V obdobju od 8. septembra do 10. oktobra 2021 je po Sloveniji potekal
Nacionalni mesec skupnega branja.
Na naši šoli smo ga začeli z uro knjižnično informacijskega znanja v 6.
razredu. 10. 9. 2021 so učenci 6. razreda imeli v šolski knjižnici učno uro.
Med drugim smo se pogovarjali o branju in pomembnosti branja ter o tem,
zakaj je dobro brati otrokom, o bralni znački in o pomembnih mejnikih,
povezanih z branjem in s knjigo. Pogovor je tako nanesel na 2. april,
mesec knjige, ter na Hansa Christiana Andersena. Preostanek šolske ure
smo namenili spoznavanju enega največjih svetovnih pravljičarjev.
17. septembra, na dan zlatih knjig, so prvošolčki prvič uradno obiskali
šolsko knjižnico in postali člani šolske knjižnice. Dobili so knjižno darilo,
slikanico z naslovom Ponikalnice, ki jo je napisal Miroslav Košuta. Darilne
slikanice je vsem slovenskim prvošolčkom podarilo Društvo Bralna značka
Slovenije.

Prvošolčki na prvem obisku v šolski knjižnici.

S 17. septembrom se je ponovno začelo tekmovanje, branje za bralno
značko, ki letos vstopa v 61. leto. Sezona branja za bralno značko bo
trajala do konca aprila, meseca knjige.
Bralno dogajanje, ki od 17. septembra poteka po vsej Sloveniji, smo tudi
letos obeležili z bralnim maratonom in tako uradno začeli s sezono branja
za bralno značko.
Ker je bilo to leto obarvano tudi s športnimi dosežki naših športnikov, smo
se odločili, da letošnji bralni maraton posvetimo prav njim.
Razredniki so izbrali knjigo, ki so jo prvo šolsko uro brali v razredu.

Knjige, ki smo jih brali na bralnem maratonu.

Prvošolci so v knjižnici prisluhnili Zajčkovemu bralnemu krožku, drugošolci
in tretješolci so brali slikanico o Primožu Rogliču, Primož in bajk. Učenci
četrtega razreda so brali Tino in medvedjo moč, petošolci so prvo uro
preživeli s slikanico Anže, ledeni kralj. Šestošolci so brali knjigo o Petru
Prevcu, sedmošolci so brali biografski roman Gorana Dragića z naslovom
Dajte Gogiju žogo. Učenci 8. a razreda so brali biografski roman Jaz, Tina,
učenci 8. b roman z naslovom Samo človek sem (Jure Robič), devetošolci
pa Kilometer nič.

Branje je za duha to, kar je telovadba za telo.
Richard Steele

V septembru so se ob učnih urah učencev prvega, drugega in tretjega
triletja v šolski knjižnici odvijale še druge aktivnosti, povezane s knjigo.
Že tretjič letos smo se prijavili na nacionalno in mednarodno izmenjavo
knjižnih kazalk. 44 učencev naše šole bo v tem šolskem letu izdelalo in
izmenjalo knjižne kazalke z učenci Osnovna šole Nove Jarše in učenci iz
osnovne šole Klaipėdos r. Agluonėnų pagrindinė mokykla iz Litve. Prav
tako smo se letos že tretje leto zapored prijavili v projekt Medgeneracijsko
branje. Letos bo v projektu sodelovalo 21 učencev, učiteljic ter tri
upokojene učiteljice. Letos bomo prvič sodelovali v mednarodnem
projektu Naša mala knjižnica. Sodelovali bodo učenci in učiteljice 3., 4. in
5. razreda ter knjižničarka. Prav tako bomo že tretje leto zapored
sodelovali v Tednu pisanja z roko, ki se bo odvijal med 17. in 22.
januarjem.

Drugošolci na obisku v šolski knjižnici.

.

Devetošolci na obisku v šolski knjižnici.

Sončni vzhod prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo.
Mongolski pregovor

Vsem želimo veliko dobrih, prebranih knjig tudi v tem šolskem letu.

Katja Zorčič, knjižničarka in učiteljica

