
3. SESTANEK V ŠOLSKI KNJIŽNICI                                               26. 1. 2023 

 
 

1. POTEK DOSEDANJIH PROJEKTOV 
 
1. NAJKNJIGOJEDA SKUPINA 
Število prijavljenih skupin: 22 
Učenci pridno berejo in sporočajo svoje dosežke v šolski knjižnici. Najuspešnejše 
skupine do sedaj so skupine: 
- LETEČI MAJSTRI iz 6.a,  
- MUCKE iz 2.a in 
- BRALKE iz 5.a razreda. 
Sledi jim skupina KNJIGOŽERCA, ki jo sestavljata brat in sestra, odlična bralca. 
 K branju vabljeni tudi člani drugih skupin. Projekt se bo zaključil 23. aprila ob 
svetovnem dnevu knjige. 
 
2. Akcija »KNJIGOBEŽNICE«. 
Morda imaš doma knjigo, ki si jo prebral-a že večkrat in ti je bila všeč, sedaj pa se na 
njej nabira prah. Če želiš, lahko takšno knjigo prineseš v šolsko knjižnico in jo daš 
med »knjigobežnice«. Tudi drugi učenci bodo naredili podobno. Tako si lahko izmed 
»knjigobežnic« izbereš poljubno knjigo, jo odneseš domov in jo prebereš. Knjigo 
lahko obdržiš za vedno ali pa jo vrneš med knjigobežnice. 
V mesecu decembru in januarju smo v knjigobežnicah izmenjali 12 knjig. 
 
3. KNJIŽNA UGANKA 
Na sestanku smo izžrebali nagrajence 1., 2.  in 3. triade, ki so reševali decembrsko 
knjižno uganko. Uganko je reševalo manj učencev, kot bi si želeli:  
1. triada : 12 učencev 
2. triada : 23 učencev 
3. triada : 8 učencev (premalo, žalostno). 
 
Čestitamo nagrajencem! 
 
 
2. NOVO V FEBRUARJU 
 
1. FEBRUARSKA KNJIŽNA UGANKA se bo navezovala na SLOVENSKI 
KULTURNI PRAZNIK in PUST.  Vabljeni k reševanju ! 
V pomoč vam bo razstava v šolski knjižnici o življenju in delu Franceta Prešerna. 
 
2. PRIPOROČAM  V BRANJE 
Učenci vabljeni v šolsko knjižnico. Tam lahko izpolnite glasovnico o svoji najljubši 
knjigi, ki ste jo pravkar prebrali in bi jo priporočali v branje tudi drugim.  Glasovnico 
nalepite na plakat v šolski knjižnici. V mesecu juniju bomo med sodelujočimi izžrebali 
nagrajence. 
 
3. KNJIŽNIČNI NABIRALNIK 
V šolski knjižnici je postavljen knjižnični nabiralnik, ki je namenjen vsem učencem 
šole. Vanj lahko oddate vaše pripombe, vprašanja, želje, misli ter rešitve knjižnih 
ugank. 
 


