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POVEZOVANJE SKUPNOSTI IN KULTUR 

 

Šolska knjižnica OŠ Videm se že več let pridružuje promociji šolske knjižnice v mesecu oktobru. 

Seveda raznolike dejavnosti potekajo skozi celo šolsko leto, vendar se v oktobru še posebej 

pogovarjamo o tem, zakaj je knjižnica tako pomembna pri učenju in tudi sprostitvi. Kot prva 

knjižnica in včasih celo edina, v katero stopi vsak Slovenec, ima posebno vlogo za naše šolarje. 

Prve izkušnje naj bi bile čimbolj prijetne, čeprav se je treba naučiti tudi upoštevati šolski 

oziroma knjižnični red, kar pa marsikateremu prvošolčku pa tudi starejšemu učencu predstavlja 

svojevrsten izziv.  

 

Oktober smo začeli s četrtošolci, s katerimi smo 

se pogovarjali o navadah uspešnih otrok in 

skupaj ugotovili, da branje knjig sodi med 

navade, ki nas posebej bogatijo, pa ne samo 

besednega zaklada (in s tem učnega uspeha), 

temveč tudi čustveni ter domišljijski svet 

zavzetega bralca. 

 

 

 

S tretješolci smo govorili o pomenu druženja in 

prijateljstva, pri čemer pa smo ugotovili, da tudi 

pripovedovanje oziroma branje zgodb zbližuje ljudi. 

 

 

 

 

 



 

Izdelovali smo knjižne kazalke, povezane z letnim 

časom in branjem. Nastali so zanimivi izdelki. 

 

Z drugošolci smo osvežili poznavanje pravil 

obnašanja v knjižnici ter knjižnične izposoje. 

 

 

V knjižnici smo se že tradicionalno družili tudi učitelji. Govorili smo o pomenu branja v sklopu 

vseživljenjskega učenja, o pomenu komunikacije, k uspešnosti katere pripomore tudi branje 

knjig, saj se tako lažje in natančneje izražamo o svojem notranjem svetu. Prav vsak učitelj 

sooblikuje odnos učencev do knjig, in sicer 

s svojim zgledom in spodbujanjem, 

ozaveščanjem učencev. Učitelji so se 

seznanili tudi z novostmi pedagoške 

literature. 

Učenci so z veseljem sodelovali pri knjižnih 

ugankah, kjer smo vsak teden s skromno 

nagrado nagradili izžrebanega srečneža, 

ki je pravilno odgovoril na vprašanje 

oziroma uganko. 

 

 

 

Posebej z veseljem pa so izbirali svojo najljubšo knjigo – na seznamu se jih je znašlo kar precej: 

zbirka Anica Dese Muck, zbirka Hektor Dima Zupana, duhovite pravljice Primoža Suhodolčana, 

zelo priljubljene so tudi Guinnessove knjige rekordov ter seveda stripi. 



 

Oktobra je bilo hitro konec, mi pa nadaljujemo 

z ozaveščanjem o pomenu šolskih knjižnic in 

branja kvalitetnih knjig. 
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