
ŠOLSKE KNJIŽNICE: SRCE ŠOLE

 

Na OŠ Stična smo v mesecu oktobru praznovali mesec šolskih knjižnic 

2014. Izvedli smo vrsto aktivnosti in nagradili učence, ki so s svojimi 

izdelki še dodatno obogatili naše praznovanje. Zahvaljujemo se JSKD 

Ivančna Gorica, ki nam je podaril nekaj stripov, s katerimi smo lahko 

obdarili učence z najboljšimi izdelki. Izdelke in aktivnosti učencev si lahko 

ogledate v Power point predstavitvi, opis aktivnosti pa predstavljamo 

spodaj.  

Aktivnosti ob mesecu šolskih knjižnic: 

1. Likovno ustvarjanje na temo »Josip Jurčič in njegova dela«.  

Pri likovnem pouku na matični šoli so učenci 6. razredov pri 

mentorici Anki Švigelj Koželj ustvarjali na temo Josip Jurčič in 

njegova dela. Njihova zelo zanimiva dela so bila razstavljena v šolski 

knjižnici in na hodniku šole, ter na elektronskem predvajalniku. 

 
(Povezava na powerpoint predstavitev) 

2. Ustvarjalne delavnice Polepšajmo knjižnico: 

izdelava črk in izdelava knjižnih kazalk. Na PŠ Višnja 

Gora so učenci 5. razreda izdelali znake s črkami, s 

katerimi smo opremili leposlovne knjige za stopnjo 

C, na matični šoli pa so na enak način 

opremili oddelek z leposlovnimi 

knjigami stopnje C in P učenci 

5. razreda PŠ Zagradec. 

Učenci prvih, drugih in 

ponekod tudi tretjih razredov pa so izdelovali 

knjižne kazalke. 

3. Fotografski natečaj: "Knjižni obraz …"  

Na matični šoli in na PŠ Višnja Gora smo v mesecu 

oktobru izvedli nekoliko drugačen fotografski natečaj - 

fotografiranje z naslovnicami knjig ali revij. Učenci so v 

knjižnici poiskali knjige in revije z najbolj zanimivimi 

naslovnicami, kjer so bili prikazani različni obrazi in se z njimi 



fotografirali. Na PŠ Višnja Gora smo najboljša dela objavili na 

oglasni deski in obiskovalci knjižnice so do konca oktobra lahko za ta 

dela tudi glasovali. Fotografije, ki so zbrale največ glasov, smo 

nagradili. Na prvem mestu je bil učenec Lirim Biba, ki smo ga 

nagradili s stripom Kozlovska sodba v Višnji Gori.  

 
Učenci iz PŠ Višnja Gora, ki so si prislužili nagrade za najbolj izvirne 

fotografije 

 

4. Izposoja v oktobru - Vsi, ki so si v mesecu šolskih knjižnic 

izposodili knjige v knjižnici, so si lahko izposodili tudi SREČNO 

KNJIGO! To so bile v naprej določene knjige najnovejše knjige Ivana 

Sivca, za mlajše bralce pa je bila izbrana knjiga Primoža 

Suhodolčana Peter nos in vesele počitnice. Kdor si jo je nevede 

izposodil, je dobil knjižno nagrado! Učenci so bili navdušeni nad 

presenečenjem! 

Srečneži, ki so dobili knjižne nagrade na PŠ Višnja Gora: Erna Žilić iz 

9. razreda, ki si je sposodila knjigo Ivana Sivca in Lovro Virant iz 2. 

A razreda, ki si je izposodil knjigo Primoža Suhodolčana.  

  
Učenca iz PŠ Višnja Gora, ki sta si izposodila srečni knjigi! 



 
 

Učenke iz matične šole s srečnimi knjigami! 

 

5. Likovni in literarni natečaj »Kozel 

Lisko se je v šolski knjižnici zagledal v 

veliko zeljnato glavo. Problem je bil 

le, da je bilo zelje na naslovnici 

poučne knjige, pravila v knjižnici pa 

so jasna – nobenega trganja listov!«    

 

Mesec šolskih knjižnic pa smo še na en način povezali z letošnjo 170 

obletnico Josipa Jurčiča. Učenci drugega in tretjega triletja so lahko 

ustvarjali z likovnimi ali literarnimi domišljijskimi deli na temo Kozla 

Lisca v šolski knjižnici. Na podružnični šoli Višnja Gora si je knjižno 

nagrado (strip Kozlovska sodba v Višnji Gori) prislužil Majk Zupančič 

za izvirno likovno delo, ki najboljše ponazarja konflikt med kozlovo 

željo po slastnem priboljšku in knjižničnimi pravili.  

   

 

  

 

 

 

Učenec iz PŠ Višnja Gora, ki je dobil knjižno nagrado za najboljše delo na podružnični šoli. 

 Učenca Primož Žgajnar in 

Matevž Perko iz 7. B razreda na 

matični šoli sta tudi ustvarila 

zanimivo likovno delo in si 

prislužila knjižno nagrado. 

Avtorja sta razložila, da je 

slovnična napaka pri besedi 

knjižnica nastala zato, ker je kozel Lisko pojedel črko N.   


