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Šolska knjižnica je v letošnjem šolskem letu delovala po priporočilih NIJZ zaradi Covida
19. V začetku šolskega leta smo uvedli obisk knjižnice z izposojo v mehurčkih, učencem I. VIO
pa se je gradivo izposojalo kar v učilnicah, zato smo v ta namen nabavili še en čitalec črnih kod.
Vso gradivo je bilo pred naslednjo izposojo vsaj 3 dni v karanteni.
Že tretje leto zapored smo se 8. septembra pridružili Nacionalnemu mesecu skupnega
branja in pridno brali ter objavljali dogodke na dogodkovniku in spletni strani šole.
Šolska knjižnica se je priključila razvojni nalogi Učna okolja 21. stoletja, ki bo trajala
od septembra 2021 do septembra 2023. Naloga uvaja formativno spremljanje v delo šolske
knjižnice pri KIZ. V okviru razvojne naloge so bila pripravljena tekom šolskega leta
izobraževanja na daljavo, na podlagi katerih so se izvajale aktivnosti v okviru KIZ.
Otrokom smo pred začetkom šolanja na daljavo izposodili zadostno število knjig, da
so lahko brali in sodelovali pri tekmovanju za slovensko bralno značko. V času na daljavo je
knjižnica delovala preko spletne učilnice, kolikor je bilo to mogoče (dostop do e-knjig, e-revij,
bralne značke …).
Čeprav nam v tem letu razmere niso bile najbolj naklonjene, da bi se z učenci družili
ob knjigi v šolski knjižnici, so učenci pridno brali. Učenci od 1. do 5. razreda so se o knjigah
pogovarjali s svojimi razredničarkami in prav si osvojili Bralno značko. Posebej je potrebno
izpostaviti 9. b razred, saj so vsi učenci razreda vseh 9 let šolanja osvojili Bralno značko. Tudi v
9. a je takih učencev kar nekaj. Vsi ti so naši zlati bralci: Tijana Györkoš, Ana Kurnik, Lara Lešnik,
Klara Petek, Ambrož Rukav, Mihael Šnofl, Gaja Homec, Lana Hubernik, Ema Kovač, Piko
Kutlačič, Neja Lašič, Matic Mastinšek, Rok Mišič, Jean Michel Petrik, Niklas Polič, Nika Pšajd,
Patricija Slanič, Žiga Šešerko in Tinkara Štruc. Bralno značko je osvojilo na šoli 119 učencev, kar
je 83,41 % vseh učencev. Razmere nam žal tudi letos niso dopuščale, da bi lahko povabili na
zaključek bralnega leta kakšnega gosta, zato so se nekateri razredi , ki jim je čas ob koncu
šolskega leta dopuščal, virtualno družili s pesnikom Andrejem Rozmanom Roza.
Prestavili smo knjižne police po sistemu UDK. Več prostora smo namenili policam za
leposlovje (C, P, M) in nabavili dodatne opornike za knjige.
V tem šolskem letu smo v knjižnici nabavili nov tiskalnik nalepk in obogatili šolsko
knjižnico z 242 enotami knjižničnega gradiva.
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