim tušem.  Risbe so 

bile razstavljene v šolski knjižnici in na panoju pred njo, nekatere pa so polepšale tudi oglasni 

pano v zbornici.  Učenci višjih razredov so pri likovnem krožku ustvarjali in inovativno narisali  

pobarvanke z motivi, ki jih dobimo v šolski knjižnici. Med njimi so: Dopolni naslov knjige, 

Pospravi knjige na police, Nariši kar manjka ...  Pobarvanke so na voljo v knjižnici za učence 

vozače oziroma kot nagrada hitrim bralcem. 

Šolsko knjižnico torej učenci obiskujejo, ker jim nudi mir za branje oziroma kotiček za sproščeno 

druženje, izbirajo lahko med najrazličnejšimi zgodbami za prosto branje, dobijo knjige za bralno 

značko, tudi tujejezično, knjige za domače branje, srečujejo literarne junake: muco Copatarico, 

Pedenjpeda, Sapramiško, Piki Jakoba, Kekca ... Literarni junaki so tisti, ki so prepoznavni zlasti 

učencem prvega triletja in jih nagovarjajo k branju svojih dogodivščin.  

 

Fotografija 13.  OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (šolska knjižnica)  
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Sprednje dele polic v šolski knjižnici so popestrile razstavljene slikanice na temo jeseni (Rdeče 

jopice, Prodajmo za gumbe, Ptičje strašilo, Buča zmagovalka), ki so s svojo barvitostjo vabile k 

branju. 

Promocija branja poteka skozi celo leto na različnih nivojih in ni vezana samo na praznovanje 

meseca šolskih knjižnic.  

Vsi zaposleni v šolskih knjižnicah imamo do branja in knjig poseben odnos. Prav to si želimo 

prenesti na svoje  mlade obiskovalce. 

 

 

Fotografija 14.  OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (šolska knjižnica)  

 

     

Fotografija 15.  OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (šolska knjižnica) 
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Fotografija 16.  OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (šolska knjižnica)  

 

 

Fotografija 17.  OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (šolska knjižnica)  
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Fotografija 18.  OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (šolska knjižnica) 

 

 

Fotografija 19.  OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (šolska knjižnica)  
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Fotografija 20.  OŠ Danila Lokarja Ajdovščina (šolska knjižnica)  
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OŠ FERDA VESELA ŠENTVID PRI STIČNI 

Katja Šuštar 

V šolski knjižnici smo se mednarodnemu praznovanju pridružili z raznovrstnimi dejavnostmi, ki 

so potekale ves oktober. 

 

 

Fotografija 21.  OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični 

 

Učenci so reševali knjižno uganko in anketo na temo meseca šolskih knjižnic, sodelovali so v 

jesensko obarvanih ustvarjalnih delavnicah, na knjižni čajanki prebirali ljudske pravljice iz bogate 

zakladnice pripovedi Antona Dremlja - Resnika, v priložnostni razstavi ob evropskem letu 

kulturne dediščine so izpostavili pomembnejša imena, dela in dogodke Šentvida pri Stični. 

 

Fotografija 22.  OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični 
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Fotografija 23.  OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični 

 

Ogledali so si slovenski mladinski film po knjižni predlogi, mesec šolskih knjižnic pa so predstavili 

tudi na panoju pred vhodom v knjižnico in na šolski spletni strani. 

In zakaj imajo učenci radi svojo šolsko knjižnico? Anketa, v kateri so sodelovali učenci od 3. do 9. 

razreda, je prinesla naslednje ugotovitve … 

 

Fotografija 24.  OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični 

30%

27%

24%

8%

6%
5%

Zakaj imam rad/-a svojo šolsko knjižnico? 
Zaradi …

dobrih, zanimivih knjig prijazne knjižničarke

mirnega prostora za branje, druženje, DN … dostopa do računalnikov za šolsko in domače delo

zanimivih dogodkov lepega, svetlega prostora
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OŠ prof. dr. JOSIPA PLEMLJA BLED 

Damjana Piber 

Na Osnovni šoli prof. dr. Josipa Plemlja Bled smo se praznovanju mednarodnega meseca šolskih 

knjižnic z različnimi dejavnostmi pridružili tudi v letošnjem šolskem letu. 

Učenci prve triade so v popoldanskem času šolsko knjižnico lahko obiskali skupaj s starši oziroma 

s starimi starši. Veseli nas, da so dnevi odprtih vrat privabili res lepo število obiskovalcev. 

Na podružnični šoli Bohinjska Bela so učenci pod mentorstvom učiteljice Urške Beber izdelali 

simpatične »bralčke«, s katerimi smo okrasili knjižnico. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografije od 25 do 27. OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled  

Pri knjižničarskem krožku smo zbrali najbolj nenavadne, smešne, grozljive … naslove knjig iz naše 

šolske knjižnice in jih predstavili s plakatom na hodniku predmetne stopnje. 

 

 

  

 

 

 

 

Fotografije 28. OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled  
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Z učenkami knjižničarskega krožka smo se vključile v projekt mednarodne izmenjave knjižnih 

kazalk ISLM Bookmark Exchange Project. Kazalke smo izmenjali z učenci na 

Portugalskem iz šole Agrupamento Escolas de Paços de Brandao.  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

Fotografiji  29 in 30. OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

O dogodkih smo poročali po šolskem radiu, na spletni strani šole in na letakih, nalepljenih po šoli. 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Fotografije od 31 do 33. OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled  
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Fotografiji  34 in 35. OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

Geslo letošnjega meseca šolskih knjižnic je bilo »Zakaj imam rad/a svojo šolsko knjižnico«. Zakaj 

jo imajo radi naši učenci, smo si lahko prebrali na risbicah, razstavljenih pred vhodom v 

knjižnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Fotografije od 36 do 38. OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled  
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OŠ ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA 

Ana Brejc 

 

 

Fotografija 39. OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica 
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Fotografija 40. OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica 

 

Fotografija 41. OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica 

 

Fotografija 42. OŠ Antona Tomaža Linharta Radovljica 
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OŠ BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ 

Tjaša Štampfelj 

 

Na Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič smo se letos prvič pridružili mednarodnemu 

projektu Mednarodni mesec šolskih knjižnic, katerega vodilo se je glasilo Zakaj imam rad/a svojo 

šolsko knjižnico. 

Moj namen je bil preko projekta v knjižnico privabiti tudi učence, ki jo obiskujejo zelo redko in 

ugotoviti zakaj. Redne obiskovalce pa spodbuditi, da bi povedali, kakšno knjižnico si želijo. 

Za ciljno skupino sem izbrala učence od 1. do 5. razreda, tako znotraj pouka, kot tudi skupine 

podaljšanega bivanja. 

Učenci 1. razreda so poslušali zgodbo T. Kokalj Pomoli smrček v mojo knjigo in risali svojega 

najljubšega knjižnega junaka. 

   

Fotografiji 43 in 44. OŠ Belokranjskega odreda Semič 

Učenci 2. razreda so poslušali zgodbo N. Puppis Povodni mož v knjižnici in risali svojega 

najljubšega knjižnega junaka. 

 

   

Fotografiji 45 in 46. OŠ Belokranjskega odreda Semič 
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Učenci 3. razreda so risali, kakšno šolsko knjižnico si želijo. 

 

 

 

Fotografiji 47 in 48. OŠ Belokranjskega odreda Semič  

  

Učenci 4. razreda so pripovedovali, zakaj radi obiskujejo šolsko knjižnico ter risali sanjsko 

knjižnico. Pri pouku likovne umetnosti pa so izdelovali knjižne kazalke za mednarodno izmenjavo, 

ki jih pošljemo na Portugalsko. 

 

   

 

Fotografiji 49 in 50. OŠ Belokranjskega odreda Semič 

 

Učenci 5. razreda pa so bili vključeni v nacionalno izmenjavo knjižnih kazalk (OŠ Toneta Tomšiča 

Knežak), zato smo z učiteljicami izvedle medpredmetno povezavo s slovenščino in družbo, kjer so 

učenci spoznavali kraj Knežak. Pri pouku likovne umetnosti pa so izdelovali knjižne kazalke.  
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Fotografiji 51 in 52. OŠ Belokranjskega odreda Semič 

              

 

   

 

Fotografije od 53 do 56. OŠ Belokranjskega odreda Semič 

 

Skupini učencev 1. in 2. razreda so pri podaljšanem bivanju izdelovali knjižne kazalke, ki jih 

pošljemo v Romunijo in na Portugalsko. 
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Fotografija 57. OŠ Belokranjskega odreda Semič 

 

V oktobru smo z učenci 7. razreda v projektu Rastem s knjigo obiskali krajevno knjižnico Semič. 

Učenci 4. in 5. razreda so začeli z branjem knjig v projektu Naša mala knjižnica. 

V času izvajanja vseh naštetih dejavnosti se je obisk knjižnice zelo povečal in učenci so začeli tudi 

več brati. Vse skupaj je tudi meni dalo nov zagon, saj sem uživala v vseh izvedenih dejavnostih, 

zlasti pa me je naprej gnala energija, ki je prihajala od učencev. 

 

 

OŠ BELTINCI 

Cvetka Rengeo 

Letošnje geslo “Zakaj imam rad/a svojo šolsko knjižnico” poudarja samoreflektivno – čustveno 

komponento pomena šolskih knjižnic posameznikom in skupnostim. Šolske knjižnice so nujno 

potrebne pri razvoju medosebnih kompetenc, spodbujanju k strpnosti s sprejemanjem 

drugačnosti in pri razvoju posameznikovega kritičnega mišljenja, šolski knjižničarji pa so 

pomemben člen med učencem, učitelji in starši s sodelovanjem pri medpredmetnem poučevanju, 

razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in 

ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnji družbi. 

S praznovanjem mednarodnega meseca šolskih knjižnic spodbujamo k razmišljanju o široki paleti 

dejavnosti, s katerimi knjižnice učence in starše opremljajo za življenje. (Povzeto po 

http://www.zbds-zveza.si/?q=node5/mesec_solskih_knj2018, 5. 11. 2018) 

DEJAVNOSTI V ŠOLSKI KNJIŽNICI OŠ BELTINCI 

a) Učenci sedmega razreda OŠ Beltinci so v okviru projekta Rastem s knjigo v ponedeljek, 15. 10. 

2018, obiskali Pokrajinsko in študijsko knjižnico v Murski Soboti, kjer so z razlago knjižničarke 
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Vesne Radovanovič spoznali njeno delovanje in organiziranost, se naučili orientirati v knjižnici in 

samostojno najti gradivo. Ogledali smo si tudi razstavo, posvečeno 110-letnici rojstva 

prekmurskega pisatelja Miška Kranjca. Za darilo so prejeli mladinski roman pisateljice Nataše 

Konc Lorenzutti Avtobus ob treh, ki govori o odraščanju, o prvih prijateljstvih in ljubeznih, o 

svetlih in temnih plateh odraščanja. Knjigo učenci 6. in 7. razreda v tem šolskem letu berejo tudi 

za tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje. 

 

Fotografija 58. OŠ Beltinci  'Sedmošolci na obisku splošne knjižnice' 

b) Glavni dogodek v oktobru je že nekaj let je sprejem prvošolcev v šolsko knjižnico. Ob zgodbi 

Urše Krempl Racman in knjiga smo se naučili, za koga pravimo, da požira knjige in zakaj je branje 

pomembno. Učenci so spoznali pravila vedenja in izposoje gradiva v knjižnici, najbolj veseli pa so 

bili samostojnega iskanja knjige za branje doma.  Na OŠ Beltinci je v letošnjem šolskem letu 59 

prvošolcev. 

 

Fotografija 59. OŠ Beltinci 'Prvošolci z izbrano knjigo' 
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c) Vsi učenci razredne stopnje s  svojimi razredniki oz. razredničarkami in vsi učenci predmetne 

stopnje s svojimi učiteljicami slovenščine so preživeli vsaj eno uro v šolski knjižnici, kjer smo se 

pogovarjali o pomenu branja v vsakdanjem življenju. Učenci so si množično izposodili tudi 1. 

knjigo domačega branja. 

 

Fotografija 60. OŠ Beltinci: 'Pogovori o branju' 

č) Branje knjig v mednarodnem projektu Naša mala knjižnica poteka na naši šoli že tretje leto. 

Knjige so zanimive in  redno izposojene. Veselimo se reševanja vaj v Ustvarjalnikih in novega 

znanja. 

 

Fotografija 61. OŠ Beltinci  'Učenci, ki berejo letos v Naši mali knjižnici' 
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d) V soboto, 27. 10. 2018, je na OŠ Beltinci potekala mednarodna konferenca z naslovom 

Dejavnosti razširjenega programa v sodobni šoli. 

V 1. delu konference so sodelovali s svojim predavanji plenarni predavatelji iz petih držav: 

Slovenije, Češke, Madžarske, Italije in Belgije. Izkušnje s svojih šol so predstavili dr. Matej Forjan, 

dr. Renato Lukač, dr. Andreja Božič Horvat, Franc Čuš, Lidija Pelcl Mes, vsi iz Slovenije, dr. 

Cordula Hunold s Češke, Eva Pritscher z Madžarske, Jernej Šček iz Italije in Patrick Verhasselt iz 

Belgije. 

V 2. delu je v 10 delavnicah več kot 120 učiteljev iz slovenskih osnovnih in srednjih šol predstavilo 

samostojne referate – primere dobre prakse razširjenega programa osnovne in srednje šole, kjer 

sem predstavila referat Dejavnosti šolske knjižnice OŠ Beltinci. 

 

Fotografija 62. OŠ Beltinci 'Plenarni del konference' 

 

Zaključek 

Šolska knjižnica OŠ Beltinci je kulturno, učno in informacijsko središče šole, zato jo radi 

poimenujemo tudi z besednima zvezama »srce šole« in »vrata v svet«. Šolska knjižnica mora biti 

odprta za ideje, ljudi, kulturo, pogovor, mora biti »živ organizem«, ki se stalno razvija in raste, 

seveda skupaj s šolskim knjižničarjem.  

Pomembno je, da je šolski knjižničar avtonomen pri izbiri dejavnosti in načinu izvajanja. Oktober 

je odličen mesec za obisk šolske knjižnice in naša knjižnica z vsemi dejavnostmi in množičnim 

obiskom v oktobru resnično »oživi«. 
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OŠ dr. JANEZA MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA 

Anita Zupanc in Urška Repinc 

Naša šola se je pridružila praznovanju  z dejavnostmi v sklopu mednarodnega projekta Erasmus+ 

»Enhancing Book Reading« (Spodbujanje branja knjig), v sklopu katerega delujejo šole iz 

naslednjih partnerskih dežel: Španije, Turčije, Italije, Poljske in Slovenije. Namen projekta je dati 

ustrezen pomen branju knjig z organiziranjem različnih aktivnosti in preko izmenjave dobrih praks.  

 

Fotografija 63. OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica  

Mesec oktober je potekal v znamenju uvodnih aktivnosti, vseh povezanih s šolsko knjižnico. Ključne 

dejavnosti so potekale pri bralni znački, kjer smo se podrobno seznanili s temo in cilji 

mednarodnega projekta. Svoje razumevanje so učenci strnili tudi preko izdelovanja ustreznega 

logotipa projekta. Vsaka dežela je izbrala svojega najboljšega s tajnim glasovanjem Kasneje pa smo 

izbrali še najboljšega izmed vseh. Nekatere predloge, med katerimi je tudi zmagovalni. 

             

Fotografije od 64 do 68. OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica  
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Fotografija 69. OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica 

V prvem tednu oktobra (teden otroka) smo tudi spoznavali, kako berejo slepi. Organizirana je bila 

delavnica na to temo, v kateri so učenci z različnimi pripomočki lahko preizkusili, kakšne ovire v 

zvezi z branjem premagujejo slepi. 

Pričeli smo tudi z ustvarjanjem Erasmus+ kotička na šoli, v katerem bomo predstavljali različne 

aktivnosti, povezane z branjem: likovne vtise o prebranih knjigah in kratke sestavke ter informacije 

povezane s projektom. V mesecu oktobru smo tudi zbirali gradivo za uvodno glasilo, ki ga ureja 

Anita Zupanc. Učenci so radi del teh dogodkov. Radi ustvarjajo na temo prebranih knjig. Zanima 

jih, kaj podobnega ustvarjajo njihovi vrstniki v drugih deželah. To pa je delo, ki jim tudi na svoj 

način približa šolsko knjižnico. 

 

O dogodku smo poročali na spletni strani šole, v glasilu ter na družbenih omrežjih: eTwinning (v 

nastajanju) in Facebook (Enhancing Book Raeding). 
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OŠ BREZNO-PODVELKA 

mag. Urška Samec 

Osnovna šola BREZNO-PODVELKA se je pridružila meseca oktobra 2018 k praznovanju z 

naslednjimi aktivnostmi:  

Na spletni strani šole (http://os-brezno.splet.arnes.si/page/5/) smo predstavili mednarodni dan 

šolskih knjižnic. 

Spodbujali smo branje na najrazličnejše načine: 

Z učenci smo pripravili pravljični dogodek – ustvarjalno delavnico s pripovedovanjem in 

ustvarjanjem za učence 1. razreda. Brali smo slikanico Anje Štefan Kotiček na koncu sveta. Po 

branju smo imeli ustvarjalne delavnice – risanje na temo prebrane slikanice. 

Sodelovali smo pri izmenjavi knjižnih kazalk z vrstniki širom sveta v mednarodnem projektu: 

Bookmark Exchange Project. Učenci so bili zelo zainteresirani za tako sodelovanje. Letos smo 

vključili učence od 1. do 9. razreda. Partnerski šoli sta bili iz Romunije in Litve. Učenci so 

izdelovali knjižne kazalke, ki prikazujejo pomembnost šolske knjižnice. 

 

 

Fotografija 70. Osnovna šola BREZNO-PODVELKA 'Bookmark Exchange Project' 
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Organizirali smo knjižni klub za strokovne delavce šole – pogovor o prebranem književnem delu 

(čajanka). Letošnja prva knjiga je bila Skrivnostni primer ali kdo je umoril psa. Članice knjižnega 

kluba smo si 11. 12. 2018 v SNG Maribor ogledale gledališko igro, ki je nastala po tej knjižni 

uspešnici. 

V mesecu oktobru smo prvič na naši šoli organizirali tudi bralni klub za mlade bralce – za učence 

od 6. do 9. razreda. Prijavilo se jih je kar 16. Pogovor je tekel o knjigi Vinka Möderndorferja Kit na 

plaži, tema je bila drugačnost. 

Ponovno smo se vključili v projekt Naša mala knjižnica: izvaja se kot mednarodni projekt, ki je 

namenjen spodbujanju branja in bralne pismenosti ter spoznavanju drugih kultur.  

Organizirali smo bralni večer. Letošnja rdeča nit je bila astronomija. Po predstavitvi planetarija so 

se učenci razporedili po učilnicah in v roke vzeli vsak svojo knjigo, ki je bila povezana s temo 

bralnega večera. Učencem 1. razreda so brali njihovi mentorji – učenci 9. razreda. 

 

Fotografija 71. Osnovna šola BREZNO-PODVELKA 'Bralni večer – astronomija' 

 

Povezali smo se s splošno knjižnico v Radljah ob Dravi – projekt Rastem s knjigo. Sedmošolci  so 

spoznali delovanje sistema Cobiss, naučili so se, kako se orientirajo v knjižnici. Ob zaključku 

delavnic sedmošolci vsako leto dobijo v dar knjigo. Tudi letos so prejeli knjigo Avtobus ob treh. 

Reševali smo knjižno uganko meseca oktobra. Uganka je bila vezana na teden otroka in 

mednarodni mesec šolskih knjižnic. Sodelovalo je veliko učencev. Tri knjižne nagrade  smo 

podelili na bralnem večeru. 
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V mesecu oktobru smo začeli izvajati pravljično jogo za učence 1. VIO.  

Vključili smo se v projekt Knjižne mišice, ki ga izvaja Knjižnica Radlje ob Dravi - to je tekmovanje, 

sestavljeno iz različnih nalog, namenjeno preverjanju več ali manj splošnega znanja, pomembno 

je sodelovanje članov v ekipi, njihova iznajdljivost in tudi poznavanje knjižnice. Samo tekmovanje 

vodijo dijaki ravenske gimnazije. 

Objavili smo dogodke in ideje na spletni strani naše šole, prav tako pa bomo o tem poročali v 

šolskem časopisu, ki izide konec šolskega leta, in občinskem glasilu Flosar. 

 

 

Fotografija 72. Osnovna šola BREZNO-PODVELKA 'Predstavitev projekta na spletni strani šole.' 
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OŠ ČRNA NA KOROŠKEM 

Tadeja Forjan 

OŠ Črna na Koroškem, se je v mesecu oktobru pridružila praznovanju z različnimi dejavnostmi. 

 Prvošolci so se seznanili s šolsko knjižnico in pravili, ki v njej veljajo, prisluhnili pravljici 

Michelle Knusden Lev v knjižnici. Za začetek bralne sezone so v dar dobili knjigo pisateljice 

Anje Štefan Kotiček na koncu sveta. 

 Svoje misli in predloge, zakaj imajo radi šolsko knjižnico, so učenci zapisali in pripeli na 

oglasno desko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografije od 73 do 80. OŠ Črna na Koroškem 
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Fotografija 81. OŠ Črna na Koroškem 

 Izvedene so bile pravljične ure za otroke iz vrtca in učence od 1. do 5. razreda. 

 V okviru projekta Rastem s knjigo smo s sedmošolci obiskali Koroško osrednjo knjižnico 

dr. Franca Sušnika na Ravnah, kjer smo izvedeli veliko zanimivosti, ob koncu pa v dar dobili 

knjigo Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh. V šolski knjižnici smo naredili še evalvacijo 

in zaključili kulturni dan. 

 Izdelava plakatov in razstava ob 100-letnici Cankarjeve smrti. 

 

 

Fotografija 82. OŠ Črna na Koroškem 

 

Dogodke sem v sodelovanju z učiteljicami organizirala knjižničarka Tadeja Forjan. 

O dogodkih smo poročali na spletni strani šole in v šolskem glasilu. 
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OŠ DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA 

Nataša Markič 

Moto letošnjega meseca šolskih knjižnic Zakaj imam rad šolsko knjižnico so učenci OŠ Danila 

Lokarja Ajdovščina zapisali in likovno oblikovali.  

 

Fotografija 83. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 

Rezultati kratkega anketnega vprašalnika, ki so ga rešili učenci zadnjega triletja ob obisku šolske 

knjižnice prostovoljno in anonimno, je dal povsem enake odgovore. V šolsko knjižnico pogosto 

prihajajo zaradi dobre ponudbe knjig.  

 

Fotografija 84. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

  46 

Veliko jim pomeni tudi mir v čitalnici, kjer lahko berejo in pišejo domače naloge. Želeli bi si več 

takšnih knjižnih novosti, ki jih lahko dobijo v splošni knjižnici, a so tam žal izposojene ali 

rezervirane. Učenci OPB-ja bi si želeli novejše knjige rekordov in stripe, ki jih poznajo iz splošne 

knjižnice ter več računalnikov. Radi imajo poučne knjige ter pravljice. Rezultati anketnega 

vprašalnika so usklajeni tudi z likovnimi izdelki, kjer so učenci skozi risbe z različnimi likovnimi 

tehnikami izrazili, kaj jim je v šolski knjižnici všeč.  

       

Fotografiji 85 in 86. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 

Likovno so ustvarjali učenci 3. in 6. razreda pri urah likovne umetnosti. Nastale so zanimive risbe,  

ki nazorno prikazujejo, kaj vse nudi šolska knjižnica in posledično tudi zakaj jo obiskujejo 

oziroma jo imajo radi. Iz risb je razviden interes za branje zgodb (Ranta vrača udarec in Solzice 

kot primera domačega branja), tudi v stripu (vedno priljubljeni Asterix), ugank in pesmi. Ob 

razstavljenih risbah se je razbralo tudi zanimanje za uporabo poučnega gradiva (o kamninah, 

knjiga z naslovom Če ...) in gradiva iz priročne zbirke (SSKJ). Predvsem mlajši učenci so v svojih 

likovnih izdelkih pozornost namenili čitalniškemu delu šolske knjižnice, kjer se odvijajo ure KIZ-a 

(iskanje gradiv, branje pravljic, predstavitev poučne literature ...). 
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Fotografija 87. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 

Tretješolci so se poigrali z barvnimi voščenkami in vodenimi barvicami ter ju združili v 

kombinirano likovno tehniko, medtem ko so šestošolci ustvarjali risbo s črnim tušem.  Risbe so 

bile razstavljene v šolski knjižnici in na panoju pred njo, nekatere pa so polepšale tudi oglasni 

pano v zbornici.  Učenci višjih razredov so pri likovnem krožku ustvarjali in inovativno narisali  

pobarvanke z motivi, ki jih dobimo v šolski knjižnici. Med njimi so: Dopolni naslov knjige, 

Pospravi knjige na police, Nariši kar manjka ...  Pobarvanke so na voljo v knjižnici za učence 

vozače oziroma kot nagrada hitrim bralcem. 

      

Fotografiji 88 in 89. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 

Šolsko knjižnico torej učenci obiskujejo, ker jim nudi mir za branje oziroma kotiček za sproščeno 

druženje, izbirajo lahko med najrazličnejšimi zgodbami za prosto branje, dobijo knjige za bralno 
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značko, tudi tujejezično, knjige za domače branje, srečujejo literarne junake: muco Copatarico, 

Pedenjpeda, Sapramiško, Piki Jakoba, Kekca ... Literarni junaki so tisti, ki so prepoznavni zlasti 

učencem prvega triletja in jih nagovarjajo k branju svojih dogodivščin. 

 

 

Fotografija 90. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 
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Fotografija 91. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 

 

Fotografija 92. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 
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Fotografija 93. OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 

Sprednje dele polic v šolski knjižnici so popestrile razstavljene slikanice na temo jeseni (Rdeče 

jopice, Prodajmo za gumbe, Ptičje strašilo, Buča zmagovalka), ki so s svojo barvitostjo vabile k 

branju. 

Promocija branja poteka skozi celo leto na različnih nivojih in ni vezana samo na praznovanje 

meseca šolskih knjižnic.  

Vsi zaposleni v šolskih knjižnicah imamo do branja in knjig poseben odnos. Prav to si želimo 

prenesti na svoje mlade obiskovalce. 



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

  51 

OŠ DOBRAVLJE 

Irma Krečič Slejko 

Literarno – glasbeni obisk na Osnovni šoli Dobravlje: dr. Igor Saksida in Rok Terkaj – Trkaj 

 

»Uspešnica Klak la klasika (MkZ, 2017) ponuja izbor slovenske poezije v raperski predelavi, ki jo 

dr. Igor Saksida in Rok Terkaj - Trkaj dvigneta z različnimi ritmi tako močno, da se ji začne vrteti! 

V prvi vrsti je namenjena mladim bralcem, a tudi odraslim, ki so mladi po srcu. V Igorjevem in 

Rokovem silovitem nastopu smo zagotovo začutili in zaslišali, da klasična poezija ni »stara šara«: 

sporočilna in aktualna je, če ji le znamo prisluhniti in jo pogledati z očmi ljubezni. Igor in Rok 

navdušujeta po vsej Sloveniji, njun nastop napolni dušo, saj v njem neizmerno uživata in se 

predajata rapoeziji in dinamičnem pogovoru o njej.«  

(povzeto po kratki predstavitvi predstave Rapoezija) 

Letošnje literarno srečanje je bilo glasbeno obarvano, zato nas je popeljalo v ritme poezije, petje in 

ples. Ločena nastopa za 1. triletje in 2. ter 3. triletje sta bila izvedena z različnim izborom pesmi. 

Tako so mlajši uživali v Gobjem plesu, Hudi mravljici itd., starejši učenci pa v Glosi, Dihi z mano in 

drugimi. Pesem 8ob zaključku prispevka), ki jo je za 7. b razred napisal Igor Saksida, pa je nastala 

kot odziv na njihove vtise. 

Vtis učenke Nine Bole je sporočilo, kako so letošnji literarni obisk doživljali naši učenci. 

V četrtek, 25. 10., sta našo šolo obiskala prav posebna gosta: Rok Terkaj, na kratko Trkaj, in 

profesor Igor Saksida. Skupaj z udarnimi ritmi, super urejenimi poezijami pa tudi ljudskimi 

pripovedkami sta v dobravski športni dvorani pričarala prekrasno vzdušje. Zelo smo bili navdušeni, 

ko je Trkaj s preprostimi besedami v manj kot minuti sestavil krasne rime, ki so nas dodobra 

nasmejale. Prostor se je tresel ob vsakemu naslednjem komadu, ki sta ga dovršeno »zarepala«, in 

dvignil vse učence na noge. Njegov poseben čar je nasmejal še vse naše učitelje in učiteljice. Bil je 

tako vživet v dogajanje, da nismo mogli odmakniti oči od njega. Vsi smo se smejali, nekajkrat pa 

celo poskočili od strahu. Kdo bi si misli, da so lahko tudi profesorji tako legendarni in poskočni! Na 

koncu pa so v ritmu zaplesali tudi nekateri naši učitelji in tudi gospa ravnateljica. Sedaj tudi 

razumem, zakaj vsi kličejo Roka Terkaja Trkaj, saj nam vsaka njegova nova pesem potrka na naša 

srca in iz nas iztisne vso dobro voljo. Veliko učencev bi se lahko strinjalo z mano, da sta bila 

najboljša literarna gosta na naši šoli do sedaj. Še vedno po šoli odmevajo njune pesmi in ne morem 
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si pomagati, da ne bi vmes še sama malo »zarepala«. Res smo jima lahko hvaležni, da sta obiskala 

našo šolo in nam polepšala dan. 

                                                                                              Nina Bole, 8. a 

 

 

Fotografija 94. OŠ Dobravlje (foto: Gašper Samec) 

Intervju s Trkajem in Igorjem Saksido 

V četrtek, 25. 10. 2018, smo na OŠ Dobravlje gostili dr. Igorja Saksido in raperja Roka Terkaja – 

Trkaja. Gosta sta svojo nalogo tako odlično opravila, da so hvale o njunem nastopu deževale tudi 

po počitnicah. Učenci smo bili navdušeni. Učenke devetega razreda Ema, Nuša in Meta smo se po 

njunem nastopu z gostoma tudi pogovarjale. 

Kdaj sta se začela ukvarjati z rapanjem? 

Trkaj: Ja, z rapanjem sem se začel ukvarjati nekje pri 17–18 letih. Najprej sem ga samo poslušal, 

nekega večera pa sem šel na Metelkovo, kjer smo s prijatelji začeli »freestylat«. Potem sem se v to 

delo zaljubil. 

Igor: Ja, mene pa je v ta svet, ki je prelep, navdihujoč in poln energije, uvedel Trkaj, prej pa rapa 

nisem poznal. 

Zakaj ravno ta zvrst glasbe? 
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Trkaj: Meni je všeč, ker je direktna, ker ne ovinkari in se ne pretvarja, da je preveč lepa, kot npr. 

popevke, kjer mora biti vse popolno. Všeč mi je, da poveš tisto, kar ti leži na duši. 

Igor: Ja, na način, ki je neposreden in poln energije. To je glasba, ki je verjetno bolj pri srcu 

fantom kot dekletom. Skoznjo izražajo svoje uporništvo in iščejo svoj obraz med rimami, ki so 

nove. 

Ste imeli v otroštvu kakšnega vzornika? 

Trkaj: Ja, seveda sem jih imel. Najprej košarkarje, Shaquilla O'Neala, potem ko je prišel rap, pa 

so prišli tudi novi ideali, npr. raper Nas. 

Igor: Glasba moje mladosti so bili čisto na začetku Beatlesi. Takrat sem kupil tudi njihovo ploščo, 

ki je bila zelo draga. 

Kako ste se odločili, da boste rapali Prešernove pesmi? 

Trkaj: Z Igorjem sva se dobila v Mladinski knjigi, kjer sva dobila idejo za knjigo Kla kla klasika, 

Igor je potem naredil izbor klasičnih pesmi, ki bi prišle v poštev, jaz sem pa začel ustvarjati. Tako 

sem dobil navdih za Gloso. 

Kje dobite navdih za pesmi? 

Trkaj: Najprej dobim idejo kot nekakšen preblisk, nato pa začnem raziskovati. Za Prešernovo 

Gloso sem najprej raziskal, kaj sploh glosa je, nato prebral Prešernova dela, da sem »padel« v 

občutek, in pričel delati. 

Ste si kdaj v življenju mislili, da boste začeli rapati? 

Igor: Ne, niti pod razno ne. Rapati sem začel bolj po naključju, ker mi je Rok rekel, da moram 

napisati rap Marko skače. Potem mi je postalo všeč. 

Se je spremenil vaš slog življenja, ko ste začeli rapati? 

Igor: Ja, zelo dobro vprašanje. Slog življenja se mi ni spremenil toliko, da sem sedaj čisto nekaj 

drugega ali pa da kadim travo in se oblačim čisto drugače. Spremenil pa se je moj  odnos do 

mladih. Veliko bolj se sprašujem, kaj zanima mlade ljudi, ki so okoli mene, tj. moje študente, 

srednješolce in osnovnošolce itd., kaj poslušajo, s kakšnimi vprašanji se ukvarjajo, kaj jih boli, 

navdušuje … Tako postajaš tudi boljši pedagog in učitelj. 

Kako usklajujete svoj urnik s poučevanjem in rapanjem? 

Igor: V svoja predavanja vnašam elemente sodobne kulture, ne samo rapa, ampak tudi metala, 

rocka, in študentje so nad tem navdušeni. Enkrat so mi dali celo priznanje in napisali, da sem 

edini profesor, ki razume svet mladih. 
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Koliko skupnih nastopov sta že imela in kakšno publiko imate najraje? 

Igor: V manj kot enem letu sva imela okrog 40 nastopov na šolah, potem pa še veliko manjših 

nastopov. Rapala sva na sprejemu evropske komisarke na otvoritvi evropskega leta kulturne 

dediščine pa pri g. Pahorju. Najbolj pa uživava, ko nastopava na šolah, takšnih, kot je vaša, ki 

naredi vse tako, kot je treba, in potem lahko žuramo skupaj. 

Kateri nastop se je vama najbolj vtisnil v spomin? 

Igor: Na OŠ Dobravlje. 

Trkaj: Ja, tu je res dobra energija. Zelo mi je všeč, da mladi tu pišejo rap. To mi veliko pomeni. 

Zelo so se potrudili, zato sem se še toliko bolj tudi jaz. 

Kako to, da se vi (Igor) na nastopih vedno oblečeni v srajco in ne kot Trkaj? 

Igor: Jaz moram biti profesor, on pa raper. Ne vem, kako bi izgledalo, če bi bil jaz oblečen v jopo 

s kapuco, on pa v belo srajco in kravato. Morda pa bova kdaj poskusila. 

Zanima nas, zakaj pri rapu uporabljate toliko gibov? 

Trkaj: Ker ima vsak svoj pristop do rapa. Jaz sem učenec smeri, kjer nisem samo raper, ampak 

tudi MC (mojster ceremonij), ta pa poleg rapanja dvigne ljudi in publiko na noge ter jih animira. 

Pomembno mi je, da ljudje ne sedijo pri miru, da se zabavamo, plešemo, da se sprostijo in 

sodelujejo z mano. 

Se vam je že kdaj zgodilo, da niste imeli ideje za rimo? 

Trkaj: To se mi je zgodilo ravno danes. Nekje pri Hip hop junaku sem izgubil rimo, vendar imam 

to že toliko v glavi, da se ne bojim več napak, saj grem enostavno v »freestyle«. 

Kako si lahko tako hitro izmišljujete rime za »freestyle«? 

Trkaj: Tega še sam ne vem, v bistvu povem, kar mi je pri srcu. 

Na kateri vaš album ste najbolj ponosni? 

Trkaj: Zame so albumi tako kot otroci. Vedno imaš vse enako rad. Vsak je na svoj način poseben 

in vsak predstavlja del mojega življenja. 

S čim se še ukvarjate poleg rapanja? 

Trkaj:  Poleg rapanja vodim tudi plesno šolo in podjetje Konoplja.net, gradimo pa tudi kreativni 

center. 

So vas starši podpirali v tem? 
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Trkaj: Na začetku ne. Mama je še nekako razumela, oče pa je bil proti. Šele ko so mu drugi ljudje 

povedali zame, se mu je zdelo »hudo«. Začel je to sprejemati in me podpirati.  

Igor: Tak preobrat v življenju se ne zgodi samo pri šestnajstih kot pri Trkaju, ampak tudi pri 

petdesetih. Ko me je moj oče prvič slišal rapati na televiziji, me je ob mojem prihodu domov 

pogledal z globokimi modrimi očmi in vprašal, če se mi je na stara leta zmešalo. 

S katerimi drugimi glasbeniki/umetniki sta že sodelovala in nastopala skupaj? 

Igor: Že kot študent sem pel v zboru, pozneje pa sem začel prevajati pesmi za Tinkaro Kovač, 

veliko tudi za Laro Jankovič (iz španščine, italijanščine in angleščine). Od raperjev je Trkaj daleč 

na prvem mestu, sedaj pa pripravljam nekaj malega tudi z Drilom. 

Trkaj: Jaz sem sodeloval z Neisho, Raven, ko je bila še Sara Briški, Jadranko Juras, Omarjem 

Naberjem, Janezom Bolčino, Alenko Godec, Challe Salle, Alyo, Pižamo in veliko drugimi. V nekem 

obdobju se mi je celo zdelo, da samo sodelujem. Sedaj pa poleg Igorja sodelujem tudi z Nipketom. 

Zahvaljujemo se vama za pogovor in vama želimo še veliko rapovskih uspehov.  

 

Intervju so izvedle učenke: Ema Rodman, Meta Kretič, Nuša Rupnik, 9. a  

Mentorica učenkam: Ksenija Trebovc 

 

Fotografija 95. OŠ Dobravlje (foto: Ana Verč)  
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Igor Saksida 

7. b ve (skoraj) vse 

 

Na sončni strani dneva nova šola stoji, 

žari kot Rimska cesta in po znanju diši. 

Primorci moji pišejo, da se kar kadi 

jim za besedami – prisluhni zdaj mi;   

Igor prebira misli in na glas se smeji, 

ko sedmi b na bele liste piše sledi:  

Mi Tilen pravi: Glej da boš naprej pisal ti! 

Začudena iz dvorane Manca v razred hiti. 

Diego naju pri nadaljnjem rapu bodri, 

Aljaž pove, sva pač boljša (Itak!) kot vsi. 

Aljaž ta drugi nove si zabave želi, 

Blaž bi s Trkajem vedno nove ubiral poti, 

in Roku dala sva spomin – živi naj, živi, 

Mašo pa igra najina nadvse veseli. 

Nejc srečanja ponovnega si srčno želi  

in dama Ana nama s srčkom  

dan razsvetli. 

Sofiji rap od vsega čist' drugačen se zdi. 

 Zamenjajmo zdaj rimo, dosti tega na -i, 

naj samoglasnik še kak drug  

lepo zazveni! 

 Rap je Neži zanimive učne ure znak 

in Roka navdušuje le nastop, če je tak, 

da dihajo legende skupaj vse isti zrak, 

morda pa, Žan, z Nipketom  

res posnamemo trak. 

Teo je s kapc'o čisto pravi hip-hop junak, 

Ajda, res hvala za spomin – kot tvoj  

pač ni vsak, 

ja, Samulel, se srečamo še kdaj!  

Brž na vlak! 

Woop-woop! To, Sara! To te reši  

dolgčasa spak, 

in Agnes ve, da pesnik klasik pač  

ni bedak.  

Miha besede diha, hraber je kot vojak, 

Denise pa ve, da pesem je žuriranja znak, 

Maša – lahko spet prideva k vam  

pokat rap-pak, 

Aljaž, tud' tebi hvala, da si tak korenjak. 

 

Pripis: 

Vsega tega bi ne bilo brez vaših odličnih  

ravnateljice, knjižničarke in  

učiteljic dičnih. 

Rispekt za vse – in zdaj se Igor  

res poslovi, 

v Solkančevem spominu boste vedno  

– vsi vi! 
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OŠ DOBROVA 

Zvonka Španger 

V oktobru praznujejo šolske knjižnice, 22. oktobra pa zbirka Čebelica, zato je bilo dogajanje pri nas 

v tem posebnem  mesecu še posebej pestro.  Kaj vse smo počeli?  

Knjižničar za en dan za naše prvošolčke 

V tednu otroka smo najprej razveselili prvošolčke.  V knjižnici so jih pričakale nove knjižničarke, 

učenke Manca, Lana, Anastazija in Miša, ki so se za en dan preizkusile v tem poklicu. Prebrale so 

jim pravljico, se z njimi pogovorile o tem, kako ravnati s knjigami in kako se obnašamo v knjižnici 

ter preizkusile, kako se knjige izposoja in vrača. Prvošolčki so bili nad novimi knjižničarkami prav 

navdušeni . 

 

Fotografija 96. OŠ Dobrova ‘ Manca in Anastazija bereta učencem 1.a razreda’ 
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Fotografija 97. OŠ Dobrova ‘Knjižničarki Miša in Lana sta se s prvošolčki pogovorili o lepem obnašanju v 

knjižnici in ravnanju s knjigami.’ 

 

Praznovali smo z zbirko Čebelica 

Naši drugošolci so ustvarjali ob prazniku zbirke Čebelica, 22. oktobra. V knjižnici so spoznali 

najnovejše knjige iz te zbirke in med njimi jim je bila še posebej všeč knjiga z naslovom Čarovničin 

dvorec, ki so jo tudi ilustrirali. Tako je nastala razstava, ki so jo drugošolci okrasili s prav posebnimi 

čebelicami, ki so jih naredili pri pouku likovne umetnosti.    

 

Fotografija 98. OŠ Dobrova 
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Fotografija 99. OŠ Dobrova ‘Ilustracije so drugošolci popestrili s čebelicami’ 

 

Z učenci OŠ Fram smo si izmenjali knjižne kazalke 

Povezali smo se  z mladimi bralci čisto na drugem koncu Slovenije. S šolsko knjižnico OŠ Fram smo 

se dogovorili, da razveselimo drug drugega s knjižnimi kazalkami. Tako so za naše štajerske 

prijatelje ustvarjali učenci 3. razredov, knjižničarski krožek in učenke višjih razredov, ki rade 

prihajajo pred poukom v knjižnico.  Naši tretješolci so ustvarjali ob prazniku zbirke Čebelica, zato 

so bile njihove kazalke  še posebej zanimive. Na vsaki se je namreč skrivala vsaj ena čebelica. Otroci 

pa so bili zelo veseli, ko smo po pošti dobili kuverto s kazalkami, ki so jih zanje naredili učenci OŠ 

Fram. Vsak je izbral eno in verjamemo, da bodo zdaj še bolj navdušeno brali. 
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Fotografija 100. OŠ Dobrova ‘Knjižne kazalke, ki smo jih poslali na OŠ Fram’ 

 

 

Fotografija 101. OŠ Dobrova ‘3.b še zadnjič s svojimi kazalkami – z veseljem so jih poslali učencem 3.b na 

OŠ Fram’ 
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Fotografija 102. OŠ Dobrova ‘Svojim novim prijateljem smo poslali pismo’ 
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Fotografija 103. OŠ Dobrova ‘Ustvarjalno druženje pred poukom v naši šolski knjižnici’ 

 

Projekt Rastem s knjigo za sedmošolce 

Tudi na starejše učence v oktobru  nismo pozabili.  Osmošolci so se preizkusili v iskanju po 

gradivu ter  pri pouku geografije v knjižnici izdelovali plakate o Afriki.  Sedmošolci pa so v okviru 

projekta Rastem s knjigo obiskali splošno knjižnico Prežihov Voranc na Viču, kjer jim je 

knjižničarka predstavila knjižnico in jih povabila k obisku. Ker je namen projekta spodbujati 

branje, sedmošolci vsako leto prejmejo tudi knjigo. Letošnji izbor je bil zelo dober, vsi sedmošolci 

so namreč prejeli knjigo avtorice Nataše Konc Lorenzutti – Avtobus ob treh. Sedmošolci so v 

okviru projekta Rastem s knjigo obiskali knjižnico Prežihov Voranc na Viču. 

 

Fotografija 104. OŠ Dobrova 
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Zakaj imam rad šolsko knjižnico? 

Ker se je letošnje geslo mednarodnega meseca šolskih knjižnic glasilo : »Zakaj imam rad šolsko 

knjižnico?«  smo za konec o tem povprašali tudi naše učence. Dobili smo naslednje  odgovore:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Fotografije od 105 do 110. OŠ Dobrova 

                                                                                            Kot lahko sklepamo, se naši učenci v knjižnici   

                                                                                            dobro počutijo in veseli nas, da je tako.  

                                                                                            Pa upajmo, da to ne bo veljalo le za oktober,   

                                                                                             ampak kar za celo leto  
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OŠ DUPLEK 

Andrejka Švegl 

Ker je oktober mednarodni mesec šolskih knjižnic, praznuje seveda tudi naša šolska knjižnica. 

Pridne mlade knjižničarke so pomagale pripraviti razstavo Dame mladinske književnosti, kjer so 

na ogled otroška in mladinska dela ilustratork Marjance Jemec Božič in Jelke Reichman ter pesnice 

in pisateljice Svetlane Makarovič, ki v letošnji bralni sezoni praznujejo častitljive okrogle obletnice 

svojih rojstev, 90 oz. 80 let.  

 

Fotografija 111. OŠ Duplek 

18. oktobra, na dan, ki si ga je letos naša šolska knjižnica izbrala za svoj posebni dan, so bili vsi 

oddelki vabljeni, da si za drugačen začetek pouka privoščijo njihove stvaritve. Vsesplošnemu branju 

in ogledovanju ilustracij so se pridružile tudi skupine podaljšanega bivanja.  

 

Fotografija 112. OŠ Duplek 
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Na fotografijah so učenci 3. razreda, ki so si z učiteljico Tjašo Hliš izbrali »našo« Jelko. Ali veste, 

da lahko ob ilustracijah tudi zaplešete? Seveda lahko, posebej če si zavrtite zgoščenko Ples za 

medvede in medvedke z Jelkino ilustracijo na ovitku. O praznovanju smo poročali na spletni strani 

šole.  

 

OŠ DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI 

Martina Kozorog Kenda 

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči se je pridružila praznovanju z različnimi dejavnostmi 

za promocijo branja in učenja. V okviru projekta Mednarodni mesec šolskih knjižnic smo pripravili 

pester nabor dejavnosti z namenom, da bi učencem približali branje kot prijetno doživetje. 

 

OBISK KNJIŽNICE CIRILA KOSMAČA TOLMIN 

 

Fotografija 113. OŠ Dušana Muniha Most na Soči 
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Učenci sedmega razreda so v petek, 14. 9. 2018, v okviru nacionalnega projekta Rastem s knjigo 

obiskali splošno Knjižnico Cirila Kosmača v Tolminu. Pripravili so jim program, ki je zajemal: 

predstavitev in ureditev knjižnice, predstavitev knjižnično informacijskega sistema in uporabo 

knjižnice od doma, ter pomen branja in obiskovanja knjižnice za razvijanje ter vzdrževanje 

pismenosti in bralne kulture. 

Učenci so se preizkusili v iskanju knjig in si ogledali tudi pripravljene video vsebine Nataše Konc 

Lorenzutti, avtorice mladinskega romana Avtobus ob treh, ki so ga prejeli v dar s strani Javne 

agencije za knjigo RS. 

MEDGENERACIJSKO BRANJE 

  

Fotografiji 114 in 115. OŠ Dušana Muniha Most na Soči 

Učenci šolske skupnosti so brali učencem od 1. do 5. razreda knjige Rdeča žoga, Rdeča žoga, Žoga 

za vse, Anica in športni dan, Anica in počitnice. 

Šestošolcem so v tednu otroka devetošolci po eno šolsko uro na dan brali mladinski roman Bela 

kava in Posipanec. Po zaključenem branju so bralci: Sanja, Zala, Zarja in Jon pomagali 

razrednikom in knjižničarki izvesti delavnice o strpnosti in sprejemanju različnosti, vezane na 

tematiko knjige. Pri pouku likovne umetnosti so učenci 6. razreda izdelali ilustracije naslovnic. 

 

Fotografija 116. OŠ Dušana Muniha Most na Soči 
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KAKO SE LAHKO UČIM V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

Učenci 8. razreda so uporabljali priročnike za učenje fizike. Po obravnavi sklopa osnovne količine 

so reševali delovni list in podatke iskali v različnih fizikalnih priročnikih. Spoznali so, kako se 

lahko samostojno učijo z uporabo priročnikov. 

"BOŠ BRAL KNJIGO Z MANO?" 

Pisatelj Lawrence Schimel je na knjižnem sejmu v Bologni učencem napisal posvetilo "Fort he 

children of the Most na Soči Library! Happy reading! " 

    

Fotografiji 117 in 118. OŠ Dušana Muniha Most na Soči 

Po branju njegove slikanice Boš bral knjigo z mano? so učenci vseh podružničnih šol v tednu 

otroka drug drugemu brali v parih. Pisateljeva želja se je otrokom uresničila! Predlagali so, da bi 

takšno obliko branja ponovili. 

BRALNA AKCIJA "MOJA KNJIŽNICA" 

    

Fotografiji 119 in 120. OŠ Dušana Muniha Most na Soči 
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Bibliotekarka iz Knjižnice Cirila Kosmača Tolmin, ga. Alenka Mahajnc, je učencem 3. razreda 

predstavila akcijo "Moja knjižnica". V sodelovanju s splošno knjižnico akcija spodbuja branje 

tretješolcev poteka že dvanajsto leto. 

MEDNARODNA IZMENJAVA KNJIŽNIH KAZALK 

Učenci 6. razreda so pri pouku tehnike izdelali bralna znamenja za sovrstnike, učence šole  

Olmsted Academy South iz Louisvilla v ameriški zvezni državi Kentucky.  

 

Fotografija 121. OŠ Dušana Muniha Most na Soči 

OBISK PISATELJICE NATAŠE KONC LORENZUTTI 

    

Fotografiji 122 in 123. OŠ Dušana Muniha Most na Soči 
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Pisateljica in vsestranska umetnica Nataša Konc Lorenzutti je v petek, 9. 11. 2018, obiskala učence 

6. in 7. razreda. 

Na srečanje so se sedmošolci pripravljali s poskusom pisateljevanja. Svojega literarnega junaka na 

počitnicah so peljali na zanimivo dogodivščino v njim najljubše kraje v naši okolici. Nastali so 

domiselni literarni odlomki, ki smo jih ob tej priložnosti razstavili. 

 

Po uvodni skladbi  Marchinha de carnaval, ki sta jo sedmošolki Zala in Neja zaigrali na kitari so 

se učenke 7. razreda Hana, Lucia in Kristina s pisateljico pogovarjale o njenem življenju in delu. V 

nadaljevanju srečanja so Heidi, Hana, Eva, Žana in Manca, učenke 6. razreda, pisateljici zastavile 

vprašanja, ki so jih učenci pripravili pri dodatnem pouku slovenščine in so se jim porajala ob 

branju knjige Avtobus ob treh. Pisateljica je povedala, da je bilo edino vprašanje, ki ga je 

pričakovala in ga zastavijo prav na vseh šolah: Zakaj ima knjiga naslov Avtobus ob treh, če bi bilo 

natančneje Avtobus 5 čez tri? 

 

Gostja je predstavila tudi nekaj svojih del, prebrala odlomek iz knjige Avtobus ob treh in zapela 

pesem Vsak je včasih s sabo skregan. Učenki Lilija in Nuša sta se ji zahvalili za prijetno srečanje in 

ji v spomin podarili Lilijino sliko in igro Mala mostarska miška, ki je nastala na naši šoli. 

Za konec je pisateljica povabila učence k branju in jim podpisovala knjige. V knjigo gostov šole se 

je gospa Nataša Konc Lorenzutti vpisala s pesmijo Vsak je včasih s sabo skregan in dodala 

zahvalo za prijetno vzdušje in lep sprejem. 

 

Veselje in nasmehi na obrazih učencev so bili dokaz, da je jih je pisateljica navdušila in marsikoga 

spodbudila k branju. 

KNJIGE, KI JIH V BRANJE PRIPOROČA ŠOLSKA SKUPNOST 

 

Fotografija 124. OŠ Dušana Muniha Most na Soči 
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V knjižnici so bile razstavljene knjige s tematiko šole, šolskega sistema in počitnic, ki so jih izbrali 

in priporočali v branje vrstnikom učenci šolske skupnosti. 

Dogodke je organizirala Martina Kozorog Kenda. 

 

O dogodku smo poročali na šolski spletni strani, lokalni radijski postaji Alpski val in na oglasni 

deski Križemšola. 

Pri delu smo sodelovali: Darja Sivec, Urška Kenda Mavrar, Anja Kragelj, Maja Obid, Mateja 

Maretič, Mirko Kavčič in Martina Kozorog Kenda. 

 

OŠ FRANA METELKA ŠKOCJAN 

 

Marinka Cerinšek 

OŠ Frana Metelka Škocjan se je pridružila praznovanju z naslednjimi dejavnostmi:  

V tednu otroka so učenci počitniški bralni značkarji od 2. do 9. razreda prejeli priznanje za 

Metelkovo počitniško bralno značko, ki jo je osvojilo 41 metelkarjev.  

Knjižnico so v tednu otroka obiskali prvošolci in spoznali ureditev knjižnice in njim primerne 

knjige za izposojo.  

Knjižničarka in mlade šolske knjižničarke so zadnji teden v oktobru prvošolcem v jutranjem 

varstvu brale pesmi in pravljice, primerne njihovi starosti.   

Učenci od 1. do 3. triletja so pri razrednih urah oz. pri pouku oblikovali priporočilni seznam petih 

slovenskih knjig, ki bi jih priporočili sovrstnikom po svetu. (Ela Peroci: Muca Copatarica, Moj 

dežnik je lahko balon, Kajetan Kovič: Maček Muri, Fran Levstik:  Martin Krpan,_Primož 

Suhodolčan: Košarkar naj bo, Vinko Moderndorfer: Kit na plaži.) 

Sodelovanje s Krajevno knjižnico Škocjan – 25. 10. 2018, ko je na šoli potekal kulturni dan 

Metelkov dan, posvečen Ivanu Cankarju, Otonu Župančiču, 100-letnici konca 1. sv. vojne, 

slovenskemu olimpioniku Novomeščanu Leonu Štuklju, so četrto-in petošolci obiskali Krajevno 

knjižnico Škocjan, kjer jim je knjižničarka predstavila te pomembne slovenske može.  
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V šolski knjižnici se je pri KIZ-urah 1. teden v oktobru začela za učence od 1. do 5. razreda 

ekološka bralna značka, tema Naša naravna in kulturna dediščinam na podeželju …– drevesa, les, 

kozolci … 

Začetek reševanja Mega kviza 2018/2019.  

Sodelovali smo pri slovenski izmenjavi knjižnih kazal, ki so jih izdelovali učenci v OPB pod 

mentorstvom Mateje Korenič in na Metelkovem dnevu pod mentorstvom Lidije Rožmarič. 

Izmenjali smo si jih z učenci OŠ Tončke Čeč Trbovlje.  

 

Fotografija 125. OŠ Frana Metelka Škocjan 

 

 

Fotografija 126. OŠ Frana Metelka Škocjan 
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Pisno so učenci ustvarjali, tema: šolska knjižnica.   

  

Prispevek učenke: 

   

V knjižnici se sprostiš in malo tišine dobiš. 

Raziskuješ knjige, vseh vrst, oblik in velikosti. 

Primerne so za vse ljudi različne velikosti in starosti. 

 

Tam veliko novih, zanimivih prijateljev dobiš. 

Najlepše, ko je v njej malo ljudi in lahko zaživiš. 

Veliko novih podatkov dobiš in kaj novega ugotoviš. 

 

Književni junaki zaživijo v tebi in kar naenkrat si v zgodbi. 

Vse se ti zdi zelo lepo in sploh si niso podobni. 

Ko knjige je konec, je tudi zgodbe konec. 

A knjižnica ostaja in jaz vanjo rada zahajam. 

 

189 dni v šolskem letu stopam skozi prag Metelkove hiše učenosti in prav posebno mesto v njej ima 

šolska knjižnica s knjižnimi policami, sedežno, mizami in stoli. Rada brskam po njenih knjižnih policah, 

na katerih vedno znova odkrijem kaj novega … sama ali pa mi pomagajo mlade knjižničarke. Ko sama 
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berem knjigo, zaslutim, da me vleče k sebi. Najraje berem smešne, pustolovske zgodbe ali mladinske ali 

najstniške daljše romane. Dobro se počutim v šolski knjižnici.  

Katja Kosec, mlada šolska knjižničarka, 6. a 

  

Dogodke je organizirala Marinka Cerinšek, šolska knjižničarka.  

O dogodkih smo poročali na šolski spletni strani, na oglasni deski v šolski knjižnici, na šolskem 

radiu M-51.  

 

 

 

OŠ GRM NOVO MESTO 

Nina Kranjec 

V mednarodnem mesecu šolskih knjižnic, ki je letos potekal pod geslom Zakaj imam rad(a) svojo 

šolsko knjižnico, so nas najprej obiskali prvošolci. Vrata knjižnice jim je odprla knjižna vila in jih 

odpeljala v Afriko. Učenci so namreč prisluhnili afriški ljudski pravljici Ime čarobnega drevesa, 

spoznali pravljičnega pitona in si ob koncu ure s pravljičnega drevesa utrgali čarobni sadež.  

Presenetili smo jih tudi z bralnimi nahrbtniki, v katere smo dali kakovostne knjige (Priročnik za 

branje kakovostnih mladinskih knjig). Tako nahrbtnik vsak teden potuje domov z drugim učencem. 

 

V času jutranjega varstva smo imeli medgeneracijsko branje, kjer so učenke 6. razreda mlajšim 

učencem brale pravljice, nato pa so skupaj še ustvarjali. Učenke so se cel mesec zavzeto pripravljale 

na ta druženja, iskale pravljice, pesmice in ideje za ustvarjanje, se dogovarjale z učitelji za termine… 

Bile so povsem samostojne. Mlajši učenci so bili nad urami navdušeni. V podaljšanem bivanju pa 

so učenci prišli v knjižnico na knjižno čajanko, kjer so prisluhnili pravljici Anje Štefan Kako je 

kokoška kuhala čaj ter se pogostili s piškoti in čajem. 
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Učenci 2. razreda so slovesno prejeli svoje izkaznice in uradno postali člani šolske knjižnice OŠ 

Grm. Ob vpisu so spoznali knjižnična pravila in preko pravljice Anje Štefan ugotovili, kako prav je, 

da vsi uporabniki pravila tudi upoštevamo. Ponosno so si izposodili svojo prvo knjigo. 

 

         

Fotografije od 127 do 129. OŠ Grm Novo mesto 

 

Tretješolci so se vključili v projekt Mednarodne izmenjave knjižnih kazalk. Ob tej priložnosti so 

spoznali glavne slovenske značilnosti in znamenitosti, ki so jih upodobili na knjižnih kazalkah in 

jih poslali svojim novim prijateljem na Madžarsko, Portugalsko, Hrvaško in v Romunijo. Nestrpno 

že čakajo na njihove pakete kazalk. 

 

Fotografija 130. OŠ Grm Novo mesto 
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Četrtošolci so se seznanili s slovenskimi kulturnimi in državnimi prazniki. Poglobili so svoje znanje 

o pomenu reformacije in prvih slovenskih knjigah, si ogledali faksimile Katekizma, nato pa se 

preizkusili še v pisanju s puranjimi peresi in črnilom, kar jih je povsem navdušilo. 

         

Fotografije od 131 do 133. OŠ Grm Novo mesto 

 

Sedmošolci so v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali Knjižnico Mirana Jarca, spoznali njeno 

delovanje in prejeli knjigo Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh. 

 

Učenci od 5. do 9. razreda pa so se prelevili v knjižne raziskovalce in raziskovalčke. Pripravili smo 

jim zgibanke z nalogami, preko katerih so se urili v samostojnem iskanju gradiva. Tako so npr. iskali 

knjige, po katerih je bil posnet film, pa knjigo z modro platnico, knjigo, ki ima več kot 500 strani in 

knjigo, ki je izšla istega leta kot so se oni rodili …  

Učenci so zavzeto reševali tudi uganko meseca, ki je bila posvečena mednarodnemu mesecu šolskih 

knjižnic. 

Razmišljali so, zakaj imajo radi našo šolsko knjižnico … 

 … ker lahko tam berem in si bogatim besedni zaklad. (Bor, 4. r) 

 … ker se lahko tam v miru učim, v prostem času pa tudi igram družabne igre s 

prijateljicami. (Maša, 8. r) 

 … ker me v njej pozdravijo prijazne knjižničarke. Je prostor, kjer se družim s prijatelji. 

Ravno prav mirna za učenje. Je lepo okrašena in ima veliko izbiro knjig. (Pika, 6. r) 

 … ker imamo na izbiro veliko knjig in ker je blizu našega razreda, tako da jo obiščemo vsak 

odmor. (Aljaž, 4. r) 

 … ker se nahaja v naši šoli, je ravno prav velika, ima veliko različnih knjig in v njej se 

dobro znajdem. (Nina Hana, 4. r)  

In kaj se je še dogajalo v naši šolski knjižnici?   

Ves mesec so bile učencem, v času pred in po pouku, na voljo tudi družabne igre (Activity, Tik-Tak 

Buuum, Jungle Speed, Jenga Gold, šah, Guess Who?, BrainBox, Štiri v vrsto …). 



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

  76 

 

Fotografija 134. OŠ Grm Novo mesto 

 

Bilo je zelo živahno in tekmovalno. Učenci fotografskega krožka so skrbno dokumentirali utrip v 

knjižnici in v avli pripravili fotografsko razstavo. Pri izbirnem predmetu obdelava gradiv – les pa 

nam izdelujejo nove mize s policami za periodični tisk.  

 

Fotografija 135. OŠ Grm Novo mesto 

 

Za konec pa še nekaj anekdot, ki so se pripetile v naši knjižnici: 

 Učenka 2. razreda najde med slikanicami knjigo Pod medvedovim dežnikom in vsa 

navdušena reče: »Vau, te knjige se pa spomnim še iz otroštva!« 

 Učenka 2. razreda vrne 3 knjige in vpraša: »Mi lahko poveste, kje so knjige z 

normalnimi črkami?« (V mislih je imela knjige z velikimi tiskanimi črkami). 

 Učenec 7. razreda vpraša: »Imate Bajke o grških povestih?« (Mislil je Stare grške 

bajke) 
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OŠ dr. ALEŠ BEBLER - PRIMOŽ HRVATINI 

Mateja Tomažič Jakac 

 

Šola Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož HRVATINI se je pridružila praznovanju z 

različnimi aktivnostmi, ki so še obogatile pestro dogajanje na šoli ter se aktivno vključili v 1. 

NMSB. V začetku šolskega leta smo zaključevali s prenovo knjižničnega prostora. Radovedni 

pogledi učencev so bili tisti, zaradi katerih smo se trudili, da bi jim bila prenovljena knjižnica 

čimprej na voljo. S ponosom in navdušenjem so sprejeli novosti, še posebej pa so jih navdušila 

čitalniška mesta in kotiček za delo z računalnikom. Ob tej priložnosti so na tablo napisali, zakaj 

imajo radi šolsko knjižnico.  

Prvošolci se v septembru spoznavajo s šolskimi prostori, med drugim tudi s knjižnico. Po večih 

obiskih so nared, da postanejo člani šolske knjižnice. Ob tej slovesnosti so prejeli letošnjo knjigo 

Kotiček na koncu sveta. Za učence 1. razreda in njihove starše smo v tednu otroka pripravili 

bralno delavnico, kjer smo najprej prebrali zgodbo, nato pa so otroci poustvarjali, starši, učiteljica 

in knjižničarka pa so spregovorili o bralni znački in pomenu branja. Nato so starši za svoje 

nadebudne bralce izdelali knjižne kazalke.  

Peto- in šestošolci so se v mesecu oktobru pridružili bralnemu tekmovanju Berimo z Rovko 

Črkolovko v organizaciji Osrednje knjižnice Srečka Vilharja iz Kopra. Sedmošolci so v okviru 

projekta Rastem s knjigo obiskali mladinski oddelek Osrednje koprske knjižnice, osmošolci pa 

so se udeležili kulturno-športnega dne Biblioparty ali Potujoča uganka, kjer so med drugim 

prisostvovali prevzemu najsodobnejšega bibliobusa v Sloveniji.  

Knjižne kazalke smo izdelovali tudi zaradi sodelovanja v mednarodnem projektu Bookmark 

Exchange Project 2018, kjer smo bili partnerji z avstralsko šolo iz okolice Melbourna. 

Med šolskim letom pripravljamo v knjižnici tudi priložnostne razstave. Tako smo pripravili 

razstavo o Francetu Bevku, nadaljevali smo z obeležitvami Toneta Pavčka, Kajetana 

Koviča, spomnili smo se Trubarja in slovenskih reformatorjev, obeležili 100. obletnico 

konca 1. svetovne vojne s poustvarjalnimi dejavnostmi ter razstavo o Gregorčičevem 

življenju in delu, nato pa še obiskali Gregorčičevo domačije v Vrsnem. Zadnja razstava v 

tem koledarskem letu pa je namenjena zaključku Cankarjevega leta. 
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Dejavnosti so potekale od septembra do decembra. 

Dogodke je organizirala Mateja Tomažič Jakac. 

O dogodku smo poročali na spletni strani šole in v lokalnem časopisu Glas Hrvatinov. 

 

 

Fotografije od 136 do 139. OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini 
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Fotografije od 140 do 143. OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini 

 

OŠ IDRIJA 

Martina Vidmar 

Na OŠ Idrija smo si drugo leto zapored izmenjali knjižne kazalke 

 

Lansko leto nas je projekt IASL-a Izmenjava knjižnih kazalk, kljub manjšemu zapletu, premalemu 

številu prejetih kazalk, ki smo ga reševali v lastni režiji, tako navdušil, da smo komaj čakali, da se 



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

  80 

vanj vključimo tudi letos. Imeli smo prav. Učenci, ki so ga že poznali, so se z veseljem priključili, 

enako so bili sodelovanja veseli tudi novopečeni sodelujoči. Da je reč »zanimiva«, so dejali celo tisti, 

ki jih navadno zadeve ne navdušijo prav hitro. Potrdilo se je, da je izmenjava, pošiljka, prejem 

nečesa oprijemljivega iz tuje, po možnosti precej oddaljene države ter druge kulture, resnično 

očarljiva in mamljiva.  

Ker smo bili, recimo temu, že malce izkušeni, smo bolj pogumno k sodelovanju prijavili okrog 100 

učencev. Če smo lani v šoli imeli predvsem predstavitev sodelujoče države in projekta, kazalke pa 

so otroci, razen skupina podaljšanega bivanja, izdelovali doma, je bilo letos nekoliko drugače. 

Odločili smo se, da se bomo vključili v obe starostni skupini (letošnja novost ISAL-ja). V starejšo 

skupino smo vključili vse 3 oddelke 7. razreda, blizu 70 učencev, dočim je v mlajši skupini ponovno 

sodelovala skupina podaljšanega bivanja, v kateri so letos mešani četrtošolci ter petošolci.  

 

 

Fotografija 144. OŠ Idrija ‘Sedmošolka med izdelavo. (foto: Martina Vidmar)’ 

 

V 7. razred smo izdelovanje knjižnih kazalk umestili v običajni kulturni dan, ki je posvečen 

projektu Rastem s knjigo. Vsako leto ga znotraj naše šole organizira vodja šolske knjižnice Mira 

Tratnik. Drugi del, ki je navadno prihranjen navajanju virov ter spoznavanju knjižničnih 

katalogov, smo tokrat namenili kazalkam. Sedmošolce so tudi tokrat povezali z Indijo, a z drugo, 
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mednarodno neprofitno šolo za izseljence in domačine The British School, ki stoji v osrčju 

diplomatskega dela New Delhija. Leta 1963 jo je zasnovala peščica britanskih staršev, ki je svojim 

otrokom priželela kvalitetno izobrazbo. Prvih 40 učencev je bilo šestih različnih narodnost. Danes 

je pod streho združenih skoraj 60 različnih nacij. V šoli učijo po angleškem učnem načrtu, 

ustreznem mednarodnim standardom. Pravijo, da so unikatni, ker so več kot šola, so družina in v 

Indiji je družina na prvem mestu. Naklonjeni so vsem kulturam, a skozi proseva indijski duh. 

Imajo predšolski, osnovnošolski in srednješolski program, vključujoč otroke od 3. do 18. leta. 

Avgusta 2016 so dobili novo, moderno stavbo. International Association of School Librarianship 

je za rdečo nit letošnjega mednarodnega meseca šolskih knjižnic izbrala geslo Zakaj imam rad 

svojo šolsko knjižnico (Why I Love My School Library), tega smo se držali tudi pri izdelavi kazalk. 

Učenci so smeli širše gledati na knjižnico. Lahko so za izhodišče vzeli svojo najljubšo knjigo, 

knjižnega junaka, kaj drugega, kar jih spominja na knjižnico, veliko jih je uporabilo tudi v 

angleščino prevedene pesmi Toneta Pavčka. Nastali so prav lepi izdelki. Izkazalo se je, da se 

večinoma vsi učenci, če delo poteka med poukom, potrudijo pri izdelavi. Kar se izmenjave kazalk 

tiče, je to šola za v prihodnje. V Indiji so našo pošiljko že prejeli, prav tako mi njihovo. V tekstu in 

likovni govorici so nam upodobili njihove najljubše knjige, se na kratko predstavili, vse kazalke 

popestrili s simpatičnimi pisanimi trakci. Preden jih izročimo našim izdelovalcem v trajno last, jih 

razstavljamo v vitrini v pritličju šole, kjer jih lahko vidijo tudi starši.  

         

Fotografiji 144 in 145. OŠ Idrija  (foto: Martina Vidmar) 

9. skupina podaljšanega bivanja, v kateri je del učencev 4. a in 5. c, je bila povezana s 

protestantsko/katoliško šolo C. C. C. Kei Wan Primary School iz Hong Konga. Prav veliko nam o 

njej ni uspelo izvedeti, imeli smo kar nekaj težav s spletno stranjo v njihovi pisavi, a vendar smo 
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bili usmerjeni na nekaj video posnetkov šolskih prireditev. Šola svoje učence spodbuja k ciljem, ki 

dajejo smisel njihovim življenjem. Vlivajo jim ljubezen do učenja, kulturo za odličnost in glasbo, 

moralne vrednote, kritične, analitične spretnosti in jih vodijo, da bi postali odgovorni državljani 

ter učinkoviti voditelji pristnega krščanskega duha v vedno spreminjajoči se družbi. Barvita šola s 

štiriindvajsetimi oddelki, ustanovljena leta 1970, je locirana med visokimi stolpnicami Hong 

Konga. Njihovo vodilo je biti discipliniran tekom učenja in razumeti Kristusova načela. Hong 

Kong smo z učenci spoznali kar v podaljšanem bivanju, prav tako, enako kot lani, smo tedaj 

izdelovali tudi kazalke. Ni šlo niti v enem dnevu in niti oktobra, potegnili smo v del novembra. 

Narava podaljšanega bivanja je pač taka, da vsi učenci skoraj nikoli niso prisotni, saj hitijo vsak na 

svoje popoldanske obveznosti ali domov. 

 

Fotografija 146. OŠ Idrija ‘Prejeti indijski izdelki (foto: Martina Vidmar)’ 

S kazalkami smo se torej prilagodili. Učenci so jih izdelovali na podoben način kot sedmošolci. 

Starosti primerno so nastajale bolj otroške, a nič manj simpatične, stvari.  Začetkoma je kazalo, da 

bomo s šolo iz Hong Konga imeli boljši kontakt kot z indijsko, a se je izkazalo nasprotno. Skoraj 

smo že obupali, ko smo se sredi decembra končno lahko razveselili pošte tudi iz te oddaljene 

dežele.  Tudi honkonški otroci so nam namenili prav lepe izdelke. Te trenutno razstavljamo v 
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vitrini ob vhodu v knjižnico. Tam bodo ostali do konca januarja, nato bodo z žrebom našli vsak 

svojega novega lastnika. 

  

Fotografija 147. OŠ Idrija ‘V Hong Kong poslani izdelki učencev (foto: Martina Vidmar)’ 

 

Letošnja izmenjava je tako skoraj zaključena. Manjka pika na i, članek na šolski spletni strani in v 

lokalnem časopisu Idrijske novice. Ker smo čakali na odziv iz Hong Konga, se objavi še nista 

zgodili. Prihranili ju bomo torej za prijeten začetek ob vstopu v leto 2019.   

Če smo se prejšnje leto ob izteku izmenjave veselili prihodnje, tokrat pričakujemo izmenjavo 

2019. Pravijo, da so radovedni otroci, a tudi meni – knjižničarki in odrasli osebi - se zasvetijo oči, 

ko prejmemo pošto iz tujine ter nestrpno hitimo, da vidimo, kaj skriva ovoj.  

 

Fotografija 147. OŠ Idrija ‘Utrinek razstave ob vhodu v šolsko knjižnico (foto: Martina Vidmar)’ 
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Fotografija 148. OŠ Idrija ‘Del učencev podaljšanega bivanja maha v Hong Kong (foto: Martina Vidmar)’ 

 

Fotografija 149. OŠ Idrija ‘Nekaj izdelkov prejetih iz Hong Konga. (foto: Martina Vidmar)’ 
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OŠ IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI, 

POŠ VRTOJBA in POŠ VOGRSKO 

Lara Tavčar 

 

V oktobru, mednarodnemu mesecu šolskih knjižnic, smo se v šolski knjižnici na POŠ Vrtojba in 

POŠ Vogrsko, pridružili praznovanju Mednarodnega meseca šolskih knjižnic 2018 z:  

- IZDELOVANJEM KNJIŽNIH BRALNIH ZNAMENJ 

- RISANJEM NAJLJUBŠEGA KNJIŽNEGA JUNAKA 

- IZBIRANJE NAJLJUBŠE KNJIGE 

- IZDELOVANJEM SRČKOV Z VPISANIM NASLOVOM NAJLJUBŠE KNJIGE 

- PREBIRANJEM PRAVLJIC IN POUSTVARJANJEM OB PREBRANIH BESEDILIH 

- SODELOVANJEM KNJIŽNIČARKE IN RAZREDNIH UČITELJIC OD 1. DO 5. RAZREDA 

S PRIPRAVLJANJEM SKUPNIH UR (1 ura na teden za vsak razred od 1. do 5. razreda). Učenci so 

prisluhnili pravljici oz. zgodbi. O njej smo se pogovarjali, predstavili avtorja, ki jo je napisal, 

ugotovili, kje bi jo iskali (na kateri polici, pod katero črko … Po prebrani zgodbi je sledilo 

poustvarjanje v knjižnici ali v razredu. 

 

- PRAVLJIČNI URICI v PB.  Knjižničarka je vsak teden v oktobru in v novembru učencem v 

času podaljšanega bivanja izbrala in prebrala zgodbico, pravljico, po kateri so učenci tudi likovno 

ustvarjali. Svoje izdelke so razstavili po hodnikih podružnične šole Vrtojba. 

Dejavnosti so bile izpeljane v mesecu oktobru in novembru. Nekatere dejavnosti so se izkazale kot 

zelo dobre in zato se še vedno odvijajo in se bodo še do konca šolskega leta (izbiranje najljubše 

knjige, priprava razstave, pravljične urice v PB, sodelovanje knjižničarke in razrednih učiteljic).  

Dejavnosti, dogodke je koordinirala, organizirala Lara Tavčar, knjižničarka na Podružnični šoli 

Vrtojba in Podružnični šoli Vogrsko.  

K praznovanju Mednarodnega meseca šolskih knjižnic 2018 sem povabila vse učiteljice obeh 

podružničnih šol POŠ Vrtojba in POŠ Vogrsko. Zahvaljujem se vsem učiteljicam, ki so sodelovale 
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in skupaj z mano oblikovale pestro dogajanje na obeh podružničnih šolah ter se tako pridružile 

vsem šolam, ki so obeležile in praznovale letošnji Mednarodni mesec šolskih knjižnic.  

 

Pri pripravi in izpeljavi Mednarodnega meseca šolskih knjižnic 2018 so sodelovale učiteljice: 

- POŠ Vrtojba: Polona Keše, Tanja Bavčar, Monika Bagon in 

- POŠ Vogrsko: Nadja Pahor Bizjak, Helena Hvala Prah, Rut Jarc, Ambrožič Sara. 

O praznovanju Mednarodnega meseca šolskih knjižnic smo poročali na razstavnih panojih znotraj 

prostorov knjižnic na obeh podružničnih šolah, POŠ Vrtojba in POŠ Vogrsko. Izdelke smo 

razstavili na obeh podružničnih šolah: po razredih, hodnikih, v knjižničnih prostorih. 

Iz naše foto galerije:          

         

Fotografija 150. POŠ Vrtojba 

 

Srčki z naslovi najljubših knjig učencev 3. razreda in ilustracije najljubših knjižnih junakov učencev 

4. in 5. razreda na POŠ Vrtojba. Izdelki so nastali pod mentorstvom Lare Tavčar, knjižničarke na 

POŠ Vrtojba in POŠ Vogrsko. 

Kazalke učencev 1. razreda (mentorica učiteljica Monika Bagon) in risbe pravljičnih junakov 

učencev 2. razreda (mentorica učiteljica Polone Keše) so prav tako dobili svoje mesto v šolski 

knjižnici.  
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Fotografiji 151 in 152. POŠ Vrtojba 

Ustvarjanje 4. razreda v šolski knjižnici na POŠ Vrtojba po prebranem odlomku iz knjige Mali veliki 

Nikec avtorja Goscinny Rene. Odlomek je prebrala knjižničarka na POŠ Vrtojba, Lara Tavčar. 

Ustvarjanje učencev pa je bilo pod taktirko učiteljice Tanje Bavčar.  

                 

Fotografije od 153 do 155. POŠ Vrtojba 

Prvošolci Podružnične šole Vrtojba so v oktobru - mednarodnem mesecu šolskih knjižnic 

izdelovali knjižne kazalke z učiteljico Moniko Bagon. Nekaj so jih izdelali zase, nekaj pa za šolsko 

knjižnico. 
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Fotografije od 156 do 158. POŠ Vogrsko 

Na Podružnični šoli Vogrsko so v 5. razredu učenci z razredničarko Rut Jarc izdelovali bralna 

znamenja, ki so jih tudi razstavili v svojem razredu.  

      

Fotografije od 159 do 161. POŠ Vogrsko 

 

Fotografija 162. POŠ Vogrsko 
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Prvošolci na Podružnični šoli Vogrsko pa so takole poustvarjali, potem ko je knjižničarka Lara 

Tavčar prebrala pravljico Svetlane Makarovič Hrčkova hruška, z razredničarko Nadjo Pahor 

Bizjak in drugo strokovno sodelavko Heleno Hvala Prah. Svoje risbice so seveda razstavili v 

razredu.  

Prvošolci na POŠ Vogrsko pa niso pravljice le likovno poustvarjali, ampak so si izdelali tudi lutke 

in pravljico tudi uprizorili (dramatizirali). 

           

Fotografiji 163 in 164. POŠ Vogrsko 

Tudi v oddelku podaljšanega bivanja na Vogrskem so učenci z učiteljico Ambrožič Saro izdelovali 

bralna znamenja. 

        

Fotografiji 165 in 166. POŠ Vogrsko 
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OŠ IVANA SKVARČE ZAGORJE OB SAVI 

Barbara Lekše 

 

 

 

Fotografija 167. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

 

Preprosto vprašanje, na katerega so odgovarjali petošolci: »Zakaj imam rad/a šolsko knjižnico?« 

Med vsemi zanimivimi odgovori sem izbrskala meni najljubše tri: 

»Rada imam šolsko knjižnico, ker ima toliko knjig z zanimivo vsebino. Tudi sama rada berem, 

zato je šolska knjižnica super. LIKE za šolsko knjižnico.« 

»V knjižnico rad hodim zato, ker mi je tam zanimivo. Všeč mi je, ker si tam lahko krepim bralno 

razumevanje in še veliko drugega. In ob nekaterih knjigah zaidem v drug svet. Rad pa seveda 

tudi berem knjige, ker so mi zanimive.« 

»Rada imam šolsko knjižnico, ker rada berem in se iz knjig kaj naučim, seveda pa tudi zato, ker 

me prijazna knjižničarka sprejme v knjižnici.« 
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Petošolci pa poleg tega, da radi zahajajo v šolsko knjižnico in berejo, radi tudi likovno ustvarjajo.  

Letos so ponovno sodelovali pri nacionalni izmenjavi knjižnih kazal, ki poteka med naključno 

izbranimi slovenskimi osnovnimi šolami, prijavljenimi v ta projekt. Izdelali so zanimiva knjižna 

kazala za svojo partnersko šolo, Osnovno šolo Lava iz Celja. 

 

 

Fotografija 168. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

 

Fotografija 169. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 
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Fotografija 170. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

 

Zelo so bili veseli knjižnih kazal, ki so jih zanje izdelali njihovi vrstniki iz Celja.  

 

Fotografija 171. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 
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Fotografija 172. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

Letošnji šestošolci, ki so v lanskem letu prvič sodelovali na nacionalni ravni,  so izdelovali knjižna 

kazala za mednarodno izmenjavo - International bookmarks exchange. Knjižna kazala so si 

izmenjali s sedmošolci iz Indije, PSBB Millennium School, Coimbatore. 

Že sama razprava o tem, kam pošiljamo naša knjižna kazala je bila zelo zanimiva, saj si nekateri 

enostavno niso predstavljali, kako daleč Indija pravzaprav je.  

Pri urah geografije so učenci skupaj z učiteljico izdelali zanimive predstavitve Slovenije in seveda 

našega mesta in šole. 

  

Fotografija 173. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 
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Fotografiji 174 in 175. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

 

Fotografija 176. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 
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Fotografija 177. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

 

Pri urah likovne umetnosti smo izdelali knjižna kazala z različnimi prepoznavnimi motivi 

Slovenije.   

Pika na i  je bila zadnja stran knjižnih kazal, kamor smo nalepili zemljevid poti, ki ga bodo naša 

knjižna kazala prepotovala. 

           

Fotografiji 178 in 179. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 
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Ker je leto 2018 leto evropske kulturne dediščine, smo se z izdelavo knjižnih kazal dotaknili tudi 

te teme. Pogovarjali smo se o tem, kaj pravzaprav kulturna dediščina je, da nas povezuje v svoji 

raznolikosti ter da je del nas in del okolja, v katerem živimo.  

S pomočjo prebiranja zgodb in pesmi smo se dotaknili slovenskih običajev in narodnih noš, 

tradicionalnih jedi, znamenitosti Slovenije in še kaj bi se našlo med uporabljenimi motivi, ki smo 

jih upodobili na naših unikatnih knjižnih kazalih. 

 

Fotografija 180. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

 

Fotografija 181. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 
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Fotografija 182. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

 

Fotografija 183. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Sav 
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Pošiljke iz Indije, ki je prispela še pred počitnicami, smo bili seveda zelo veseli, saj bo branje med 

počitnicami še bolj zanimivo ob knjižnih kazalih, ki so prepotovala tako dolgo pot.  

 

 

Fotografija 184. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

 

 

Fotografija 185. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 
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Fotografiji 186 in 187. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

 

 

Fotografija 188. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 
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Fotografija 189. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

 

Fotografija 190. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

V letu kulturne dediščine smo se tudi v okviru mini projekta za promocijo branja »ŠOLA BERE«, 

spomnili bogatega slovenskega ljudskega literarnega izročila: pravljic, basni, povedk …  
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17. septembra se  uradno začne novo bralno leto in z njim bralna značka. Prvošolci so v ta namen 

obiskali knjižnico, se seznanili s pravili obnašanja v knjižnici in se zabavali ob prebiranju knjige Lev 

v knjižnici (Michelle Kundsen). Pogovarjali so se tudi o izposoji knjig, zakaj potrebujejo izkaznico 

in zakaj je pomembno, da knjigo postavijo na pravo mesto v knjižnici. Prvošolci, tako kot učenci 2. 

in 3. razreda, vsak teden skupaj z učiteljico obiščejo šolsko knjižnico. V mesecu šolskih knjižnic so 

ugotavljali, zakaj radi prihajajo v šolsko knjižnico, kaj jim je še posebej všeč in kaj bi v knjižnici še 

radi imeli. 

Ob prvem obisku šolske knjižnice so prvošolci prejeli knjigo Kotiček na koncu sveta.  

 

Fotografija 191. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

 

 

Fotografija 192. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 
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Od 8. septembra do 8. oktobra je letos prvič potekal nacionalni mesec skupnega branja »BEREMO 

SKUPAJ«, kjer se z različnimi dogodki in aktivnostmi spodbuja branje in bralna kultura. Seveda 

smo  tudi na naši šoli še več pozornosti namenili branju in se z nekaj aktivnostmi vključili v ta 

vseslovenski projekt. 

Prvošolci so kot spodbudo branju dobili »PRAVLJIČNO KOŠARICO«, nad katero so tako 

navdušeni, da jo bodo obdržali skozi vse šolsko leto.   

 

 

Fotografija 193. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 
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3. in 4. razred na podružničnih šolah sodelujeta v projektu »KNJIŽNA TORBA«, ki spodbuja 

družinsko branje. 

Tudi v oddelku podaljšanega bivanja so se otroci, skupaj z učiteljico Marinko, odločili, da bodo vsak 

dan prebrali eno zgodbo, saj »ena zgodba na dan odžene dolgčas stran«.  

Drugošolci so brali  zgodbice o Lolu avtorice Andreje Vukmir (Lolo v knjižnici in Poškodovana 

knjiga), ki so odlično izhodišče za pogovor o tem, kako  ravnamo  s knjigami, kje jih hranimo in kam 

jih spravimo. 

Tretješolci pa so prebirali nenavadne norčije otrok v vrtcu, še posebej dveh z nenavadnim 

priimkom, Kosprdec in Teletina (Eva Papouškova). 

 

Fotografija 194. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 
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Učiteljice četrtošolcev so po obisku šolske knjižnice sklenile, da bodo učence seznanile z 

vragolijami Pike Nogavičke. Vsak dan so učencem v mesecu oktobru prebrale eno zgodbo o tej 

močni in nenavadni deklici, ki se jim je v knjižnici celo skrila in so jo v okviru kulturnega dne 

poskušali najti. 

V nekaterih oddelkih pa so v oktobru prebirali slovensko ljudsko slovstvo. 

V okviru projekta »RASTEM S KNJIGO« so sedmošolci  obiskali Knjižnico Zagorje.  

Ugotovili so, da splošna knjižnica ponuja več gradiva, da pa se v njej dobro znajdejo, saj je urejena 

podobno kot šolska knjižnica.  

Učenci so domov odnesli knjigo Avtobus ob treh (Nataša Konc Lorenzutti), ki jo bodo v letošnjem 

šolskem letu prebrali za domače branje. 

 

Fotografija 195. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

 

Fotografija 196. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 
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Pripravili smo tudi razstavo knjig, povezanih s športom. 

 

Fotografija 197. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

 

Fotografija 198. OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi 

Branje je seveda zelo pomembno za učenje, za doseganje željenega poklica, za razumevanje 

različnih informacij, tako v tisku kot tudi na spletu.  

Ob branju leposlovnih besedil – pravljic, zgodbic, pesmic, potujemo v domišljijske svetove, 

spoznavamo različne zgodbe … in kdo ve kaj vse se lahko zgodi, ko beremo dobro knjigo. 
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OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE 

Aleksandra Rožič 

Članice knjižničarskega krožka so raziskovale, kaj našim učencem pomeni šolska knjižnica in 

ugotovile so, da predstavlja učencem predvsem miren prostor za sprostitev, v katerem je veliko 

raznolikih knjig za prebiranje. Zelo radi se sproščajo in berejo na vrečah.  

 

Fotografija 199. OŠ Janka Glazerja Ruše 

Učenci prvih, drugih in tretjih razredov ter učenci podaljšanega bivanja (5. r) pa so sodelovali tudi 

v mednarodni izmenjavi knjižnih kazalk. Učenci so za svoje vrstnike iz Avstralije, Portugalske in 

Romunije izdelali krasne kazalke in se že zelo veselijo kazalk iz tujine. 
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Fotografija 200. OŠ Janka Glazerja Ruše 

Starejše učenke so brale mlajšim, reševali smo knjižne uganke, učenci prvih, drugih in tretjih 

razredov pa so pričeli s projektom Naša mala knjižnica.  

 

Fotografija 201. OŠ Janka Glazerja Ruše 
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Fotografija 202. OŠ Janka Glazerja Ruše 

 

O dogodku smo poročali na spletni strani šole www.glazer.si     
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OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA, LJUBLJANA 

Marta Gorjup 

Letošnji mesec šolskih knjižnic smo začeli v tednu otroka, ko so sedmošolci obiskali splošno 

knjižnico MKL, Knjižnico Jožeta Mazovca v Mostah. Drugi del dneva je potekal v šolski knjižnici, 

kjer so učenci s pomočjo različnih virov spoznavali kulturno dediščino. Zadnjo uro dneva smo 

namenili branju knjige Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh, ki so jo učenci prejeli v dar.  

Na obisk in tradicionalno knjižno čajanko smo z učenci 9. a razreda povabili stanovalce DSO 

Ljubljana Moste – Polje in naše druženje namenili prebiranju ljudskih pravljic in pripovedk, 

povezanih z Ljubljano, ki so jih učencem prebrale stanovalke, učenci pa so izbrali predvsem 

ljudske pesmi in krajše pripovedke.  

Učenci so imeli možnost spoznavati delo knjižničarja in postati knjižničar za en dan, spoznali so 

postopek izposoje, svetovali mlajšim učencem pri izbiri gradiva in poskrbeli za urejenost gradiva 

na policah. Spoznali so postopek opreme novega gradiva; žigosali so nove knjige, lepili nalepke in 

jih knjige zavili. 

Tretje leto zapored smo sodelovali v mednarodni izmenjavi knjižnih kazalk. Letos smo kazalke 

izmenjali s šolo iz ZDA (5. in 6. razred) ter s Hrvaške in iz Avstralije (7. in 8. razred). Za temo 

letošnjih kazalk smo izbrali kulturno dediščino. 

 

Fotografija 203. OŠ Karla Destovnika – Kajuha, Ljubljana 



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

  110 

 

Fotografija 204. OŠ Karla Destovnika – Kajuha, Ljubljana 

Z učenci, ki pogosteje obiskujejo knjižnico pa smo izdelali kazalke za slovensko izmenjavo knjižnih 

kazalk, tu smo se povezali z učenci knjižničarskega krožka OŠ Venclja Perka iz Domžal. 

 

Fotografija 205. OŠ Karla Destovnika – Kajuha, Ljubljana 

S plakati o mesecu ŠK smo opremili knjižnico in šolske hodnike. Dogodke je organizirala 

knjižničarka Marta Gorjup. O dogajanju so učenci novinarskega krožka pripravili prispevek za 

šolski časopis. 
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OŠ KOROŠKA BELA JESENICE 

Polona Zidarević 

OŠ Koroška Bela Jesenice se je pridružila praznovanju z ustvarjanjem podlog za miške z motivi 

pravljičnih junakov, z reševanjem knjižne uganke na temo meseca šolskih knjižnic, z izdelavo 

knjižnih kazalk za izmenjavo s šolo v Črnomlju in z izpolnjevanjem ankete na temo Zakaj imam 

rada/a šolsko knjižnico. 

Aktivnosti so potekale preko celega meseca oktobra 2018. O dogodku smo poročali na spletni 

strani šole in šolske knjižnice. 

 

 

Fotografija 206. OŠ Koroška Bela Jesenice 
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Fotografija 207. OŠ Koroška Bela Jesenice 
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OŠ KOŠANA Z VRTCEM 

Katja Čekada 

Na Osnovni šoli Košana smo praznovali mesec šolskih knjižnic v prijetnem vzdušju. V dveh tednih 

so knjižnico obiskale vse skupine šole: vseh devet oddelkov šole in štiri skupine vrtca. Z najmlajšimi 

smo prebrali pravljico, kaj zapeli in zaplesali. Pogovarjali smo se o knjižnici, knjigah in naravi, ki se 

je obarvala v jesenske barve.  

 

Fotografija 208. OŠ Košana z vrtcem 

 

S prvošolci smo prebrali knjigo Šola ni zame Cvetke Sokolov in se spraševali, ali je šola res tako 

»bedna«. Zgodbo so učenci ilustrirali. Drugošolci so poslušali pravljico Lev v knjižnici avtorja 

(Knudsen, Michelle). Ob pogovoru so ponovili, kaj smemo in česa ne v knjižnici. Za domačo nalogo 

so narisali leva v knjižnici. Tretješolci že veliko vedno in razumejo, pri pouku so začeli spoznavati 
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kmetijo, zato smo si v knjižnici ogledali police z izobraževalnimi knjigami. Izbrali smo nekaj knjig 

o kmetiji, živalih na kmetiji, opravilih in stavbah. Narisali so nekaj oseb, živali in vozil na kmetiji, 

nato smo skupaj izdelali plakat.  

 

Fotografija 209. OŠ Košana z vrtcem 

 

Četrtošolci zelo radi ustvarjajo, zato smo v sodelovanju učiteljico izdelovali knjižne kazalke. 

Porisane so bile z obeh strani in na nekaterih so bile napisane zanimive misli.  

 

Fotografija 210. OŠ Košana z vrtcem 
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Z učenci petega razreda smo se pogovarjali o ilustracijah v knjigah, razmišljali smo o pomembnosti 

platnice pri izbiri knjige za branje. Tako so pri izdelali nove platnice za njim znane knjige.  

 

Fotografija 211. OŠ Košana z vrtcem 

 

Fotografija 212. OŠ Košana z vrtcem 
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Šestošolci veliko berejo, zato so v knjižnici pripovedovali o svojih najljubših knjižnih junakih. Te 

opise so doma tudi zapisali in ilustrirali. Sedmošolci so se izkazali pri pisanju likovnih pesmi; 

carmina figuratum – in uživali so pri tem. Z osmošolci je v knjižnici tekel pogovor o branju, če 

radi berejo, zakaj da, zakaj ne. Razmišljali pa smo tudi o branju nekoč in danes. Svoje starše so 

povprašali, kaj so kot mladostniki radi brali in v računalniški učilnici pripravili zanimive sezname. 

Tudi devetošolci so se iz knjižnice podali v računalniško učilnico, kjer so z različnimi spletnimi 

orodji izdelovali oblačke iz ključnih besed. Ob tem so se zelo zabavali. Z njimi smo v računalniški 

knjižnici spoznavali še COBISS in možnosti, ki jih ta storitev ponuja. 

 

Fotografije od 213 do 216. OŠ Košana z vrtcem 
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Fotografije od 217 do 221. OŠ Košana z vrtcem 
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Naredili smo tudi razstavo fotografij z naslovom: "Kje pa ti najraje bereš?" 

 

Fotografija 222. OŠ Košana z vrtcem 

 

Fotografija 223. OŠ Košana z vrtcem 
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Fotografija 224. OŠ Košana z vrtcem 

Vsi skupaj pa smo se lotili velike pobarvanke, bralne mandale v obliki sove – simbola učenosti. 

Mandala visi pred knjižnico in vsak učenec, ki prebere knjigo, pobarva en delček mandale. Upamo, 

da jo bomo kmalu dokončali. 

         

Fotografiji 225 in 226. OŠ Košana z vrtcem 
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Fotografija 227. OŠ Košana z vrtcem 

 

Vse izdelke in fotografije smo razstavili pred knjižnico.  

 

     

Fotografiji 228 in 229. OŠ Košana z vrtcem 

 

Vsi skupaj pa smo se strinjali, da imamo radi šolsko knjižnico! 
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OŠ KRIŽE 

Martina Hribernik 

Osnovna šola Križe se je pridružila praznovanju Mednarodnega meseca šolskih knjižnic, ki je letos 

potekal pod sloganom Zakaj imam rad/a svojo knjižnico. Naša šola se je praznovanju pridružila z 

naslednjimi dejavnostmi: 

Učence 1. in 2. razreda je obiskal bibliobus- potujoča knjižnica iz splošne knjižnice dr. Toneta 

Pretnarja v Tržiču. Učenci so si ogledali potujočo knjižnico in izvedeli vse o tem, kako je potujoča 

knjižnica izgledala nekoč. S potujočo knjižnico so se zapeljali po šolskem dvorišču. 

          

Fotografija 230. OŠ Križe  'Bibliobus. Vir: Martina Hribernik' 

Učenci so sodelovali pri reševanju knjižne uganke, katere vsebina je bila posvečena Mednarodnemu 

mesecu šolskih knjižnic. 

Sodelovali smo v mednarodnem projektu Bookmark exchnage project, pri katerem so si učenci naše 

šole izmenjali knjižne kazalke z vrstniki iz Hrvaške in iz Španije. 
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Takole izgledajo knjižne kazalke, ki so nam jih poslali učenci iz OŠ D. Domjanića iz Svetega Ivana 

Zeline iz Hrvaške. Krasne so bile! Učenci so se jih zelo razveselili. 

 

Fotografija 231. OŠ Križe  'Knjižne kazalke vrstnikov iz Hrvaške Vir: Martina Hribernik, 2018' 

Učenci tretje triade so sodelovali na literarnem natečaju. Pisali so pesmice in misli o naši šolski 

knjižnici. 

Takole je o šolski knjižnici napisal eden izmed učencev: 

O knjižnici 

Knjižnica je dežela sanj,   

čeprav tja hodim manj. 

V knjižnici je veliko znanja 

in malo neuporabnega klobasanja. 

 

Tja hodim med odmori dolgimi, 

da knjižnica čas krajša mi. 

Ko pa je knjižnica zaprta, 

je moja morala čist' podrta. 

 

 

 

 

 

 

Tam se režim, 

čeprav kdaj knjižničarko razjezim. 

Tudi če se malo učim, 

se mojim sošolcem piflar zdim. 

 

Na računalniku igrice igram, 

Pa čist nobenmu za pogledat ne dam. 

Knjižnica je fajn plac', 

Ta pesem je en krasen krac'  

 

(Miha Leskovšek, 8.a) 
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OŠ LIVADE IZOLA 

Maja Murovec 

                                

 

Fotografiji 232 in 233. OŠ Livade Izola 
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Fotografija 234. OŠ Livade Izola 

 

 

 

Fotografija 235. OŠ Livade Izola 
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OŠ LOČE 

Ines Leskovar 

V mesecu oktobru, mednarodnem mesecu šolskih knjižnic, so tudi v naši šolski knjižnici potekale 

različne dejavnosti, s katerimi sem kot knjižničarka želela poudariti pomen šolskih knjižnic pri 

vzgoji in izobraževanju otrok.  

V okviru tega projekta smo v naši prostorni šolski knjižnici imeli pravljične delavnice za učence 2. b 

in učence 3. a-razreda, delavnico o nevarnostih spleta v sodelovanju z učiteljem računalništva za 

učence 6. a in 6. b-razreda ter dve likovni delavnici za učence 5. a in 5. b-razreda, s katerimi smo 

izdelali knjižne kazalke, ki jih bomo izmenjali z osnovnošolci iz Portugalske.  

Učenci 2. b-razreda so našo šolsko knjižnico obiskali v četrtek, 18. oktobra 2018. Najprej smo se 

pogovorili, kako se obnašamo v knjižnici in kako lahko sami najdejo knjigo, ki jo želijo prebrati. 

Skupaj smo ugotovili, zakaj je šolska knjižnica pomembna. Razpravljali smo tudi o tem, zakaj imajo 

radi šolsko knjižnico. Povedali so, da radi zahajajo v šolsko knjižnico, ker tukaj najdejo knjige za 

domače branje in bralno značko, zelo radi pa prebirajo knjige z »eko« vsebinami in se poleg 

slovenske bralne značke trudijo osvojiti tudi ekobralno značko. Nato so prisluhnili vsebini slikanice 

Mojiceje Podgoršek z naslovom Formula 1 in policaj Mataj. S pomočjo slikanice smo ponovili 

osnovna pravila obnašanja v prometu in pomen nekaterih prometnih znakov. 

         
 

Fotografiji 236 in 237. OŠ Loče 
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Z učenci 3. a-razreda pa smo se družili v torek, 23. oktobra. Prav tako smo ponovili knjižnični 

bonton, iskali skupaj knjige v naši knjižnici ter se pogovarjali o tem, zakaj imajo radi našo šolsko 

knjižnico. Prebrala sem jim slikanico Anne Russelmann Novice z Aleje mlečnih zobkov. Nato so 

učenci ustvarjali lastne ilustracije na temo prebrane slikanice, spomnili pa smo se tudi pomena 

rednega umivanja zob. 

 

             
 

Fotografiji 238 in 239. OŠ Loče 

 

Učenci 5. razreda pa so ustvarjali v šolski knjižnici v četrtek, 4. oktobra, v likovni delavnici, kjer so 

izdelali knjižne kazalke, ki jih bomo izmenjali z osnovnošolci iz Portugalske. Seveda sem se tudi z 

njimi pogovorila o obnašanju v šolski knjižnici (takih opozoril oz. navodil ni nikoli preveč), o 

razporeditvi gradiva v šolski knjižnici ter o tem, zakaj je šolska knjižnica pomembna za obstoj in 

delovanje šole ter zakaj radi zahajajo vanjo. Tudi oni radi zahajajo v knjižnico predvsem zaradi 

miru, ki ga najdejo v čitalnici, kjer lahko delajo domače naloge, pripravljajo seminarske naloge, 

berejo revije ali pa enostavno samo polglasno klepetajo s sošolci. V knjižnici najdejo tudi večino 

knjig za domače branje, nekateri pa tudi za bralno značko. 

           
 

Fotografiji 240 in 241. OŠ Loče 
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Šestošolce pa sva z učiteljem računalništva želela predvsem opomniti, koliko nevarnosti skriva 

svetovni splet in kako ga lahko čim bolj varno uporabljamo. Učenci tako 6. a kot tudi 6. b so v knjižnici 

preživeli dve šolski uri v sredo, 24. oktobra. Najprej smo skupaj ponovili osnovna znanja, ki jih naj 

bi učenci imeli o šolski knjižnici. Nato smo seveda nekaj časa debatirali tudi o letošnjem geslu 

Mednarodnega meseca šolskih knjižnic »Zakaj imam rad/-a svojo šolsko knjižnico?« Nato sem jim 

prebrala zelo poučno slikanico Nine Jelen z naslovom Ženičke in strički za daljnimi grički, ki bralcem 

v obliki pesmi prikaže zgodbo o prebivalcih majhne vasi, ki živijo skupaj srečni kljub njihovim 

pomanjkljivostim. Ko eden izmed njih objavi fotografije in filme o prebivalcih njihove vasi na 

internetu, k njim vdrejo prebivalci »zunanjega« sveta, se začnejo iz njih norčevati in prebivalci male 

vasi niso nikoli več tako srečni, kot so bili pred objavo na internetu. S pomočjo omenjene slikanice 

sem naredila poučen uvod v predavanje našega učitelja računalništva o pasteh svetovnega spleta, ki 

je sledilo v drugi šolski uri. 

 

      
 

Fotografiji 242 in 243. OŠ Loče 

 

Namen praznovanja mednarodnega meseca šolskega knjižnic je povečati njihovo priljubljenost in 

vzpodbuditi učence šol, da bi pogosto obiskovali šolske knjižnice ter uporabljali njihove storitve in 

seveda – da bi veliko in radi brali.   

         

Fotografiji 244 in 245. OŠ Loče 
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OŠ MILANA ŠUŠTARŠIČA LJUBLJANA 

Nataša Vršič 

 

Fotografija 246. OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana ‘Branje je družbeno sprejemljiva odvisnost’ 

 



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

  129 

 

Fotografija 247. OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana ‘Branje matematičnih izrazov’ 

 

 

Fotografija 248. OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana ‘»Moja knjižnica« - imam jo rad’ 
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Fotografija 249. OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana ‘Kjer preteklost sreča prihodnost’ 

 

Fotografija 250. OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana ‘Reformacija’ 
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Fotografija 251. OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana ‘Kazalke za v slikanice’ 

 

 

Fotografija 252. OŠ Milana Šušteršiča Ljubljana ‘Podobnost s knjižničarko je zgolj slučajna’ 
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OŠ MILKE ŠOBAR – NATAŠE ČRNOMELJ 

Simona Grdešič 

Osnovna šola Milke Šobar – Nataše Črnomelj se je pridružila praznovanju meseca šolskih knjižnic z 

izmenjavo knjižnih kazalk med slovenskimi šolami in tudi mednarodno.  

      

Fotografiji 253 in 254. OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj 

Pri mednarodni izmenjavi smo sodelovali z Madžarsko in Hrvaško.  

 

Fotografija 255. OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj 
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Pri slovenski izmenjavi pa nam je bila dodeljena OŠ Koroška Bela Jesenice.   

 

Fotografija 256. OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj 

 

Naša posebnost je, da so knjižne kazalke izdelali vsi učenci na šoli. Kazalke so nastale v sodelovanju 

z učiteljico likovnega pouka, Andrejo Schwenner.  Najmlajši učenci so izdelali kazalke v sklopu 

KIZ-a, nastale so prav prisrčne miške. Ostali pa so jih naredili v sklopu likovnega pouka in so 

pustili domišljiji prosto pot. Pokazali so, da znajo biti zelo kreativni.  

O dogodku smo poročali na spletni strani šolske knjižnice. 
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OŠ MLADIKA 

Urška Hlupič Voda 

Osnovna šola Mladika se je pridružila praznovanju  z naslednjimi dejavnostmi: 

1. Pravljični dogodek Palček Pohajalček – učenci 9. b razreda so na zanimiv način brali in 

slikovno podkrepili pravljico Palček Pohajalček za učence 1. razreda. 

2. Lutkovna predstava Rokavička – učenci 9. a so uprizorili rusko ljudsko pravljico Rokavička. 

Gledalci so bili učenci 2. razreda. 

 

Fotografija 257. OŠ Mladika 

3. Učenci 9. razreda so pomagali učencem 1. razreda pri izdelavi knjižnih kazalk. Ob tem so 

prikazali pomembnost branja in knjižnice.  

        

Fotografija 258. OŠ Mladika 
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Fotografija 259. OŠ Mladika 

4. Bookmark Exchange Project – delavnica izdelovanja knjižnih kazal je bila namenjena 

učencem 6. in 7. razreda. Na kazalki je naš pustni lik kurent. Kazalke pa bodo romale na izmenjavo 

v Francijo. 

 

Fotografija 260. OŠ Mladika 
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5. Knjižna uganka – v tem mesecu je potekala prav posebna knjižna uganka. 

6. Rastem s knjigo – učenci 7. razreda so obiskali splošno knjižnico, kjer so se med drugim 

prejeli čudovito knjigo Avtobus ob treh.  

 

 

Fotografija 261. OŠ Mladika 
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OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA 

Boža Peršič  

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

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

meseca šolskih knjižnic, ki ga  je  letos zaznamovalo vprašanje  ZAKAJ IMAM RAD-A ŠOLSKO 

KNJIŽNICO?   

Z vsemi dejavnostmi šolske knjižnice dokazujemo pomen in vlogo šolske knjižnice, ki ima na šoli 

edinstveno in nenadomestljivo poslanstvo pri razvoju bralne pismenosti in promoviranju bralne 

kulture. 

Najprej smo vsem obiskovalcem šolske knjižnice ponudili vprašalnik Zakaj imam rad-a šolsko 

knjižnico. Preko 250 odgovorov smo strnili v zbirnik. 

ZAKAJ IMAM RAD-A ŠOLSKO KNJIŽNICO? 

- ker so v njej zakon knjige 

- ker imamo prijazno knjižničarko 

- ker je knjižnica kul 

- ker mi je lepo v njej 

- ker je knjižnica miren prostor 

- ker se v njej lahko učimo 

- ker v njej lahko beremo 

- ker v njej lahko v miru delamo domače naloge 

- ker imajo veliko zanimivih, poučnih in zabavnih knjig 

- ker imamo knjižnico na šoli in jo lahko obiščemo v vsakem odmoru 

- ker sem v knjižnici vedno dobrodošla 

- ker je to moj najljubši prostor na šoli 

- ker mi knjižničarka vedno pomaga najti tisto, kar iščem 

- ker imamo v njej veliko revij 

- ker je čista, lepa in urejena 
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- ker rešujem v njej knjižne uganke in kvize 

- ker obiskujem v njej priprave na Male sive celice in Veselo šolo 

- ker lahko pomagam knjižničarki 

- ker se lahko v njej učim v tišini 

- brez knjižnice na šoli bi bili odmori dolgočasni 

- ker si v njej sposojam knjige 

- ker nam v šolski knjižnici ni treba plačati zamudnine 

- ker nam knjižničarka vedno dobro svetuje, kaj brati 

- ker nam knjižničarka pomaga pri domači nalogi (če ima čas) 

- ker se v njej zelo dobro počutim 

- ker se v njej  dobro znajdem 

- ker rada s sošolkami rešujem kvize (kviz KAKO, ZAKAJ…) 

- ker lahko berem Žvečkalnik (šolsko glasilo) 

- ker imajo Knjige rekordov 

- ker dobim v njej knjige za angleško bralno značko 

- ker se knjižničarka potrudi in nam pomaga poiskati dobre knjige 

- ker se v njej v miru sprostim 

- če potrebuješ mir, se lahko vanjo umakneš  

- ker je v njej mir in tišina  

- ker nas knjižničarka vedno lepo sprejme  

- ker je vsak dan odprta 

- ker imajo knjige o Harryju Potterju 

- ker rad berem 

- v knjižnico se rada umaknem pred hrupom na hodniku 

- ker so knjige na policah pregledno zložene 

- ker vsak najde v njej nekaj zase 

- ker je to prijeten prostor 
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- ker imam v njej hiter dostop do informacij 

- ker vsa leta berem za bralno značko in želim postati zlata bralka 

- ker nas knjižničarka spodbuja k branju 

- ker lahko pomagam pospravljati knjige 

- ker v knjižnici spoznavam nove prijatelje 

- ker imajo vse Dnevnike nabritega mulca 

- ker si lahko knjige izposojamo kar v šoli in ni treba v Bevkovo knjižnico 

- ker se v njej vedno kaj dogaja 

- ker lahko uporabljam računalnik  

- ker v njej koristno preživljam prosti čas 

- ker je knjižničarka super 

- ker v njej hitro najdem knjigo, ki jo potrebujem 

- ker si pri izbiri knjig za bralno značko pomagam s priporočilnim seznamom knjig…. 

 

Odgovore smo predstavili na plakatu v šolski knjižnici. 

 

Fotografija 262. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 
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Fotografija 263. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

 

V knjižnico smo povabili vse četrtošolce, ki so na centralno šolo prišli z Ledin. Predstavili smo jim 

knjižnico in jih seznanili s knjigami za domače branje in bralno značko.  Natančno in podrobno 

smo se pogovorili o knjižničnem redu in bontonu. 

 

Fotografija 264. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 
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Četrtošolci  so za domače branje brali delo Franceta Bevka Lukec in njegov škorec in to domače 

branje predstavili vsak v  svoji knjigi. 

 

Fotografija 265. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

Četrtošolci so v okviru podaljšanega bivanja prihajali v šolsko knjižnico in skupaj smo prebirali 

različne zgodbe. To so bila imenitna bralna doživetja! 

 

Fotografija 266. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 
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Fotografija 267. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

Pisali smo tudi pesmi o šolski knjižnici. Prilagamo dve najboljši, ki sta jih napisali in ilustrirali 

Laura Muren Bratuž in Zarja Zoroja Gabriel. 

 

Fotografija 268. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 
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Fotografija 269. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 
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Cankarjevemu letu smo se poklonili z razstavo Cankarjevih portretov in časopisnih člankov o Ivanu 

Cankarju. V Goriški knjižnici F. Bevka smo z učenci obiskali tudi predstavitev knjige – stripa IVAN 

CANKAR : PODOBE IZ ŽIVLJENJA Blaža Vurnika in Zorana Smiljanića. Knjiga je prejela nagrado 

Knjiga leta 2018 na letošnjem Slovenskem knjižnem sejmu. Knjiga prinaša nov in svež pogled na 

Cankarjevo življenje skozi strip, ki je mladim zelo blizu. 

  

Fotografija 270. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

 

Fotografija 271. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 
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Fotografiji 272 in 273. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

V mesecu oktobru smo že trinajstič  Rastli s knjigo. Z vsemi sedmošolci smo najprej v šolski 

knjižnici osvežili postavitve knjižničnega gradiva v šolski knjižnici. Seznanili smo se z iskanjem po 

Cobissu in ob obisku in predstavitvi Goriške knjižnice Franceta Bevka je vsak sedmošolec prejel 

letošnjo knjigo Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh. To knjigo berejo letos sedmošolci  za 

domače branje in za Cankarjevo priznanje. 

 

 

Fotografija 274. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 
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Fotografija 275. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

 

 

Fotografija 276. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

  147 

 

 

Fotografija 277. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

 

 

Fotografija 278. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

 

V okviru knjižnih POPslastic, ki jih pripravlja Goriška knjižnica Franceta Bevka smo se udeležili 

srečanja z bivšo plesalko in žirantko oddaje Zvezde plešejo Katarino Venturini. Namen teh srečanj 
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je, da znane in popularne osebnosti promovirajo branje. Srečanje je bilo izjemno prijetno in 

zanimivo. 

 

Fotografija 279. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

 

 

Fotografija 280. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 
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Fotografija 281. OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

 

 

V šolski knjižnici potekajo tudi priprave na TV kviz Male sive celice, saj je knjižnica tudi  učno 

središče in branje je za nas sinonim za znanje. Z najbolj radovednimi in razgledanimi se vsako leto 

po intenzivnih pripravah preizkusimo na tekmovanju za uvrstitev na TV-kviz Male sive celice. Letos 

smo se pomerili s primorskimi predtekmovalci  na OŠ Cerknica in se  z odličnim testom uvrstili v 

ožji izbor, kjer se pomerijo najboljši.  Z vsemi pravilnimi odgovori smo se uvrstili na televizijski 

kviz, kamor se iz vse Slovenije uvrsti samo 32 ekip. Decembra nas čaka snemanje.  Upamo, da bodo 

številne priprave na tekmovanje in veliko prebranih poučnih knjig omogočile Maji, Marku in 

Aleksandri dobro uvrstitev.    

 

 

 

Izvajala, zapisala in fotografirala Boža Peršič, šolska knjižničarka na OŠ Milojke 

Štrukelj Nova Gorica (centralna šola) 
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POŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

Nataša Gerbec 

 

olske knjižnice v mesecu oktobru praznujejo svoj mednarodni mesec in s tem opozarjajo na široko 

paleto dejavnosti, s katerimi učence in starše opremljajo za življenje. Letošnje geslo mednarodnega 

meseca šolskih knjižnic se glasi Zakaj imam rad/a šolsko knjižnico.  

 

Dejavnosti v šolski knjižnici so se pričele že v septembru, ko smo se pridružili akciji Beremo skupaj, 

Nacionalnemu mesecu skupnega branja (NMSB), ki je trajal od 8. septembra 2018, mednarodnega 

dneva pismenosti, do 8. oktobra 2018, zaključka Tedna otroka. V Sloveniji številne ustanove s 

področja bralne kulture in razvoja bralne pismenosti že desetletja pripravljamo različne programe 

in dejavnosti za otroke in mladino. S prvim Nacionalnim mesecem skupnega branja želimo 

predstaviti svoje delo in skupno delovanje, ki bo prispevalo k boljšemu prepoznavanju pomena 

bralne pismenosti in bralne kulture na nacionalni ravni ter omogočilo celovitejšo nacionalno skrb 

za to pomembno področje.  

 

Fotografija 282. POŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

 



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

  151 

Ob obiskih šolske knjižnice so učenci sodelovali pri »igrah s knjigo«, »izberem knjigo prijatelju«, 

»učenec učencu priporočam v branje« ter »bralnih uricah v podaljšanem bivanju«. Pripravili smo 

razstavo ilustracij domačinke Ane Zavadlav, slovenske slikarke in ilustratorke, ambasadorke 

NMSB. Učenci so se seznanili s knjigami za bralno značko, ki jih bodo prebirali v tem šolskem letu, 

izdelovali knjižna kazala in reševali knjižno uganko. Izžrebanim učencem smo podelili simbolične 

nagrade. 

 

Fotografija 283. POŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

 

Fotografija 283. POŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

  152 

 

Učenci od prvega do tretjega razreda so ustno, učenci četrtega razreda pa pisno reševali anketo 

Zakaj imam rad/a  našo šolsko knjižnico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiji 284 in 285. POŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiji 286 in 287. POŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

  153 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiji 288 in 289. POŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

 

 

Fotografija 290. POŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

 

Učiteljice smo povprašali o njihovih najljubših knjigah iz otroštva (mladosti). 

Knjige, ki so zaznamovale otroštvo in mladost naših učiteljic: 

Andersenove pravljice 

Beli očnjak 
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F. Bevk: Črna prst, Pestrna, Grivarjevi otroci, Pastirci, Zlata voda,Tonček, Ob morju in Soči …   

Bratovščina sinjega galeba 

Deklica Delfina in lisica Zvitorepka 

Grimmove pravljice  

Heidi 

A. Ingolič: Deček z dvema imenoma, Mladost na stopnicah, Tajno društvo PGC   

Kala 

E. Kästner: Emil in detektivi, Pikica in Tonček, Dvojčici 

Kitajske pravljice 

K. Kovič: Maček Muri, Moj prijatelj Piki 

Jakob 

Ko zorijo jagode 

Lassie se vrača 

Lepi janičar 

Lonček, kuhaj! 

Mala kraljica noči  

Mavrična ribica 

Medvedek Pu 

Mojca Pokrajculja 

Ostržek  

Ovčar Runo  

E. Peroci: Moj dežnik je lahko balon, Muca 

Copatarica, Stara hiša št. 3 

 

Peter in volk 

Pika Nogavička 

Pod svobodnim soncem 

Pojte, pojte, drobne ptice, preženite vse 

meglice  

Prebrisano dekle : lužiškosrbske pravljice 

Trska in Bajsa Debelajsa 

Veveriček posebne sorte 

Vinetou  

Zbirka Baletni copatki 

Zbirka Čebelica 

Zbirka Pet prijateljev  

Zvezdica Zaspanka 

 

 

 

Po pripovedovanju učiteljic so njihovi spomini na otroštvo in knjige prežeti s toplino, z 

občutki varnega zavetja in brezskrbnosti. Poudarjajo pomen in uživanje tako v besedilu, ki so 

jim ga brali, kot v ilustracijah.  

S prihodom zime in novoletnih praznikov smo brskali po knjigah in revijah, brali zgodbice in 

pesmice ter razstavili pester izbor knjig o zimi in praznikih.  
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Fotografija 291. POŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 

 

O dejavnostih ter pomenu šolskih knjižnic smo poročali na spletni strani šole in v šolskem 

glasilu Žvečkalnik. 

 

OŠ NARODNEGA HEROJA MAKSA PEČARJA 

Damijana Medved 
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Fotografija 292. OŠ n. h. Maksa Pečarja 



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

157 

 

 

Fotografija 293. OŠ n. h. Maksa Pečarja 

 

OŠ NOVE FUŽINE 

Nina Ferjančič 

Učenci so bili o dogodkih in aktivnostih, ki so v šolski knjižnici potekali v znak praznovanja 

Mednarodnega meseca šolskih knjižnic, obveščeni preko ur KIZ-a. Na začetku ure je bil 

učencem predstavljen projekt in njegov namen. Da bi učenci šolsko knjižnico spoznali kot 

prostor, kjer se prosti čas preživlja kakovostno in hkrati zabavno, smo se na urah KIZ-a učili 

predvsem skozi igro: 

2. razred – podelitev knjižnih izkaznic in branje knjige Tiho, tukaj beremo!; 

3. razred – pravljični kviz, skozi katerega smo spoznavali značilnosti leposlovnega in 

poučnega gradiva; 

4. razred – pripovedovanje zgodbe Knjiga na poti od avtorja do bralca; 
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5. razred – predstavitev Cobiss-a in iskanje gradiva za bralno značko; 

6. razred – predstavitev UDK skozi kviz; 

7. razred – obisk splošne knjižnice Fužine v sklopu projekta Rastem s knjigo; 

8. razred – skozi igro Activity knjižnica smo ponovili pojme povezane s knjižnico, knjigo …; 

9. razred – Pobeg iz knjižnice   

 

Fotografija 294. OŠ Nove Fužine ‘Kartice za igro Activity knjižnica’ 
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Fotografija 295. OŠ Nove Fužine ‘Mapa z namigi za igro Pobeg iz knjižnice’ 

Učenci so bili o dogodkih obveščeni tudi na vratih šolske knjižnice. 

 

Fotografija 296. OŠ Nove Fužine 
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Učenci Osnovne šole Nove Fužine so se praznovanju pridružili tudi z: 

 reševanjem mesečne knjižne uganke na temo šolske knjižnice (2.-4. razred in 5.-

9.razred); 

 sodelovanjem v internem natečaju Najlepša knjižna kazalka; 

 oddajo mnenja o svoji šolski knjižnici (pohvale in predlogi za izboljšanje); 

 glasovanjem za knjigo, ki bi jo želeli brati v šolski knjižnici (izglasovana je bila 

Guinnessova knjiga rekordov 2019); 

 ogledom razstave knjig, ki govorijo o knjigah ali knjižnicah; 

 ogledom plakat o šolski knjižnici, ki so ga pripravile učenke  

Knjižnično-pravljičnega krožka … 

 

Fotografija 297. OŠ Nove Fužine ‘Natečaj za Najlepšo knjižno kazalko’ 
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Fotografija 298. OŠ Nove Fužine ‘Plakat o šolski knjižnici so ga pripravile učenke Knjižnično-pravljičnega 

krožka, uporabili smo ga tudi za predstavitev šolske knjižnice ob 30-letnici šole’ 
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OŠ OREHEK 

Andreja Urbanec 

Osnovna šola Orehek Kranj se je pridružila praznovanju z: 

• likovnim natečajem 

• literarnim natečajem 

• fotografskim natečajem 

• razstavo v knjižnici 

• prispevkom na šolskem radiu 

O dogodku smo poročali na šolskem radiu, oglasnih deskah in v knjižnici. 

Eden od prispelih prispevkov za fotografski natečaj: 

 

Fotografija 299. OŠ Orehek  
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Literarni prispevek osmošolca: 

 

 

 

Fotografija 300. OŠ Orehek  

 

Literarni prispevek osmošolke: 
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Fotografija 301. OŠ Orehek  

OŠ PODGORA KUTEŽEVO 

Brigita Boštjančič Baša 

Letošnje geslo mednarodnega meseca šolskih knjižnic je »ZAKAJ IMAM RAD SVOJO ŠOLSKO 

KNJIŽNICO«.  Šolske knjižnice so namreč pomembne pri razvoju posameznikovega kritičnega 

mišljenja, učnih strategij, različnih vrst pismenosti ter ostalih kompetenc, ki so potrebne za 

delovanje v današnjem času.  
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Praznovanju smo se z veseljem pridružili tudi v naši šoli. Načrtovali in izvedli smo različne 

dejavnosti. 

»Postani knjižničar« 

Učenci so pomagali v šolski knjižnici pri različnih opravilih: fizični obdelavi knjižničnega 

gradiva, izposoji gradiva, svetovali so uporabnikom pri izbiri knjig, pospravljali po policah … 

Logotip mednarodnega meseca šolskih knjižnic in letošnje geslo so postavili na vidna mesta po 

šoli. 

 

Fotografija 302. OŠ Podgora Kutuževo

     

Fotografiji  303 in 304. OŠ Podgora Kutuževo 



»Izdelajmo knjižne kazalke!« 

Učence sem povabila k izdelovanju knjižnih kazalk zase in za izmenjavo z OŠ Ketteja in Murna 

Ljubljana. Izdelava je potekala v knjižnici, v podaljšanem bivanju in pri izbirnem predmetu likovno 

snovanje.  

       

Fotografiji  305 in 306. OŠ Podgora Kutuževo 

 

Projekt Rastem s knjigo  

V torek, 9. 10. 2018, so učenci 7. razreda o okviru nacionalnega projekta obiskali Knjižnico Makse 

Samsa v Ilirski Bistrici. Knjižničarke so učence prijazno sprejele in predstavile knjižnico kot eno 

izmed splošnih knjižnic. Na kratko so predstavile zgodovino knjižničarstva na Ilirskobistriškem in 

pesnico Makso Samsa, po kateri je knjižnica tudi poimenovana. Ogledali so si njene pesniške zbirke 

ter stalno razstavo o pesnici. Spoznali so različne oddelke in postavitev knjižničnega gradiva na 

policah. Nekaj več časa so namenili domoznanskemu gradivu, ki so si ga učenci z zanimanjem in 

posebnimi rokavičkami lahko tudi ogledovali (bibliofilske izdaje, članki iz serijskih publikacij, 

domoznanske razglednice).  S pomočjo kataloga COBISS+ so se učili iskanja gradiva v katalogu  in 

nato na knjižnih policah. Knjižničarka jih je seznanila s projektom, jih spodbudila k branju 

leposlovja in obiskovanju knjižnic; v dar so dobili knjigo Avtobus ob treh avtorice Nataše Konc 

Lorenzutti ter si za konec ogledali zanimiv film o podarjeni knjigi. 
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Fotografija 307. OŠ Podgora Kutuževo 

 

»Trenutki za branje«  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 308. OŠ Podgora Kutuževo 

 

Pridružili smo se prvemu nacionalnemu mesecu skupnega branja. Dejavnost smo poimenovali 

»TRENUTKI ZA BRANJE«. Učence smo spodbujali, da v prostih trenutkih berejo: v času od 17. 9.  

do 5. 10. 2018 smo vsak dan prvo šolsko uro pričeli z nekajminutnim branjem, v šolski knjižnici so 

učenci brali v knjižnem kotičku (samostojno in/ali drug drugemu, starejši učenci mlajšim), v 

učilnici OPB smo uredili priložnostni bralni kotiček. Branju so se posvetili tudi v vrtcu.  
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Fotografija 309. OŠ Podgora Kutuževo 

 

Projekt »Naša mala knjižnica« 

Učence 1., 2. in 3. razreda sem povabila v knjižnico, kjer smo se najprej ponovili pravila lepega 

vedenja v knjižnici. Nato smo skupaj »kuhali« pravljico Majde Koren z naslovom Skuhaj mi 

pravljico. Pozorno so prisluhnili, o pravljici smo se pogovorili, nato pa so reševali naloge v 

ustvarjalniku. 

 

Pri dejavnostih so učenci radi sodelovali. Najbolj navdušeni so bili na izdelovanjem knjižnih 

kazalk, pomočjo v knjižnici ter »kuhanjem pravljice«.  

 

Dogodke je v oktobru 2018 organizirala Brigita Boštjančič Baša. O njih smo poročali na šolski  

oglasni deski in šolski spletni strani (http://www.os-kutezevo.si/2018/10/19/solske-knjiznice-

praznujejo/). 
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OŠ PODZEMELJ 

 Mirjana Kordič    

Leto je naokoli in spet je prišel čas za praznovanje mednarodnega meseca šolskih knjižnic. Tudi 

letos smo izvedli številne dejavnosti v različnih razredih in o tem poročali na spletni strani šole. 

Glede na to da smo v letošnjem šolskem letu začeli uporabljati Cobiss, smo se s sedmošolci 

naučili, kako iskati po njem in preveriti, ali imamo določeno knjigo tudi v naši knjižnici. Najprej 

sem jim predstavila spletno stran in jih naučila brskati, nato pa si je vsak izmislil kakšen naslov 

knjige, ki bi si jo želel izposoditi. Preverili so, ali imamo knjigo v šolski knjižnici, si jo šli poiskat 

na police ter si jo izposodili. Do konca ure so knjige brali.  

Učenci so bili nad Cobissom navdušeni, saj je enostaven za uporabo. 

 

 

Fotografija 309. OŠ Podzemelj ‘Branje knjig, ki so jih učenci našli s pomočjo Cobissa.’ 

Učenci 6. razreda so v knjižnici spoznali pesnika iz naših krajev – Otona Župančiča. Predstavila 

sem jim njegovo življenje in delo. Sledilo je branje pesniške zbirke Mehurčki. Nato so učenci 

naslednjo uro pri likovni umetnosti omenjeno pesniško zbirko še ilustrirali. 
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Fotografija 310. OŠ Podzemelj ‘Branje pesniške zbirke Mehurčki.’ 

 

 

Fotografija 311. OŠ Podzemelj ‘Ilustracije Mehurčkov.’ 
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Fotografija 312. OŠ Podzemelj ‘Izdelava ilustracij.’ 

 

Najbolj redni obiskovalci naše knjižnice so četrtošolci. Zanimalo me je, zakaj se odločijo preživeti 

proste ure in odmore ravno med knjigami. Učenci so razloge zapisali na barvne liste, ki smo jih 

potem razstavili.  

 

Fotografija 313. OŠ Podzemelj ‘Zakaj so učenci radi v knjižnici.’ 
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Že kar nekaj let sodelujemo v projektu Rastem s knjigo in tudi tokrat ni bilo drugače. Kot po 

navadi smo obiskali Ljudsko knjižnico Metlika. Nekateri učenci so jo obiskali prvič in so se celo 

včlanili. Tamkajšnje knjižničarke so učence popeljale po knjižnici, jim predstavile postavitev in 

vrste gradiva, nato pa so še skupaj reševali Megakviz in nagradni kviz knjižnice. Sledila je 

predstavitev projekta Rastem s knjigo in podaritev knjig. Učenci so bili za knjige hvaležni in jih že 

pridno berejo za domače branje. 

  

Fotografija 314. OŠ Podzemelj ‘Obisk Ljudske knjižnice Metlika v okviru projekta Rastem s knjigo.’ 

V 9. razredu smo spoznali največjega slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Dve šolski uri smo 

preživeli v knjižnici. Najprej smo se pogovorili, kaj že vemo o njem, nato pa so učenci dobili učne 

liste, ki so jih morali rešiti s pomočjo gradiva v knjižnici. Razdeljeni so bili po skupinah. Učenci so 

na policah poiskali ustrezno literaturo. Nato so brskali po knjigah in učne liste z medsebojno 

pomočjo uspešno rešili. 

 

Fotografija 315. OŠ Podzemelj ‘Obravnava Franceta Prešerna.’ 
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Fotografija 316. OŠ Podzemelj ‘Reševanje učnih listov.’ 

 

Fotografija 317. OŠ Podzemelj ‘Iskanje ustrezne literature.’ 
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Kot je že v navadi, smo tudi letos v vseh razredih izvedli bralni maraton, vendar tokrat nekoliko 

drugače. Vreme nam je bilo naklonjeno, zato smo učilnico zamenjali s travnikom in brali na 

svežem zraku. Učenci so prinesli vsak svojo najljubšo knjigo in iz nje prebrali najzanimivejši 

odlomek. Ob nekaterih smo se dodobra nasmejali, saj so bili polni humorja. 

 

 

Fotografija 318. OŠ Podzemelj ‘Bralni maraton.’ 
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OŠ POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA 

Mojca Stegne 

 

Šola OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica se je pridružila praznovanju z različnimi 

dejavnostmi. 

V oktobru smo tradicionalno začeli s tematskimi knjižnimi ugankami. Pripravili smo pet 

težavnostno različnih ugank. Prejeli smo ogromno pravilnih rešitev. V začetku novembra smo 

izžrebali nagrajence in jim podelili knjižne nagrade.  

 

 

Fotografija 319. OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

 

Izvedli smo glasovanje Moja naj knjiga slovenskega avtorja. Največ učencev je glasovalo za knjige 

iz zbirk Anica in Blazno resno o … pisateljice Dese Muck ter Pozor, pravljice! pisatelja Primoža 

Suhodolčana. Veliko glasov so dobile še knjige Bratovščina Sinjega galeba, Avtobus ob treh in Kit 

na plaži, ki so jih učenci brali za tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje. 
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Fotografija 320. OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

 

Imeli smo ure pravljic. Prvošolci so prisluhnili pravljici Otroka, ki sta imela rada knjige. 

Pogovarjali smo se, kaj jim pomenijo knjige in knjižnica, ali radi obiskujejo knjižnico, kaj jim je 

všeč v njej, kaj lahko počnejo v njej in kaj si še želijo početi. Izdelali so si svoje izkaznice za šolsko 

knjižnico. Tretješolci so poslušali pravljico Lev v knjižnici, se pogovarjali o njej in jo ilustrirali. 

 

 

Fotografija 321. OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
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Fotografija 322. OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

 

Fotografija 323. OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

 

Fotografija 324. OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 
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Fotografija 325. OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica 

 

Z učenci 2. in 9. razreda smo izdelovali knjižne kazalke. Z eno skupino devetošolcev in enim 

razredom drugošolcev smo imeli medvrstniško uro slovenščine in KIZ, pri kateri so najprej skupaj 

brali, nakar pa so skupaj izdelovali knjižne kazalke. Drugošolci so jih okrasili po svoje, devetošolci 

pa so nanje napisali spodbude za branje.  

Z učenci sosednje osnovne šole smo si izmenjali knjižne kazalke. Naš 3. razred je izdelal sove za 

učence 2. razreda 2. OŠ Slovenska Bistrica, oni pa so zgubali različne živali. Ko smo jih obiskali, so 

nam pripravili prekrasen sprejem s petjem in plesom. Skupaj smo prisluhnili njihovi knjižničarki, 

ki je prebrala pravljico Obisk, si izmenjali knjižne kazalke in poklepetali. Sprehodili smo se po 

hodnikih, si ogledali šolsko knjižnico ter preizkusili zunanja igrala. 

Organizirali smo likovni natečaj Moja sanjska knjižnica in literarni natečaj na temo »knjižnica«. 

Prejeli smo veliko risb, pesmi, zgodb in ugank. Najboljšo pesem in najlepše risbe smo razstavili na 

tabli pred knjižnico in jih nagradili s knjižnimi nagradami. 

Na podružnični šoli na Zgornji Ložnici so šolsko knjižnico obiskali otroci iz Vrtca Zgornja Ložnica. 

Spoznali so šolsko knjižnico in poklic knjižničar. Prisluhnili so pravljici in si izdelali knjižne 

kazalke. Dejavnosti smo organizirali v mesecu oktobru (od 1. 10. 2018 do 26. 10. 2018). 

O dogodku smo poročali na spletni strani šole in na oglasni tabli pred knjižnico. 
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OŠ PRULE 

Gregor Škrlj 

Osnovna šola Prule se je v mesecu oktobru 2018 pridružila praznovanju mednarodnega meseca 

šolskih knjižnic.  

Fotografije do 326 do 329. OŠ Prule 

Dejavnosti v knjižnici so se nadaljevale in bile prepletene z izvajanjem prvega Nacionalnega meseca 

branja. V okviru pouka knjižnično-informacijskega znanja so četrtošolci spoznavali sestavne dele 

knjige, izdelovali so knjige in tako postali avtorji, ilustratorji, oblikovalci, tiskarji … Vsak četrtošolec 

je postal avtor knjige z naslovom »Zakaj imam rad-a šolsko knjižnico«.  

Fotografije do 330 do 333. OŠ Prule 

Petošolci so se prelevili v knjižnični detektive ter iskali točno določeno gradivo po policah ter 

izpolnjevali detektivske predloge. Za sedmošolce je bil organiziran obisk splošne knjižnice (v okviru 

projekta Rastem s knjigo), v šolski knjižnici so pripravili razstavo o avtorici ter preko spletnih 

aplikacij zapisovali vtise o projektu.  Za vse učence je bila na voljo posebna uganka meseca oktobra, 

ki je bila razdeljena na tri vzgojno-izobraževalna obdobja.  



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

181 

 

Fotografije do 334 do 337. OŠ Prule 

Vsak dan so učenci v knjižnici igrali namizne družabne igre, bralni v bralnih kotičkih, se zabavali 

ob posebej izpostavljenih knjigah ter izdelovali origami izdelke (ježki, drevesa, svinčniki, črke …).  

Fotografije do 338 do 341. OŠ Prule 

 

Nekatere dogodke smo objavili na spletni strani šole, v spletnih učilnicah in objavili fotografije v 

oblaku šolske knjižnice. Dogodki so bili zabeleženi tudi v šolski kroniki.  

 

OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ 

Darja Lorenčič Lašič 

Osnovna šola Rada Robiča Limbuš se je pridružila praznovanju z nagovorom ravnateljice in 

pozivom k sodelovanju preko šolskega radia,  objavami na spletni strani šole, urami KIZ, dnevom 

odprtih vrat knjižnice v sodelovanju s knjižničarskim krožkom, z ustvarjalno dejavnostjo- pisanje 

sestavkov Rad7a imam šolsko knjižnico, Kakšno knjižničarko si želimo v šolski knjižnici?, z 

raziskovalno nalogo na temo branja s šestošolci pri razrednih urah-KIZ, postavitvijo knjižnega 

hladilnika, izdelovanjem knjižnih kazal, sodelovanjem v projektu Rastem s knjigo,… 
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Dejavnosti so potekale od 1.10.-22.10.2018. 

O dogodku smo poročali na spletni strani šole, spletni strani šolske knjižnice in na šolskem radiu. 

 

KAJ VSE SMO POČELI V MEDNARODNEM MESECU ŠOLSKIH KNJIŽNIC V 

OKTOBRU 2018? 

 

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

dejavnosti na spletni strani šole. 

Objavili smo knjižne novosti v mesecu oktobru na spletni strani šole- knjižnica.  

Izvedli smo literarni natečaj  Zakaj imam rad/a šolsko knjižnico in izdelali plakat 

 

    JAZ      KNJIŽNICO 

Šolsko knjižnico  imam rada, 

kot da bi  bila  najlepši grad. 

 

V šolski knjižnici  je mir, 

je tudi  mojega znanja vir. 

 

Šolske knjige so zlate, 

saj so besede v njih bogate . 

 

Šolska knjižnica cveti, 

saj se v njej lahko »leti«. 

 

Zlatolaska svoje lase s stolpa spusti, 

princ pa prihiti. 

Ostržek dolg nos ima , 

saj lagati se ne zna. 

 

Špela in Neja, 6. razred 
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Fotografija 342. OŠ Rada Robiča Limbuš 

 

Tretješolci so obiskali splošno knjižnico Pekre. 

V stekleni vitrini pred knjižnico smo pripravili razstavo NAJ KNJIGE NAŠIH UČENCEV V 

ŠOLSKEM LETU 2017 / 2018. 

Sedmošolci so v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali splošno knjižnico Nova vas in prejeli 

knjigo Avtobus ob treh. 

Četrtošolci so v okviru KIZ zapisali »Kakšno knjižničarko si želijo v šolski knjižnici?« 

Njihove zapise smo prepisali na plakat, razstavili in objavili njihove zanimive želje. 

V  mesecu oktobru so učenci drugih razredov prisluhnili pravljici Tiho, tukaj beremo v  

knjižničnem prostoru. 

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.  
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Fotografija 343. OŠ Rada Robiča Limbuš 

 

Šestošolci so pri urah KIZ (v povezavi z razredno uro) kot vsako leto  izvedli »mini raziskovalno 

nalogo« o branju in knjigah. Postavili so »hipoteze«, ki so jih kasneje (po izvedbi ankete) negirali 

ali potrdili. Rezultate so grafično upodobili in zapisali na plakate. Te smo razstavili v šolski 

knjižnici in objavili na spletni strani knjižnice.  

 

        

Fotografija 344. OŠ Rada Robiča Limbuš 

 



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

185 

 

22. oktobra 2018 je šolska knjižnica odprla vrata tudi v poznih popoldanskih urah. V tem 

času so bile aktivne tudi učenke knjižničarskega krožka, ki so izposojale in svetovale mlajšim, jim 

prebirale pravljice in pomagale pri samostojnem branju. V času »odprtih vrat knjižnice« je v šolo 

prišlo 25 otrok, ki so knjižnico doživeli na malo drugačen način. Veseli smo bili tudi staršev in 

učiteljev, ki so se aktivno vključili v knjižnično dogajanje. Izdelovali smo knjižna kazala 

 

Fotografija 345. OŠ Rada Robiča Limbuš 

 

Fotografija 346. OŠ Rada Robiča Limbuš 
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V šolsko avlo smo postavili knjižni hladilnik, ki smo ga sami poslikali        

 

Fotografija 347. OŠ Rada Robiča Limbuš 

 

Fotografija 348. OŠ Rada Robiča Limbuš 
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OŠ SIMONA GREGORČIČA KOBARID 

Nina Levpušček Melinc 

Osnovna šola Simona Gregorčiča Kobarid se je v mesecu oktobru 2018 pridružila praznovanju  z 

dejavnostmi:  

Z učenci od 1. do 4. razreda smo se pogovarjali o pomenu šolske knjižnice, dejavnostih, ki se 

odvijajo v njej, njeni ponudbi, o knjižničnem redu in postavitvi knjig.  

V 3. razredu so učenci brali v nadaljevanjih.  

V okviru projekta Knjižnice nas bogatijo so učenci 4. in 5. razreda obiskali tri različne knjižnice: 

šolsko, mestno in potujočo knjižnico. 

Starejši učenci so sodelovali na natečaju Jaz ljubim šolsko knjižnico. 

 

Fotografija 349. OŠ Simona Gregorčiča Kobaid 

  

Pri izbirnem  predmetu likovno snovanje 1 so učenci naslikali avtorsko zasnovane UDK oznake, s 

katerimi so polepšali stare knjižne police. 
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V 4. razredu so učenci prejeli Bralni kovček, v katerem so se skrivale zanimive tematske knjige. 

Učenci 4. razreda so si tudi izmenjali knjižna kazala z OŠ Rodica. Knjižna kazala so poslikali z 

motivi kulturne dediščine. 

Učenci bralnega kluba so se priključili slovenskemu projektu Odprta knjiga GG4U. 

V okviru Tedna otroka so učenci od 1. do 3. razreda izpolnjevali uganko meseca, šolsko knjižnico 

so obiskali tudi otroci iz predšolske skupine sosednjega vrtca.  

Tudi na podružničnih šolah so učenci v Tednu otroka spoznali delo šolske knjižnice in pomen 

branja. 

 

Fotografiji 350 in 351. OŠ Simona Gregorčiča Kobaid 

Od 2. do 12. oktobra 2018 je bila na gostovanju v naši šoli razstava Pot knjige, od avtorja do 

bralca. Na ogled je bila postavljena v šolski knjižnici. Razstavo si je med poukom ogledalo 10 

oddelkov, od 1. do 6. razreda, in predšolska skupina iz vrtca. Učenci od 7. do 9. razreda so si 

razstavo ogledali med odmori in po pouku. 

Konec septembra 2018 smo na naši šoli praznovali Dan zlate knjige. O dogodku smo poročali na 

šolski spletni strani.  



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

189 

 

OŠ STIČNA 

Branka Lah 

Na pobudo splošne knjižnice v Ivančni Gorici so se tudi v naši občini vse šole in knjižnice vključile 

v 1. nacionalni mesec skupnega branja. Vse učitelje so pozvali, da od 8. 9. 2018 do 8. 10.2018 

pouk oblikujejo tako, da so učenci glasno brali VSAJ 5 MINUT (lahko tudi več;). Uporabili so 

besedila rednega učnega programa iz učbenikov, revij, strokovnih knjig, interneta … V OŠ Stična 

so k skupnemu branju povabili tudi čistilke, kuharje in hišnike ter starše, po nekaterih šolah pa 

tudi starše in stare starše in druge občane, tako da se je projekt prepletal tudi z medgeneracijskim 

sodelovanjem, ki je še posebej aktualno v začetku oktobra. S projektom so spoznali, da branje 

povezuje in da je lahko skupno branje zelo prijetno in spodbujajoče. 

 

Fotografija 352. OŠ Stična  

Kuhar Andrej je s prebrano zgodbo iz Butalcev »Županova hči vre mleko« nasmejal in navdušil 

učence 4. c razreda na matični šoli. 
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Na OŠ Stična so se tudi v letu 2018 vključili v praznovanje meseca šolskih knjižnic z geslom "Zakaj 

imam rad/a svojo šolsko knjižnico”. 

Praznovanje so navezali na podoben projekt Beremo skupaj ter natečaj Cicibana Tudi pri nas si 

pripovedujemo pravljice in si pripovedovanje pravljic v mesecu oktobru zamislili v obliki, da 

starejši učenci pripovedujejo pravljice mlajšim. Na matični šoli so štiri različne učenke (dve iz 8. 

in ena iz 9. razreda) pripovedovale svoje najljubše pravljice učencem prvih razredov, ki so 

vključeni v  podaljšano bivanje.  

Na PŠ Višnja Gora je učenec iz 7. razreda prebral pravljico učencem 1. in 2. razredov pri 

pravljičnem krožku, učenka 9. razreda pa v oddelku podaljšanega bivanja. Učenci so bili 

navdušeni in so se tudi sami z učiteljicami dogovarjali za nove termine ter to akcijo 

samoiniciativno potegnili tudi v naslednje mesece. 

V šolski knjižnici na matični šoli pa je potekal tudi tradicionalni šahovski turnir.  

 

Fotografija 353. OŠ Stična  

Učenki Lana Marinčič in Natalija Škrbe iz 8. razreda sta učencem v podaljšanem bivanju prebrali 

najljubšo pravljico iz otroštva, Čarovnico Vilmo.     
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OŠ ŠKOFJA LOKA - MESTO 

Knjiž 

Tudi knjižnica Osnovne šole Škofja Loka-Mesto se je pridružila praznovanju meseca šolskih 

knjižnic. Pripravili smo prav posebna torkova branja, ki so se jih udeležili učenci podaljšanega 

bivanja. Tokrat slikanic nisva brali knjižničarki, ampak zaposleni na šoli, ki so se povabilu radi 

odzvali. Brali smo skupaj z ravnateljico šole gospo Doris Kužel, z računovodjo šole gospo Dagmar 

Jurgele, z zobozdravnico gospo Matejo Muc Vidic ter z blagajničarko šole gospo Mojco Jenko. 

Osebe različnih poklicev, ki jih druži ljubezen do branja in knjižnice. Želeli smo pokazati učencem, 

da nisva samo knjižničarki tisti, ki radi bereva in imava radi knjižnico.  

Slikanice sva izbrali knjižničarki in jih skupaj z gradivom o slikanici predhodno izročili bralkam, da 

so se na branje lahko pripravile. Bralke so pred branjem slikanice pripovedovale učencem, zakaj 

rade berejo in zahajajo v šolsko knjižnico. Po branju so se bralke z učenci o prebrani zgodbi 

pogovorile, v razredih podaljšanega bivanja pa je sledilo ustvarjanje z učiteljicami podaljšanega 

bivanja.  

Z ravnateljico šole, gospo Doris Kužel, smo se podali v Deželo velike tovarne besed (Agnés de 

Lestrade, 2009), kjer ljudje le redko govorijo, saj morajo vsako besedo plačati. Filip želi prijateljici 

Sari povedati, da jo ima rad, a za besede nima denarja. V smetnjaku je našel le besedo »še«.  

 

 

Fotografija 354. OŠ Škofja Loka-mesto ‘ Torkovo branje z ravnateljico šole gospo Doris Kužel’ 
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Z gospo Dagmar Jurgele smo tekmovali s kolesom (Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom, Peter 

Svetina, 2016). Za današnji tekmovalni čas nepredstavljivo, da si kolesar, torej gospod Feliks, ki na 

tekmi vodi, tik pred ciljem zaželi okopati v jezeru. Ob tem ga čisto nič ne briga, da ni zmagal, niti 

kdo je zmagal, važno mu je da uživa v svojem sproščenem življenju. 

 

Fotografija 355. OŠ Škofja Loka-mesto ‘Torkovo branje z računovodjo šole gospo Dagmar Jurgele’ 

 

Z gospo Matejo Muc Vidic smo odkrivali, kaj storiti, ko na cesti najdete sploščenega zajca (Sploščeni 

zajec,  Bárður Oskarsson, 2016). Ali naj gremo mimo kot da se ni nič zgodilo?  

 

Fotografija 3546 OŠ Škofja Loka-mesto ‘Branje z zobozdravnico šole gospo Matejo Muc Vidic’ 
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Nazadnje smo brali skupaj z gospo Mojco Jenko. Spraševali smo se, kaj lahko sosedje pričakujejo, 

če se v njihov blok naseli pujs (Pujsa imamo za soseda!, Claudia Fries, 2000). Včasih so stvari lahko 

precej drugačne, kot si sprva domišljamo. 

 

Fotografija 357. OŠ Škofja Loka-mesto ‘ torkovo branje z blagajničarko šole gospo Mojco Jenko’  

 

 

OŠ ŠMARJE-SAP 

Andreja Zupančič Kojić 

Drugo leto zapored, smo se na naši šoli z različnimi aktivnostmi pridružili praznovanju meseca 

šolskih knjižnic. V knjižnici in po razredih so potekale številne aktivnosti povezane z naslovom 

»Zakaj imam rad/a svojo šolsko knjižnico«. 



OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiji 358 in 359. OŠ Šmarje-Sap  

 

V prostorih knjižnice so obiskovalci lahko svoje misli vpisovali v veliko srce.  

Na ogled smo postavili razstavo slikanic v povezavi z branjem ali knjižnico. 

Knjižne kazalke smo si izmenjali kar dvakrat: v okviru 2. nacionalne izmenjave z OŠ Milana 

Šušteršiča iz Ljubljane ter International Bookmarks Exchange 2018 s SKH Tak Tin Lee Shiu 

Keung Primary School iz Hong Konga. 

Preko Izmenjevalnice so knjige dobile nove lastnike in naredile zopet veselje mladim bralcem.  

Pridružili smo se projektom Nacionalni mesec skupnega branja, Naša mala knjižnica ter Rastoča 

knjiga in o aktivnostih poročali na spletnih straneh šole. 
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Fotografije od 360 do 364. OŠ Šmarje-Sap  
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OŠ ŠMARJE PRI JELŠH 

Monika Javornik 

V knjižnici Osnovne šole Šmarje pri Jelšah smo se tudi letos pridružili praznovanju  mednarodnega 

meseca šolskih knjižnic in s tem opozorili na dejavnosti, s katerimi učence in starše opremljajo za 

življenje. Začeli smo že v tednu otroka, ko smo razstavili knjige na temo »prosti čas«.  Učence smo 

ves mesec spodbujali, da so zapisali, zakaj imajo radi svojo šolsko knjižnico. Zbrali smo veliko 

različnih mnenj, ki so jih učenci napisali na raznobarvne lističe in z njimi sooblikovali razstavo v 

šolski knjižnici, popestrili pa smo jo še s fotografijami na temo knjig, knjižnic in branja po izboru 

učenk knjižničarskega krožka. Prav tako so učenci pridno reševali knjižne uganke, tematsko 

vezane na knjige in knjižnice. Sedmošolci so v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali splošno 

knjižnico, kjer so prejeli knjigo Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh, ki jo že berejo za domače 

branje. Posebno pozornost smo v drugi polovici oktobra namenili spominu na obdobje reformacije.  

Z razstavo faksimiliranih izdaj pomembnejših del slovenskih protestantskih piscev smo učencem 

približali pomen tega obdobja za nas, Slovence. V oktobru smo v sodelovanju z Javno agencijo za 

knjigo RS (JAK) načrtovali tudi potujočo razstavo Pot knjige od avtorja do bralca, ki smo jo na šoli 

gostili v času knjižnega sejma. Pred tem so četrtošolci pri urah knjižnično-informacijskih znanj 

spoznavali pot nastanka knjige. V dar so prejeli brošuro s poučno zgodbo v obliki stripa, obiskal pa 

jih je tudi eden od avtorjev, ilustrator David Krančan. 

 

 

Fotografija 365. OŠ Šmarje pri Jelšah 
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Že sedmo leto organiziramo tudi Bralno značko za starše. Ves mesec smo še zbirali prijave 

staršev, ki so se odločili, da bodo z zgledom spodbujali svoje otroke k branju. 

Dogodke sva organizirali knjižničarki Monika Javornik in Tanja Jurjec. O njih smo poročali na 

šolski spletni strani ter v lokalnih medijih Šmarske novice in Rogaške novice. 

 

 

Fotografija 366. OŠ Šmarje pri Jelšah 

 

Fotografije prikazujejo razstavo ob mednarodnem mesecu šolskih knjižnic, ki so jo s svojimi 

mislimi sooblikovali učenci (foto1) in srečanje z ilustratorjem Davidom Krančanom (2). 

Dogodke sta organizirali knjižničarki Monika Javornik in Tanja Jurjec. 
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OŠ TONETA TOMŠIČA KNEŽAK 

Martina Batista Jenko 

 

 

Mesec šolskih knjižnic je bil v letošnjem šolskem letu zelo pester, saj ni manjkalo raznovrstnih 

dejavnosti za učence šole in otroke v vrtcu. Združili smo ga z Nacionalnim mesecem skupnega 

branja, saj smo vsako prvo šolsko uro 10 minut posvetili tihemu branju po želji. 

Punce, ki obiskujejo knjižničarski krožek, so vsak odmor odhitele v eno izmed štirih skupin vrtca 

in jim prebrale pravljico. Otroci so bili navdušeni!  

Vrtec je tudi reden obiskovalec šolske knjižnice, saj otroci z zanimanjem prisluhnejo pravljicam. 

 

    

Fotografiji 367 in 368. OŠ Toneta Tomšiča Knežak 

  

Z učenci višjih razredov smo tudi letos sodelovali pri dveh izmenjavah knjižnih kazalk. V sklopu 

nacionalne izmenjave smo naše kazalke poslali na OŠ Belokranjskega odreda Semič, pri 

mednarodni izmenjavi, pa so naše kazalke odpotovale na Hrvaško, in sicer na Osnovno školo 

Markovac Vrbova in Osnovno školo Mijat Stojanović Babina Greda.  
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Fotografija 369. OŠ Toneta Tomšiča Knežak 

 

Učenci knjižničarskega krožka so v knjižnico povabili prvošolce in jim za dobro jutro pripravili 

pravljično jogo. Učence šole smo vprašali, zakaj radi obiskujejo šolsko knjižnico. Najlepši prostor 

na šoli, prostor za pogovor in branje, prijaznost in urejenost so bili najpogostejši odgovori. In 

vesela sem, da je tako! 

 

Fotografija 370. OŠ Toneta Tomšiča Knežak 
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OŠ TREBNJE 

Maja Ule 

Osnovna šola Trebnje  se je pridružila praznovanju mednarodnega meseca šolskih knjižnic in 

tako želeli učence spodbuditi k razmišljanju o široki paleti dejavnosti, s katerimi knjižnice 

učence in starše opremljajo za življenje. O dogodku smo poročali na spletni strani šolske 

knjižnice: http://ostrebnje17.splet.arnes.si/obvestila/ 

V naši šolski knjižnici smo v mesecu oktobru 2018 pripravili več razstav in izvajali dejavnosti na 

temo branja in promocije šolske knjižnice.  

Razstava knjig v okviru projekta Rastem s knjigo, s katero smo želeli izpostaviti doslej izbrane 

knjige, še posebej letošnjo Avtobus ob treh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografije od 371 do 373 . OŠ Trebnje 

http://ostrebnje17.splet.arnes.si/obvestila/
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Razstava Beremo skupaj v šolski knjižnici in na hodniku pred predavalnico (v času roditeljskih 

sestankov), s katero smo želeli starše in učence opozoriti na pomen skupnega branja. Še posebej 

smo k skupnemu branju pozvali starše prvošolcev na roditeljskem sestanku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiji 374 in 375. OŠ Trebnje 

 

Na podružnični šoli Dobrnič so učenci razmišljali o pomenu šolske knjižnice, oz. Zakaj imam 

rad šolsko knjižnico?. Nastali so zanimivi odgovori, zato so učenci na to temo oblikovali tudi 

razstavni pano, katerega so dopolnili s svojimi najljubšimi knjigami.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiji 376 in 377. OŠ Trebnje 
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Knjižna uganka meseca oktobra je bila tudi letos posvečena mesecu šolskih knjižnic, tokratna 

tema je bila postavitev gradiva v šolski knjižnici. 

                      2. – 5. razred                                                     6. – 9. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiji 378 in 379. OŠ Trebnje 

V tem mesecu, in sicer 16. oktobra, nas je obiskala tudi ilustratorka, domačinka Marta Bartolj, ki 

je učencem 5. in 6. razreda predstavila pot knjige od osnutka do izida in predstavila svojo knjigo 

Kje si? 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 380. OŠ Trebnje 
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V tednu otroka smo na razstavnem panoju izobesili Lainščkovo pesem Prosti čas. Učenci 5. in 6. 

razreda so v prostem času, ki ga preživijo v šolski knjižnici pesem tudi ilustrirali. Sočasno pa smo 

poiskali in izpostavili knjige, ki opisujejo igre, ustvarjanje v prostem času.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 381. OŠ Trebnje 
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OŠ TONČKE ČEČ 

Urša Bajda 

Na OŠ Tončke Čeč v Trbovljah smo se v mesecu oktobru 2018 povezali s kar petimi šolskimi 

knjižnicami doma in po svetu. Izdelovali in izmenjali smo si knjižne kazalke, kar se je zavleklo vse 

do decembra. V naši knjižnici so potekali različni dogodki: medgeneracijsko sodelovanje, 

delavnice družinskega branja s poudarkom na družinski pismenosti, bralni projekti Naša mala 

knjižnica, GG4U in eTwinnig projekt Reading Club s špansko šolo. V dejavnosti so bili vključeni 

vsi učenci, ki so sito želeli. Tri mesece nam je bila v šolski knjižnici v pomoč tudi EVS prostovoljka 

Seda Nur Ergul  iz Turčije. 

 

Video 1: Dejavnosti v šolski knjižnici (oktober – december 2018)  

 

Video 2: Nacionalna izmenjava knjižnih kazalk 

https://www.youtube.com/watch?v=mxXBvZtQ_nA
https://youtu.be/NiktJlYKX1Q
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Video 3: Izdelava in izmenjava knjižnih kazalk na OŠ Tončke Čeč v Trbovljah 

 

O vseh dogodkih smo poročali na spletni strani šolske knjižnice ter v času novembrskih 

pogovornih ur za starše tudi z multimedijsko predstavitvijo na televiziji v šolski avli. 

https://www.youtube.com/watch?v=mxXBvZtQ_nA
https://solskaknjiznicaostctrbovlje.blogspot.com/2018/12/klicemo-hvala-v-slovensko-bistrico.html
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OŠ VIDEM 

Vesna Voglar Pulko 

Letošnji mednarodni mesec šolskih knjižnic se je začel v znamenju Nacionalnega meseca 

skupnega branja 2018, ki se je raztegnil v oktober in še naprej. Učenci so skupaj z razredniki 

prihajali v šolsko knjižnico, kjer smo se pogovarjali o pomenu branja pa tudi o razlogih za in proti.  

 

Fotografija 385. OŠ Videm 

 

Skupaj smo prebirali razne knjige, tako leposlovne kot poučne. Učenci, tudi tisti, ki nad branjem 

niso preveč navdušeni, so ugotavljali, da se pravzaprav za vsakega bralca najde zanimiva knjiga, če 

le ima dovolj volje, da izbira med obilico ponujenih knjig. Tako so se zatopili v branje, da jih je 

bilo veselje pogledati. 

Ob Knjigotapu (H. Docherty) smo z učenci 1. VIO ugotavljali, da vsak potrebuje nekoga, ki ga ima 

rad in mu prebere kakšno zanimivo zgodbico. Tudi učenci, ki že znajo tekoče brati, so veseli, če 

lahko prisluhnejo bralcu/pripovedovalcu pravljic. Dogovorili smo se, da bodo malce »pocukali« 

starše za rokav in jih spomnili na to, kako prijetna so bila skupna prebiranja pravljic v zgodnjem 

otroštvu in da ni nič narobe, če to kdaj pa kdaj ponovijo.  
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Učenci so si izdelali knjižne kazalke, na katerih so prikazali pomen branja, svoje najljubše knjige, 

knjižne police ipd. 

 

Fotografija 386. OŠ Videm 

 

S sedmošolci smo v začetku oktobra obiskali Knjižnico Ivana Potrča Ptuj, kjer so nas prijazno 

sprejeli. V okviru projekta Rastem s knjigo so nam predstavili Cobiss, kako se znajdemo v njem in 

kako lahko na Biblosu prebiramo tudi e-knjige. Knjižničarka Liljana nas je navduševala za branje. 

Povedala nam je, da so knjige lahko naše najboljše prijateljice, da so nam v uteho, da lahko ob 

branju "pravih" knjig lažje gradimo mostove zapletenih medsebojnih odnosov ipd. Vsak 

sedmošolec je prejel svojo knjigo Avtobus ob treh (N. Konc Lorenzutti). 

 

Fotografija 387. OŠ Videm 
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Skupnemu branju smo se tradicionalno posvetili tudi učitelji. Nekaj učiteljev je na skupnem 

sestanku naglas doživeto prebralo slikanico ˝Majhno težavo imam,˝ je rekel medved (H. Janisch) 

in ugotovili smo, da imamo včasih tudi mi težave s komuniciranjem.  

Včasih želimo sogovorniku, ki išče naše razumevanje, ponuditi hitro rešitev, saj smo vendarle 

pedagoški delavci in želimo soljudem hitro pomagati.  

Učitelji so osvežili poznavanje knjižnične zbirke in se obilno založili s knjigami s področja vzgoje in 

izobraževanja, pedagoške psihologije pa tudi s kakšno knjigo »za dušo«. 

 

Fotografiji 388 in 389. OŠ Videm 

 

Mesec oktober se je hitro iztekel, mi pa se še naprej trudimo, da bi bila šolska knjižnica prijetno 

zavetje tako za navdušene bralce kot za tiste, ki pravih knjig še niso odkrili. 

 

OŠ VINICA 

Barbara Stuhne Vuk  

Mednarodni mesec šolski knjižnic smo tudi v letošnjem šolskem letu razširili na cel mesec oktober, 

vključili so se vsi razredi in bili zelo ustvarjalni.  

Prvošolci so prisluhnili pravljici Becky Bloom Tiho, tukaj beremo!. Po končanem branju smo se z 

učenci pogovarjali o obnašanju v šolski knjižnici, kako si izposodimo knjigo in kako z njo ravnamo. 

Po pogovoru so ilustrirali prizor iz pravljice, ki jim je bil najbolj zanimiv.   
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 Učenci drugega razreda so prisluhnili pravljici Saše Šega Crnič Mala miška v knjižnici. Pravljica 

jim je bila tako všeč, da smo ob koncu ustvarili knjižne kazalke v obliki miške. Učenci so pokazali, 

kako spretni so v prepogibanju papirja. Na list so nato narisali svoj najljubši prostor v šoli ali pa 

eno izmed pravil knjižničnega reda. Nekateri pa so narisali naslovnico najljubše knjige in ostali 

učenci so ugibali za katero knjigo gre.  

 

Fotografija 390. OŠ Vinica 

 

V tretjem razredu so spoznali leva, ki je obiskal knjižnico. Knjiga Lev v knjižnici jih je navdušila. 

Pogovarjali smo se o levu, o pravilih, ki jih je včasih potrebno tudi za dober namen ali izredno 

situacijo prekršiti, tako kot jih je prekršil lev. Učenci so se izdelali se kazalko.  

 

Fotografija 391. OŠ Vinica 
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Fotografiji 392 in 393. OŠ Vinica 

 

Fantje v obliki žoge, deklice v obliki samoroga.  

Šolsko knjižnico so obiskali tudi četrtošolci in petošolci. Oboji so prisluhnili napetemu odlomku iz 

knjige Eoin Colfer  Knjižničarka mrcina. In ko je postalo najbolj zanimivo, se je zgodba ustavila. 

Učenci so po lastni domišljiji nadaljevali dogajanje v knjižnici. Če pa bodo hoteli izvedeti kako se 

je zgodba končala, bodo morali poseči po knjigi in jo prebrati.  

Šestošolci so bili razpoloženi za pogovor. Zato smo eno šolsko uro porabili za pogovor in 

ugotavljanje, kaj počne knjižničar, kaj so njegove naloge. Nato pa so povedali svoje mnenje, zakaj 

jim je v knjižnici lepo.  

Sedmošolci so se pogovarjali o najljubših knjigah, priporočali svoji  sošolcem knjigo, ki so jo sami 

prebrali in zakaj naj bi jo prebrali še drugi. Tako so skušali navdušiti ostale za branje knjig.  

V osmem in devetem razredu pa smo se odločili za medgeneracijsko branje. Učenci osmega razreda 

so brali v dveh skupinah. Prva skupina, ki obsega 12 učencev, je brala prvošolcem, ker jih je v 

razredu prav tako 12. Torej je vsak učenec bral enemu. Knjige sem predhodno izbrala glede na 

tematiko in otroka. Šolarji so se udobno namestili po različnih kotičkih šole – med knjižnimi 

policami, na hodnikih, ob oknih, v šolski avli, v učilnici, ki je bila prosta. 
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Fotografije od 394 do 396. OŠ Vinica 
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Fotografije od 397 do 406. OŠ Vinica 
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Druga skupina osmošolcev je brala tretjemu razredu, tako da je en osmošolec ime dva poslušalca, 

saj je učencev v tretjem razredu 21. Slikanice sem zopet izbrala sama glede na učence in temo.  

Učenci prvega in tretjega razreda so se tako ob koncu prelevili v pravega ilustratorja in sami narisali 

naslovnico knjige, ki so jo poslušali. Osmošolci pa so svojo izkušnjo »kul bralca« izlili na 

papir. Odziv mlajših učencev je bil zelo pozitiven. Neprestano so hodili v knjižnico ali spraševali 

razredničarki, kdaj bomo zopet brali, kdaj bodo prišli večji učenci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografije od 407 do 409. OŠ Vinica 

 

Učenci devetega razreda (15) so prebirali slikanice učencem drugega razreda (15 učencev). Tako je 

vsak drugošolec zbrano poslušal enega devetošolca. Ob koncu so se pogovorili o pravljici. Učenci 

drugega razreda so se prelevili v ilustratorja in narisali svojo naslovnico knjige, ki so jo poslušali. 

Devetošolci so o svoji izkušnji pisali.  
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Misli in utrinki osmo- in devetošolcev o bralni izkušnji:  

»Moja poslušalka me je zelo napeto poslušala, ko sva brali je opazovala slikice. Ob pogovoru je 

sodelovala in odgovarjala. Zgodba ji je bila zanimiva. Takšno izkušnjo bi še enkrat ponovila, ker se 

mi je to zdelo zanimivo in rada delam z otroki.« 

Nika 

»Z Janom sva se imela lepo. Pridno je poslušal in knjiga se mu je zdela zanimiva. Skupaj sva 

prelistala knjigo in naredila kratko obnovo. Tudi meni se je zdela knjiga zanimiva in izkušnja je bila 

zelo lepa. To bi želela definitivno ponoviti.« 

Nina 

»Dobila sem knjigo z naslovom Skrivališče. Brala sem jo Taiu. Knjiga mu je bila zelo zanimiva, zato 

je spremljal in poslušal. Na koncu sem mu postavila nekaj vprašanj, da sem preverila, če je knjigo 

razumel in njegovo mišljenje. Ker mu je bila knjiga tako všeč, sem mu jo prebrala še enkrat.«  

Leona 

»Knjigo sem bral Nini. Naslov je bil Miška požeruška kupuje moko. Knjiga je bila kar zahtevna. 

Bral sem jo jaz, ona je pridno poslušala. Ob moji pomoči sva knjigo obnovila.« 

Ivo 

»S Klaro sva imel knjigo Ljubek star lev in obema je bila knjiga všeč. Knjigo sva skupaj obnovila in 

se o njej pogovarjala. Moja izkušnja je bila zanimiva.« 

Žan 

»Bilo mi je zelo zanimivo in upam, da Jakobu tudi. Dovolila sem, da bere tudi sam in bil je zelo 

dober. Všeč mi je bilo, da me je poslušal in ko je bral on, sem poslušala jaz. Upam, da še kdaj 

ponovimo« 

Roberta 

»Bilo mi je všeč. Naslednje leto bi lahko brali Frančka. Oba sta poslušala in znala povedati obnovo.«  

Nik 

»Bilo mi je še kar zanimivo.«               

Jaka 

»Bilo je zelo lepo. Oba sta bila dobra poslušalca. Ob vsaki sliki smo se ustavili in jo opisali.«  
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Neznan 

»Bilo je kul. Knjiga je bila poučna in primerna. Otroci so me poslušali in vmes tudi razmišljali. To 

bi moralo biti večkrat. Bral sem Mihi in še eni deklici.« 

Neznan 

»Bilo mi je lepo, ko sem bral mlajšim. Lepo so poslušali ter kasneje obnovili.« 

Maks 

 

»Bilo je lepo, ko sem bral deklici, ki me je poslušala. In rad bi, da imamo še več takšnih dogodkov.« 

Klemen 

»Knjiga se je zdela poslušalcema zanimiva, poslušala sta pozorno. Tudi ilustracije so bile zanimive. 

Jaz v vlogi bralca ne bi bila več.« 

Maja 

»Bralna izkušnja je bila zanimiva, všeč mi je bilo to, da nisem bral le sebi. Ni mi bilo všeč, da Julij 

ni poslušal in ni bil miren.« 

Velibor 

»Bral sem Klari. Bila je zelo navdušena nad knjigo in zgodbo. Poslušala je zelo zbrano.«  

Žiga 

»Brala sem knjigo Plahi zmaj. Ko sem brala me je poslušal, bilo mi je prijetno. Ves čas je bil tiho in 

gledal slike. Pravljica mu je bila vešč, na koncu sva še enkrat prelistala slikanico. Vprašala sem ga, 

kako bi se sam počutil na zmajevem mestu in kaj si je zapomnil. Objel me je in rekel, da upa da mu 

bom še kdaj brala. Z veseljem bi še kdaj brala mlajšim otrokom.« 

Melanija 

 

»Zanimiva izkušnja. Malo se je igral a naslednji hip je že bil pri knjigi in me poslušal. Knjigo sem 

brala fantu, za katerega sem mislila, da ne bo poslušal, saj je med odmori zelo živahen. Rada bi, da 

večkrat beremo prvošolcem. Bilo je lepo, ker je poslušal. Če bomo še brali, bi rada, da si otroke 

izberemo sami.«          

Lucija 
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»Predstavila se je in rekla, da ji je ime Mary. Začeli smo brati zgodbo in vprašal sem jo, če zna brati? 

Odgovorila je da ne. Ko sem bral, je rekla, da ji zgodba ni zanimiva, ampak slike pa. Ni je bilo sram. 

Kak trenutek ni poslušala in sem ji pokazal slike, da ji je bilo zanimivo.« 

Nik 

 

Fotografiji 410 in 411. OŠ Vinica 

 

NADALJEVANJE ZGODBE PO LASTNI DOMIŠLJIJI (E. COLFER: KNJIŽNIČARKA MRCINA) 

Knjižničarka Mrcina je zakričala: »Kaj to pomeni?! Knjižnica je za branje in ne za razmetavanje! 

Oooo  boš že videl!« Martin se je prestrašen obrnil: «Jajajaaz… samo radoveden sem bil in sem 

pogledal kaj so ti papirji.« Bil je prestrašen. 

»Za kazen boš prebral knjigo, ki ima 896 strani in napisal obnovo!«, je veselo rekla Mrcina. Odšla 

ja za knjižnični pult ter poiskala knjigo, ki ima 896 strani. Ko je prišla k Martinu je rekla: »Glej, 

da prebereš celo knjigo, mulc razvajeni! In pospravi to, kar si razmetal!« Odšla je k svoji mizi. 

»Ha, naslednjič ne bom tako popuščala!«, je rekla z zlobnim glasom. 

»Oh, kaj pa mi more ta Mrcina. Prebral bom knjigo, potem bo večer in šel bom domov,« se je 

opogumil. 

»Si prepričan, da boš to naredil?«, sem ga vprašal.  
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»Še malo ji bom ponagajal.« Martin je šel s preproge in začel peti: »Zlobna mrcina  me je ugrabila 

trala la tra la la la…« 

Ko je knjižničarka Mrcina to slišala, se je tiho priplazila Martinu za hrbet. »Ojoj, ja ojoj! Kar poj 

si, ne greš domov dokler ne prebereš vseeeeh knjig v knjižnici!« 

  Martin se je prestrašil in poklical   mamo. Vse ji je povedal in mama je prišla v knjižnico. »Veste 

kaj gospa Mrcina, tako se z otroki ne dela. To je nedopustno.« se je pritožila. 

Mrcina je spoznala, da to kar je počela ni prav. Opravičila se je in vse se je rešilo. Mrcina je 

postala prijazna in vsi so radi hodili v knjižnico.  

 

B.M., 5. R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografiji 412 in 413. OŠ Vinica 
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Fotografije od 414 do 418. OŠ Vinica 

 

Preživeli smo zelo razgiban in zanimiv mesec v knjižnici. Učenci so bili veseli in radi so sodelovali. 

Včasih je bila izvedba časovno težje izvedljiva, saj se na šoli dogaja vedno toliko stvari in različnih 

dejavnosti.  

Tako so tudi učenci pobližje spoznali knjižnico kot prostor, knjižničarko in vzeli v roke knjigo ali 

premišljevali zakaj in čemu namen knjig in knjižnic, česar modra nebi. 

Knjižnica je duša šole.  
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Fotografije od 419 do 421. OŠ Vinica 
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OŠ dr. VITA KRAIGHERJA 

Maja Miklič Nagode 

Šolska knjižnica na Osnovni šoli dr. Vita Kraigherja v Ljubljani se je pridružila praznovanju: 

- z obiskom najbližje splošne knjižnice s sedmošolci v okviru projekta Rastem s knjigo, 

- s pričetkom interesne dejavnosti Čarovničkin bralni kotiček (2. – 6. razred), v okviru katere 

bomo med drugim tudi sodelovali pri projektu NMK, 

- skupaj smo brali različne knjige (z Večernico nagrajeno Drobtine iz mišje doline, zbirko Zgodbe 

iz konca kamene dobe, Polh Rogovilež, Strahek …), 

- prvič natisnili ali ponatisnili smo nekaj zloženk, ki jih z vsebino tematskih priporočilnih 

seznamov pripravlja šolska knjižničarka (poučne knjige za predmet družba v 2. triletju, knjige o 

knjigi, najljubše detektivke …),    

- v torek, 16.10.2018, pa smo imeli Knjižno čajanko za učence 5. – 9. razredov, ki so v preteklem 

šolskem letu končali Bralno značko, v okviru čajanke nas je obiskala pisateljica Jana Bauer, poleg 

tega pa smo imeli tudi zanimive delavnice (gibljiva knjiga, kaligrafija), 

- v sredo, 17.10.2018, pa nas je obiskala knjižničarka iz najbližje splošne knjižnice MKL – 

Knjižnica Bežigrad, in nam predstavila dejavnosti mladinskega oddelka splošne knjižnice ter 

zbirko Čebelica, ki je nedavno praznovala okroglo obletnico,  

- v knjižnici je bila škatla, v katero so učenci lahko vrgli svoj listič z odgovorom na vprašanje: 

»Zakaj imam rada/rad našo šolsko knjižnico?«. Odgovore smo zbrali in objavili na blogu šolske 

knjižnice.  

Dejavnosti so se odvijale celotni mesec oktober.  

Dogodke je organizirala Maja Nagode Miklič, šolska knjižničarka.  

O dogodku smo poročali preko letakov in plakatov, ki so bili obešeni na šoli, ter na spletnem 

blogu šolske knjižnice: https://nocvknjiznici.blogspot.com/ .  
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OŠ DRAGOMERJA BENČIČA - BRKINA 

Daša Rebec 

V šolski knjižnici Osnovne šole Dragomirja Benčiča – Brkina smo oktobra, v mednarodnem 

mesecu šolskih knjižnic, izvedli naslednje dejavnosti: 

Z učenci 7. razreda smo v sklopu projekta Rastem s knjigo obiskali Kosovelovo knjižnico v Sežani, 

kjer so jim predstavili razporeditev knjižnega gradiva, seznanili z izposojo in rezervacijo gradiva v 

posameznih enotah Kosovelove knjižnice. V dar so prejeli roman Nataše Konc Lorenzutti Avtobus 

ob treh. 

  

Fotografija 422. OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina 

V šolski knjižnici smo pripravili razstavo knjig in kviz o projektu Rastem s knjigo ter pisateljici 

Nataši Konc Lorenzutti. Učenci 6.-9. razreda so kviz lahko reševali do začetka novembra, ko smo 

izžrebali in nagradili učenko, ki je pravilno rešila kviz.  
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Fotografije od 423 do 425. OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina 

Na šoli smo tudi letos za naše drugošolce pripravili projekt spodbujanja družinskega branja, 

Knjižna torbica. 

V začetku oktobra smo z izštevanko izbrali prvo učenko, ki je oblekla bralno majico in domov 

odnesla knjižno torbico. V njej je letos šest knjig (dve slikanici, štiri strokovne knjige), zgoščenka, 

revija in zvezek za zapis vtisov. Torbica bo pri izbrani učenki na obisku pet dni. Ko jo bo prinesla 

nazaj v šolo, bo predstavila sošolcem najljubšo knjigo, učiteljica bo prebrala zapis iz zvezka vtisov. 

In z izštevanko bodo učenci ponovno izbrali naslednjega »torbičarja«. Izmenjava bo potekala vse 

do aprila, dokler ne bodo na vrsto prišli vsi drugošolci. Projekt bomo zaključili s prireditvijo, na 

kateri bodo vsi sodelujoči prejeli priznanje in knjižno darilo. 

      

Fotografiji 426 in 427. OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina 

 

V četrtih razredih smo v okviru dolgega branja v knjižnici brali knjigo Maše Ogrizek, Koko Dajsa v 

mestu. Pri likovnem pouku so učenci dogodivščine knjižnih junakov ilustrirali. Nastale so 
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zanimive upodobitve Koko Dajsinega domovanja in njenih sosedov. S tem smo učencem priznali 

kot prebrano eno knjigo za Bralno značko. Deset najboljših slik smo razstavili v šolski knjižnici. 

 

     

Fotografiji 428 in 429. OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina 

 

          

Fotografije od  430 do 432. OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina 

 

V  tretjih razredih smo ustvarjali na temo jeseni. 
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Iz pesniške zbirke z naslovom Jesen (avtorja Mitja Reichenberg in Magda Dolen) smo izbrali dve 

pesmi: Gozd v barvah in Jutranja rosa. Učenci so se preizkusili v glasnem branju, recitaciji pesmi. 

Po večkratnem tihem in glasnem branju, smo učencem razdelili kartončke s posameznimi verzi 

teh pesmi. Učenec, ki je imel kartonček z začetnim verzom, je stopil naprej in začel z branjem, za 

njim so se ostali razvrstili tako, da smo sestavili celotno pesem.  

Na oglasni deski pred razredom smo pripravili ilustracije o jeseni in prilepili prebrani pesmi.   

    

   

Fotografije od 433 do 436. OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina 

       

Fotografiji 437 in 438. OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina 
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S petošolci smo sodelovali v projektu izmenjave knjižnih kazalk. Izmenjali smo si jih z učenci 

Osnovne šole XIV. divizije Senovo.  

Z učenci smo pri urah KIZ-a spoznavali kraj Senovo, iskali najkrajšo pot iz Hrpelj do Senovega. 

Svoje raziskovanje smo predstavili v obliki plakata. Senovčanom pa smo poslali pismo, ki so ga 

učenci sami sestavili in napisali z nalivnim peresom. 

 

    

Fotografiji 439 in 440. OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina 

 

        

 

Fotografije od 441 do 443. OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina 

 

Glede na to, da so Brkini poznani po pridelavi sadja, predvsem sliv (v teh krajih jim pravijo češpe) 

in jabolk, smo se odločili, da bomo knjižne kazalke naredili obliki češp.  

Učenci so se tako preizkusili v oblikovanju in šivanju filca. 
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Fotografija 444. OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina 

V knjižnici smo pripravili razstavo knjižnih novosti za učence in učitelje. 

    

Fotografiji 445 in 446. OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina 
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Na šoli smo se v preteklih letih podali v raziskovanje ljudskega blaga. Učenci so zbirali izštevanke 

in otroške igre, s katerimi so si nekdaj otroci v teh krajih krajšali čas. Izdali smo knjigo z naslovom 

Babica, povej mi. 

Oktobra smo s pomočjo omenjene knjige z oddelkom podaljšanega bivanja spoznavali stare igre 

in se naučili izštevanko. Otroci so se v knjižnici preizkusili v različnih igricah.  

       

    

 

Fotografije od 447 do 452. OŠ Dragomirja Benčiča – Brkina 
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OŠ FRAM 

Simona Napast 

 

          

             

              

 

Fotografije od 453 do 462. OŠ Fram 
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Fotografije od 463 do 465. OŠ Fram 
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Fotografije od 466 do 468. OŠ Fram 
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Fotografiji 469 in 470. OŠ Fram 
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Fotografije od 471 do 473. OŠ Fram 
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Fotografiji 474  in 475. OŠ Fram 
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OŠ VENCLJA PERKA DOMŽALE 

Štefka Zore 

 

Šola OŠ VENCLJA PERKA DOMŽALE se je pridružila praznovanju  z dejavnosmi: 

Izmenjava knjižnih kazal med slovenskimi šolskimi knjižnicami  

 

Z učenkami interesne dejavnosti ročna dela in knjižnica, moja znanka smo sodelovali v slovenski 

izmenjavi knjižnih kazal. Knjižna kazala smo poslali knjižničarki Marti Gorjup in učencem na OŠ 

Karla Destovnika Kajuha v Ljubljani. Učenci so pri delu uživali in komaj čakali na kazalke, ki smo 

jih prejeli. 

 

Fotografija 476. OŠ Venclja Perka Domžale 'Kazalke, ki smo jih prejeli z OŠ Karla Destovnika Kajuha' 

Mednarodna zmenjava knjižnih kazal  

Knjižna kazala smo poslali na šolo na Portugalskem in jih od tam tudi prejeli. 
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Fotografija 477. OŠ Venclja Perka Domžale 

Noč v knjižnici – drugačna priprava na tekmovanje  

V šolskem letu smo Noč v knjižnici izvedli v treh skupinah. Zaradi drugih dejavnosti sta dve 

izvedbi potekali tudi v novembru. Odziv je bil odličen, s tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 

26. in 27. 10 2018 za 6. in 7. razred. Sodelovalo je 35 učencev 

Njihovo delo je bilo povezano s knjigama Avtobus ob treh in Solzice. Učenci so iskali podatke o 

avtorjih, primerjali življenje in na koncu pripravili dramatizacijo. 

 

Fotografija 478. OŠ Venclja Perka Domžale 
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9. in 10. 11. 2018 za 4. in 5. razred. Sodelovalo je 26 učencev. 

Učenci so spoznavali Toneta Seliškarja, se učili sodelovanja in skupnega reševanja problemov. 

Obiskal nas je jamarski reševalec, ki je učence učil zavezovanja vozlov in jim pokazal osnove 

reševanja (skupaj zmoremo). 

Po skupinah so izdelali lutke in uprizorili poljuben odlomek iz dela Bratovščina sinjega galeba.  

    

Fotografiji 479  in 480. OŠ Venclja Perka Domžale 

16. in 17. 11. 2018 za 8. in 9. razred. Sodelovalo je 15 učencev. 

Učenci so spoznavali delo in življenje pisatelja Vinka Möderndorferja. V pogovoru so se lotili tem, 

o katerih se »ne pogovarjamo«, spregovorili so o drugačnosti in sprejemanju le te ter o odnosih v 

družini.  

Izredno zanimive so bile dramatizacije, saj so v odigranih odlomkih zajeli bistvo današnjih 

odnosov med mladimi. 

                   

Fotografiji 481  in 482. OŠ Venclja Perka Domžale 'dramatizcija (Kit na plaži)'  in 'Priprave na spanje' 
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Beremo s starši (8. 10. 2018) 

Učenci 6.A in njihovi starši so prebrali knjigo  Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh. 8. 10. 

2018 smo se sestali v šolski knjižnici in se o delu in dilemah, ki jih prinaša skupaj pogovarjali. 

Prav vsak od staršev je v delu našel nek izziv, ki prinaša vprašanja za pogovor z odraščajočim 

otrokom. Srečanja se je udeležilo 23 staršev. Starši so si takega načina dela zaželeli tudi v 

prihodnje. Naslednje srečanje bo spomladi. 

  

Fotografija 483. OŠ Venclja Perka Domžale 'Pogovor je bil zanimiv' 

OPB bere v šolski knjižnici 

Tri skupine OPB so se odločile, da bodo enkrat na teden brali v šolski knjižnici. Učenci so si izbrali 

pravljico, ki so jo potem skupaj (glasno) brali. Ta dejavnost se še nadaljuje. 

  

Fotografija 484. OŠ Venclja Perka Domžale 'Danes berem jaz' 

 

O dogodku smo poročali v šolskem glasilu, na spletni strani šole, svetu staršev, seji UZ in v 

občinskem glasilu Slamnik. 
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OŠ BRINJE GROSUPLJE 

Polona Umek Repovž 

Tudi OŠ Brinje Grosuplje se je v mesecu oktobru pridružila praznovanju  z različnimi dejavnostmi.  

 

Fotografija 485. OŠ Brinje Grosuplje 

Naj jih omenim le nekaj: 

IZDELAVA IN IZMENJAVA KNJIŽNIH KAZALK 

Z učenci smo izdelovali knjižne kazalke, ki smo si jih nato izmenjali z učenci iz OŠ Litija. 

Poslane kazalke: 

 

 

 

 

 

Fotografija 486. OŠ Brinje Grosuplje 
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Prejete kazalke: 

 

 

 

 

 

Fotografija 487. OŠ Brinje Grosuplje 

 

IZVEDLI SMO ANKETO O DELU ŠOLSKE KNJIŽNICE 

Med učenci naše šole smo izvedli anketo o delu šolske knjižnice. Učenci so z delom knjižničark ter 

knjižnico kot celoto zelo zadovoljni ter jo radi obiskujejo. Učenci ocenjujejo, da je knjižnica dobro 

založena ter da v njej skoraj vedno dobijo želene informacije oz. knjige. Navedli so, da prihajajo v 

knjižnico tudi zaradi druženja s prijatelji, zato da si pomagajo pri učenju ter tudi zato, da naredijo 

domače naloge. Podali so tudi nekaj predlogov, s čim naj šolsko knjižnico še popestrimo. Rezultate 

ankete smo objavili v šolskem časopisu. 

 

IZDELOVALI SMO KNJIŽICE NA TEMO ZAKAJ IMAM ŠOLSKE KNJIŽNICO« 

 

Učenci tretjih razredov so pisali na temo »Zakaj imam rad šolsko knjižnico«. Njihove zapise smo 

razstavili v prostorih knjižnice.  

 

Fotografiji 488 in 489. OŠ Brinje Grosuplje 
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Učenci petih razredov, pa so svoja razmišljanja predstavili v obliki oblačkov. 

 

 

Fotografija 490. OŠ Brinje Grosuplje 
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V KNJIŽNICI SMO IMELI  TEDEN DRUŽABNIH IGER 

Učenci so se družili ob družabnih igrah ter se ob tem zelo zabavali. Priznati moram, da nam je 

posledično v knjižnici zmanjkovalo prostora. 

 

 

 

 

 

 

Fotografiji 491  in 492. OŠ Brinje Grosuplje 

 

OBISKAL NAS JE BOŠTJAN GORENC - PIŽAMA 

Mesec šolskih knjižnic se je lepo povezal tudi s tednom otroka. Na šoli nas je zato obiskal slovenski 

pisatelj, komik, prevajalec in igralec Boštjan Gorenc - Pižama. Učencem je pripravil zelo zanimiv 

program ter jih še dodatno motiviral za obiskovanje šolske knjižnice. 

 

Fotografija 493. OŠ Brinje Grosuplje 

Vse dogodke, razen obiska Boštjana Gorenca Pižame, sem organizirala Polona Umek Repovž, 

šolska knjižničarka.  Večina dejavnosti je potekalo v okviru ur KIZ-a. O dogodkih pa smo poročali 

na spletni strani knjižnice ter v šolskem časopisu. 
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OŠ LESIČNO 

Lučka Palir Mavrič 

Šolska knjižnica je prostor, kamor naši učenci radi zahajajo. Pa ne le, da si izposojajo knjige, vse 

bolj priljubljeno postaja druženje, sproščanje in prebiranje enciklopedij, stripov. V udobju 

čitalnice in v skritih kotičkih na blazinah in pručkah med knjižnimi policami potekajo sproščeni 

pogovori o vsem, kar mladi doživijo. Marsikatera roka seže po reviji ali knjižni novosti, ki se ji 

ponuja v bližini. Mnogi iščejo gradiva za opravljanje šolskih zadolžitev, drugi želijo gledati filme, 

risanke ali poslušati glasbo. Tudi za te se kaj najde. Na mizah se  razprostrejo plošče družabnih 

iger, v katere se igralci vživijo, da čas v knjižnici kar prehitro mine. Kadar je potrebno, je knjižnica 

tih in varen prostor, v katerega se lahko umaknejo posamezniki za delo, premišljevanje ali 

počitek. Zaposleni najdejo tu gradiva za pouk ali branje po svojih željah. Namenjena jim je tudi 

posebna polica s čtivom za bralno značko. 

Naša knjižnica je živa knjižnica. Obiskovalcev, ki jo vsakodnevno obiščejo, se veselijo knjige in 

knjižničarki. Znanje nas bogati in dela velike, knjižnica ponuja brezplačno vstopnico v svet novega 

in prijetnega preživljanja prostega časa. 

Dejavnosti, ki smo jih izvedli v Mednarodnem mesecu šolskih knjižnic 2018, je bilo kar nekaj. Od 

septembra do oktobra 2018 je trajal tudi Nacionalni mesec skupnega branja, ki se je naknadno 

podaljšal do konca koledarskega leta. Z tem smo lahko povezavo zastavili še širše. 

 

Fotografija 494. OŠ Lesično 
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Pričetek projekta Naša mala knjižnica 

Drugo leto zapovrstjo sodelujemo v projektu NMK, ki ga prireja KUD Sodobnost International.  

Oktobra smo pričeli z branjem predvidenih knjig in reševanjem pripadajočih Ustvarjalnikov. 

Prijavili smo se na medšolsko izmenjavo književnega junaka. To bo letos Srček iz knjige Skuhaj mi 

pravljico!. Otvoritev branja v projektu smo pospremili z razstavo in predstavitvijo knjig. 

Berimo skupaj 

Šolski projekt Berimo skupaj se je skozi leta izvajanja zelo dobro prijel. Udeleženci, učenci 4. in 5. 

razreda ter njihovi starši v evalvaciji izkazujejo navdušenje in željo po nadaljevanju podobnih 

srečanj tudi v višjih razredih osnovne šole. Gre za medgeneracijski bralno – spodbujevalni 

projekt. Na srečanjih poglabljamo znanje in delimo mnenja o prebrani isti knjigi. S tem 

dvigujemo motivacijo za branje. Najlepša bralna izkušnja je po besedah otrok in staršev čas, ki ga 

preživijo ob skupnem branju, poslušanju in pogovoru, ki se razvije ob tem. 

 

Fotografija 495. OŠ Lesično 
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Tržnica knjig 

V Tednu otroka smo tudi letos pripravili Tržnico knjig. To je izmenjevalnica knjig, ki jih otroci 

najdejo doma in jih želijo zamenjati za druge. V izmenjavah so sodelovali učenci od 1. do 5. 

razreda. Opravljenih je bilo 76 izmenjav. Na ta način prispevamo k dvigovanju bralne kulture in 

okoljskega zavedanja, saj recikliramo in ponovno uporabljamo. 

Branje pod krošnjo 

Kaj je lepšega kot poslušanje priljubljenih pravljic v senci dreves in ob prijetnem pihljanju 

vetriča? Včasih si lahko privoščimo tudi to. Prvošolci so izbrali slikanice po svojih željah in jih 

prebirali pod krošnjami. Bili so del lepe bralne izkušnje, ki jo je marsikdo ponovil še doma. 

Pri pravljičnem krožku so učenci izdelali junake iz pravljic in pripravili manjšo razstavo. 

 

OŠ KAJETANA KOVIČA RADENCI 

Tadeja Slavič 

Pri obeleževanju mednarodnega mesca šolskih knjižnic sodelujemo že od samega začetka. Še 

posebej slavnostno je za učence 2. razreda, saj za ta razred dijakinje in knjižničarka Srednje šole 

za gostinstvo in turizem Radenci vsako leto pripravijo pravljično uro. Pri izbiri pravljice se 

osredotočamo na temo, ki je izbrana ali na avtorje jubilante, ki v tem letu praznujejo.  

Letos smo izbrali pravljico Lolo v knjižnici avtorice Andreje Vukmir. Dijakinje Mojca, Anja in 

Špela (dijakinje 4. letnika, smer turistični tehnik) so za naše učence pripravile pravljično uro tudi 

lani. Našim drugošolcem so doživeto prebrale pravljico, ki promovira knjižnice in branje. Po 

pravljici so učenci izdelovali tudi svoje lastne članske izkaznice. Kot se za šolo, na kateri smo 

gostovali spodobi, so nas pogostili s svojim pecivom in čajem.  

Dogodek smo predstavili tudi na spletni strani OŠ Kajetana Koviča Radenci (www.os-radenci.si) 

(27. 10. 2018):  

ZAKAJ IMAM RAD/A SVOJO ŠOLSKO KNJIŽNICO? 

Tudi letos se je naša šola skupaj s Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Radenci pridružila 

praznovanju mednarodnega meseca šolskih knjižnic. Srednješolke 4. letnika Anja, Mojca in Špela 

so našim drugošolcem predstavile pravljico Andreje Vukmir Lolo v knjižnici, ki govori o 
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prvošolcih, ki prvič pridejo v knjižnico. Po pravljici so učenci izdelovali članske izkaznice za 

knjižnico ter bili pogoščeni s pecivom in čajem.  

 

Fotografija 496. OŠ Kajetana Koviča Radenci 

       

Fotografiji 497 in 498. OŠ Kajetana Koviča Radenci 
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Letošnje geslo "Zakaj imam rad/a svojo šolsko knjižnico” poudarja samoreflektivno - čustveno 

komponento pomena šolskih knjižnic posameznikom in skupnostim. Šolske knjižnice so nujno 

potrebne pri razvoju medosebnih kompetenc, spodbujanju k strpnosti s sprejemanjem 

drugačnosti in pri razvoju posameznikovega kritičnega mišljenja, šolski knjižničarji pa so 

pomemben člen med učencem, učitelji in starši s sodelovanjem pri medpredmetnem poučevanju, 

razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in 

ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnji družbi. (Vir: http://www.zbds-

zveza.si/?q=node5/mesec_solskih_knj2018) 

   

Fotografiji 499 in 500. OŠ Kajetana Koviča Radenci 

 

Prispevek o dejavnostih je bil objavljen tudi na spletni strani šolske knjižnice OŠ Kajetana Koviča 

Radenci (knjosradenci.splet.arnes.si) (1. 10. 2018), članek z naslovom OKTOBRA PRAZNUJEJO 

ŠOLSKE KNJIŽNICE. 

 

Fotografija 501. OŠ Kajetana Koviča Radenci 

http://www.zbds-zveza.si/?q=node5/mesec_solskih_knj2018
http://www.zbds-zveza.si/?q=node5/mesec_solskih_knj2018


OKTOBER 2018   JANUAR 2019 

247 

 

OŠ REČICA OB SAVINJI 

Katja Atelšek 

Osnovna šola Rečica ob Savinji se je pridružila praznovanju  z mednarodno izmenjavo knjižnih 

kazalk, v času od 10. oktobra do 9. novembra 2018. Šestošolci so pisane knjižne kazalke poslali 

novim prijateljem iz Hrvaške in od njih prav tako prejeli zanimivo pošiljko. 

Branje je pomembna in zabavna dejavnost, ki pa je med mladimi v zadnjem času prepogosto 

zapostavljena. Da bi spodbudili obisk šolske knjižnice in k branju povabili tudi tiste, ki se mu 

trdovratno izmikajo, smo se šestošolci in razredničarka odločili obeležiti Mednarodni mesec 

šolskih knjižnic 2018. Pri razredni uri in urah likovne umetnosti smo izdelali pisane knjižne 

kazalke, ki smo jih v okviru projekta Mednarodna izmenjava knjižnih kazalk poslali novim 

prijateljem iz Hrvaške. Navdušeni smo bili, ko smo prejeli pismo vrstnikov iz Osnovne šole Milke 

Trnine iz Križa. Na internetu smo si pogledali od  kod prihajajo in se pogovarjali o knjigah, ki jih 

berejo oni. Njihove kazalke bodo prav gotovo popestrile naše obvezno domače branje in, upajmo, 

pristale še v kakšni drugi knjigi. 

 

Fotografija 502. OŠ Rečica ob Savinji 'Kazalke, ki smo jih poslali na Hrvaško' 
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TEŽKO PRIČAKOVANA POŠILJKA________in__________ NAŠE NOVE KAZALKE 

 

 

 

Fotografiji  503 in 504. OŠ Rečica ob Savinji 

 

O dogodku smo poročali na spletni strani šole (http://www.osrecica.si/2018/11/13/mednarodna-

izmenjava-knjiznih-kazalk/, 13.11. 2018) in v šolski publikaciji ob koncu šolskega leta. 

 

OŠ DRAGA BAJCA VIPAVA 

Livija Lango 
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OŠ STARŠE 

Leonida Babič 

 

V letošnjem šolskem letu smo se ponovno vključili v projekt Mednarodni mesec šolskih knjižnic, 

ki poteka vsako leto v mesecu oktobru. Ker je bila tema letošnjega projekta Zakaj imam rad/a 

šolsko knjižnico, sem to vprašanje zastavila našim učencem, ki so zapisali, da radi hodijo v 

knjižnico, ker so v njej zanimive knjige, ker je v njej veliko knjig in najdejo vse kar iščejo, ker 

lahko v njej v miru berejo in rešujejo domačo nalogo, ker je knjižničarka zelo prijazna in rada 

pomaga, ker je v njej mir in se lahko učijo, ker se lahko posvetujejo s knjižničarko, ker je v njej 

veliko knjig, ki jih je zabavno brati, ker so v njej zelo zanimive knjige in zelo prijazna knjižničarka. 

 

      

Fotografije  od 505  do 507. OŠ Starše.  Razstava o prvi svetovni vojni (arhiv Osnovne šole Starše) 

 

V knjižnici pa ni samo veliko zanimivih knjig, ki si jih učenci lahko izposodijo, ampak v njej 

pripravljamo različne dejavnosti za učence, razstave, delavnice in učne ure. Ker je bila v letu 2018 

vrsta pomembnih obletnic, smo ob stoletnici konca prve svetovne vojne v šolski knjižnici gostili 

razstavo z naslovom On je ob Visli ali ob Drini, ki so jo pripravili profesorji in dijaki Prve 

gimnazije Maribor. Po razstavi so obiskovalce vodili učenci 9. razreda. V Cankarjevem letu smo 

obeležili stoletnico smrti Ivana Cankarja z branjem in razstavo njegovih del. Učenci nižjih 

razredov pa so risali pisateljeve portrete.  
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Fotografiji 508 in 509. OŠ Starše.  Razstava o Ivanu Cankarju (arhiv Osnovne šole Starše) 

         

Fotografije od 510  do 512. OŠ Starše.  Risanje Cankarjevih portretov (arhiv Osnovne šole Starše) 

 

Vključili smo se tudi v projekt Mednarodne izmenjave knjižnih kazalk, v katerem so sodelovali vsi 

učenci šole, zato smo si knjižne kazalke izmenjali s kar desetimi partnerskimi šolami iz 

Portugalske, Poljske, Madžarske in Hrvaške. Knjižne kazalke so učenci izdelovali v ustvarjalnih 

delavnicah, kazalke partnerskih šol pa smo razstavili v šolski knjižnici.  

         

Fotografije od 513 do 515. OŠ Starše.  Izdelovanje knjižnih kazalk (arhiv Osnovne šole Starše) 
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Fotografije od 516 do 518. OŠ Starše.  Knjižne kazalke portugalskih učencev (arhiv Osnovne šole Starše) 

V oktobru smo v okviru republiškega projekta Rastem s knjigo obiskali enoto Mariborske 

knjižnice v Novi vasi, kjer nas vsako leto prijazno sprejmejo ter učencem predstavijo knjižnico, 

knjižne novosti, pripovedujejo pravljice in podarijo knjigo, ki jo nato učenci berejo za domače 

branje. Učence vsako leto navduši njihova zbirka igrač, s katerimi se radi poigrajo.  

     

Fotografiji 519 in 520. OŠ Starše.  Obisk v Mariborski knjižnici v okviru projekta Rastem s knjigo (arhiv Osnovne šole 

Starše) 

V šolski knjižnici so potekale tudi zanimive učne ure knjižnično informacijskih znanj z elementi 

formativnega spremljanja. Sedmošolci so pri pouku naravoslovja v knjižnici izdelovali plakate o 

gozdu. Pri delu so si pomagali z najrazličnejšo literaturo, ki so jo našli na knjižnih policah.  

      

Fotografije od 521 do 523. OŠ Starše.   
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Fotografiji 524 in 525. OŠ Starše.  Izdelava plakatov o gozdu (arhiv Osnovne šole Starše) 

Šolsko knjižnico radi obiščejo tudi otroci vrtca Najdihojca, saj v njej prisluhnejo pravljici, brskajo 

med knjižnimi policami in si izposodijo knjige. 

O pestrem dogajanju v mesecu šolskih knjižnic smo poročali na spletni strani šolske knjižnice. 

 

Fotografija 526. OŠ Starše.   

OŠ MAJDE VRHOVNIK 

Sandra Svetina 

 

https://starse.splet.arnes.si/knjiznica/
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Fotografija 527. OŠ Majde Vrhovnik 

 

Fotografija 528. OŠ Majde Vrhovnik 
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Fotografija 529. OŠ Majde Vrhovnik 
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2 SREDNJEŠOLSKE KNJIŽNICE 

Letos so poročila o izvedenih dejavnostih ob mesecu šolskih knjižnic oddali zaposlenih iz štirih 

knjižnic srednjih šol. 

  

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER 

Veronika Prijol 

Šolska knjižnica GFML je ob Mednarodnem mesecu šolskih knjižnic 2018 izvedla nekaj dejavnosti 

v oktobru. Na monitorjih, na oglasnih deskah, v kabinetih, v zbornici smo se lahko srečali z 

likovno in leposlovno ustvarjalnostjo, z izdelki sodelujočih dijakinj in dijakov.  

 

 

Fotografiji 527 in 528. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 

 

Ronja Vodopivec iz 1.u je ustvarila zanimivo ilustracijo, ki skupaj logotipom Mednarodnega 

meseca šolskih knjižnic krasi knjižno kazalko, skupaj s pesmijo, ki jo je prispeval Jure Miholič, 

dijak 3. d. Kaja Koren, ravno tako iz 3. d, je napisala pesem in ustvarila tudi grafiko za še eno lepo 

knjižno kazalko. 

Knjižne kazalke smo podarili vsem profesorjem in drugim delavcem šole. Na voljo pa so tudi vsem 

dijakom, ki obiščejo knjižnico. 
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Fotografija 529. Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 
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GIMNAZIJA PTUJ 

Jelka Kosi 

Letošnji mednarodni mesec šolskih knjižnic smo na Gimnaziji Ptuj obeležili s sodelovanjem v 

Bookmark Exchange – aktivnosti mednarodnega združenja šolskih knjižnic (IASL – Internatinal 

Assotiation of School Librarianship http://www.iasl-online.org/). Projektu izmenjave knjižnih 

kazal se vsako leto pridruži vse več šolskih knjižnic, tako je letos bilo vključenih že 440 osnovnih in 

srednjih šol s celega sveta. Na razpisano temo »Zakaj imam rad svojo šolsko knjižnico« smo na 

Gimnaziji Ptuj, v Knjižničnem klubu DOTIK KNJIGE, oblikovali knjižna kazala in jih v začetku 

novembra, s predstavitvijo Gimnazije Ptuj, šolske knjižnice in mesta Ptuj, poslali na Portugalsko, 

na partnersko šolo Escola Padre João Coelho Cabanita iz slikovitega mesta Loulé.  Nestrpno smo 

pričakovali njihova knjižna kazala in jih  v začetku decembra  tudi prejeli. 

       

   Fotografiji 530 in 531. Gimnazija Ptuj  ‘Člani Knjižničnega kluba DOTIK KNJIGE s svojimi knjižnimi kazali’              

 

 Fotografiji 532 in 533. Gimnazija Ptuj ‘Izbor knjižnih kazal, ki smo jih poslali na Portugalsko’ 
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Fotografije od 534 do 537. Gimnazija Ptuj ’ Navdušeni nad prejetimi knjižnimi kazali’ 

 

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI 

Tanja Škrilec Švegl 

Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci se je pridružila praznovanju mednarodnega meseca 

šolskih knjižnic z: 

- organizacijo in izvedbo pravljične ure – čajanke za učence 2.a razreda OŠ Kajetana Koviča 

Radenci; 

- predstavitvijo in povabilom v šolsko knjižnico za dijake 1. letnikov naše šole; 
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- v petek, 19. oktobra 2018, smo imeli pravljično uro  

- v petek, 19. oktobra 2018, pri razredni uri, je bil v knjižnici 1. Ta 

- v ponedeljek, 22. oktobra 2018, pri razredni uri, je bil v knjižnici 1.a 

Dogodke je organizirala: Tanja Škrilec Švegl, knjižničarka na SŠGT Radenci; pravljično uro skupaj 

s knjižničarko OŠ Kajetana Koviča Radenci. 

 

Fotografija 538. Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci  

        

Fotografiji 539 in 540. Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci  
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ŠOLSKI CENTER CELJE 

Andrej Jazbec 

 

 

Fotografija 541. Šolski center Celje 
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Publikacija je brezplačna. Dostopna je na spletnem naslovu:  
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