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LETNI   DELOVNI  NAČRT 
ŠOLSKA KNJIŽNICA  

 
Šolsko leto 2018/2019 

 
 

 
1. BRALNI MARATON 
Bralni maraton obeleži začetek branja za Prežihovo bralno značko. Potekal bo  19. septembra 
2016, v sklopu Evropskega tedna mobilnosti. Letošnji slogan je »Parkiraj (raje) dobre ideje«. 
Učenci bodo svojo poezijo predstavili mariborskemu občinstvu. 
 
2. RASTEM S KNJIGO 
Vseslovenski projekt namenjen učencem sedmih razredov z namenom spoznavanja splošnih 
knjižnic in motivacijo za branje. Letošnji sedmošolci bodo oktobra 2018 obiskali Mariborsko 
knjižnico Nova vas in za darilo dobili knjigo.  
 
3. CICI VESELA ŠOLA (september  - april) 
S cici veselo šolskimi vprašalniki učenci od 1. do 4. razreda igrivo preverijo svoje znanje.  
 

 
4. INTERESNA DEJAVNOST MEDIJI (september-junij) 
Cilj je aktivno spremljanje šolskih dogodkov in informiranje šolske okolice z le temi. Učenci bodo 
ustvarjali šolski časopis, vodili šolski radio ter se urili v vodenju prireditev.  
 
5. EDUKATIVNA EKSKURZIJA 
V okviru nadstandarda ponujamo obisk evropskih prestolnic s ciljem spoznavanja evropske 
kulture, njenih mest, zgodovine, geografskih in drugih značilnosti. Učenci se udeležijo strokovno 
vodenih delavnic. Letos načrtujemo obisk Londona,  predvidoma v mesecu marcu 2019.  
 
6. SODELOVANJE V AKTIVU KULTURNIKOV IN ORGANIZACIJA KULTURNIH DNI (vso šolsko 

leto) 
Načrtujemo 3. kulturne dneve: Potep po mariborskih ulicah (6. – 9. r.), obisk predstave v 
lutkovnem gledališču Maribor (6. - 9.) ter kino predstave (6. – 9. r.). 
 
7. BRALNA ZNAČKA (september – maj) 
Tako kot vsako leto, tudi letos načrtujemo spodbujanje branja in bralne pismenosti v okviru 
Prežihove in Eko bralne značke. Za nagrado bralcem in v spodbudo slovenski kulturi bomo 17. 
maja 2019 organizirali Noč branja, na katero bomo povabili različne slovenske ustvarjalce.  

 
8. PLESNE DELAVNICE  
Zaradi velikega interesa in zagnanosti malih plesalcev združenih v interesni dejavnosti Plesni pari, 
bomo tudi v tem šolskem letu organizirali plesno soboto, ko bomo našim učencem brezplačno 
nudili delavnice standardnih in latinskoameriških plesov.  
 
8. KNJIŽNIČNA ČAJANKA 
Že četrto leto zapored organiziramo knjižnično čajanko s ciljem popularizacije šolske knjižnice ne 
samo med učenci temveč tudi njihovimi starši. Ob pitju čaja bodo starejše učenke mlajšim 
prebirale  pravljice, njihovi starši in stari starši pa si bodo lahko ogledali naše knjižne police ter si 
tudi izposodili knjigo. Čajanko bomo izvedli v tednu otroka in mednarodnem mesecu šolskih 
knjižnic. 
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9. NAŠA MALA KNJIŽNICA 

       Projekt prinaša vrsto zanimivih dogodkov ter aktivnosti, povezanih z branjem. Ti bodo potekali    
       skozi vse šolsko leto. Najbolj priljubljeni med njimi sta zagotovo izmenjava knjižnega junaka ter  
       pismo presenečena. S svojimi izdelki bomo ponovno sodelovali v številnih natečajih. 
 

 
10. PLESNI PARI 
Marca 2019 bomo organizirali Šolski plesni festival, ter sodelovali na tekmovanjih  in prireditvah 

       povezanih s plesnimi pari. 
 


