
OKTOBER, MEDNARODNI  MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC 

 

Tudi letos smo v mesecu, v katerem praznujejo šolske knjižnice, poskrbeli za pestro dogajanje.  V 

knjižnico so začeli prihajati prvošolčki. Že ob prvem obisku so si izdelali čisto svoje izkaznice in odšli 

domov vsak s svojo knjigo. V knjižnico z učiteljico prihajajo vsak teden in vsakokrat z veseljem 

prisluhnejo novi pravljici.  

Prav poseben dogodek je bil za prvošolčke dan, ko sta jih v knjižnici  namesto knjižničarke pričakala 

učenec Matic oz. učenka Neža. Oba sta se namreč preizkusila v poklicu knjižničarja in ob tem 

prvošolčkom prebrala pravljico ter izposodila oz. vrnila knjige. S pomočjo sličic sta otroke tudi seznanila 

s tem, kako ravnamo s knjigami in kako se pravilno obnašamo v knjižnici. Naša knjižničarja sta se prav 

izvrstno izkazala. 

 

   

»knjižničarka« Neža je za učence 1.b  pripravila zanimivo uro v knjižnici 



 

Prvošolčkom je knjige izposodil »knjižničar« Matic 

 

V oktobru smo v knjižnico povabili tudi drugošolce. Spomnili smo se na znano ilustratorko Jelko 

Reichman, ki je letos praznovala že svoj 80. rojstni dan in otrokom predstavili njena dela. Skupaj smo 

ugotovili, koliko pravljic, pesmic, ugank… je ilustrirala in ob tem so se kot ilustratorji preizkusili tudi 

učenci sami. Najlepše ilustracije in njene knjige smo razstavili v knjižnici.   

 

 

Drugošolci so ustvarjali ob ilustracijah Jelke Reichman 



Naši tretješolci so bili v knjižnico povabljeni ob prazniku zbirke Čebelica. Spoznali smo letošnje knjige 

iz te zbirke in prisluhnili lepi zgodbi o deklici Nali. Učenci pa so sodelovali tudi v nacionalni izmenjavi 

knjižnih kazalk. Povezali smo se z učenci iz OŠ Milana Šuštaršiča in vsak je za enega izmed njihovih 

drugošolcev izdelal knjižno kazalko. Zelo smo se razveselili, ko smo tudi mi prejeli pošto in verjamemo, 

da bodo kazalke dobra spodbuda, da bomo še bolj navdušeno brali.  

 

 

3.a takole pozdravlja učence na OŠ Milana Šuštaršiča, s katerimi so si izmenjali knjižne kazalke 

 

V knjižnico smo v oktobru povabili tudi četrtošolce, ki so spoznavali ureditev v knjižnici in se preizkusili 

v reševanju kviza. Kot vidimo, se v knjižnici zelo dobro znajdejo. Naši petošolci pa so ob osnovnih 

informacijah o knjižnici spoznavali tudi  vzajemni bibliografski sistem cobiss. Tudi sami so se s pomočjo 

tablic preizkusili v tem,  kako poiskati gradivo v naši ali kateri drugi knjižnici, kar jim bo v prihodnje še 

večkrat prišlo prav. 

Seveda tudi na učence višjih razredov nismo pozabili, le da so prišli v knjižnico nekoliko  pozneje, že v 

novembru. Ker je zelo pomembno, da znamo v različnem gradivu poiskati informacije, so se pri pouku 

geografije oz. zgodovine preizkusili v iskanju po strokovni literaturi in svoje ugotovitve potem tudi 

predstavili. Izvirne so bile zlasti predstavitve sedmošolcev, ki so se ob tem vživeli v različne družbene 

sloje v starem Egiptu.  



 

Sedmošolci so s pomočjo literature raziskovali in predstavili družbene sloje v Starem Egiptu. 

Vse učence pa smo ob obisku v knjižnici seveda povabili k obiskovanju knjižnice in opravljanju bralne 

značke. Upajmo, da bodo te in še druge dejavnosti, ki jih pripravljamo, dobra spodbuda, da bodo naši 

učenci, ne le ob mesecu šolskih knjižnic, ampak kar celo leto,  radi posegali po knjigah. 

 

Knjižničarka Zvonka Španger 

 

   

 

 


