
 

 

V ŠOLSKI KNJIŽNICI BRANJE NE POZNA MEJA 

7. 12. 2020 – 11. 12. 2020 

 

Živijo, 

povezava https://sway.office.com/LuEBqQYCZGuYsTbF?ref=Link ti omogoča 

vstop v E – KNJIŽNICO, ki sem jo pripravila za ta teden. V njej se skriva polno 

presenečenj. Le klikni, ne bo ti žal. 

Vse dobro in obilo bralnih užitkov ti želim. 

Knjižničarka Mojca 

 

 

 

V ŠOLSKI KNJIŽNICI BRANJE NE POZNA MEJA 

30. 11. 2020 – 4. 12. 2020 

 

Živijo, 

pred nami je še en teden druženja na daljavo. Tokrat sem namenila nekaj besed 

bralni znački in Mega kvizu. Najmlajši boste lahko poslušali ali pa si ogledali 

pravljice. S pomočjo zanimivih povezav boš izvedela/izvedel zakaj je branje kul 

in zakaj si super zvezda takrat, ko osvojiš bralno značko.  

No, pa kar pričnimo. S “klikom” na naslednjo povezavo 

https://sway.office.com/H4k5ShJkZi1Xcdig?ref=Link  boš stopila/stopil v 

tokratno E – knjižnico. 

Želim ti prijetno potovanje po virtualni knjižnici in te prav lepo pozdravljam. 

Knjižničarka Mojca 

 

https://sway.office.com/LuEBqQYCZGuYsTbF?ref=Link
https://sway.office.com/H4k5ShJkZi1Xcdig?ref=Link


 

V ŠOLSKI KNJIŽNICI BRANJE NE POZNA MEJA 

23. 11. 2020 – 27. 11. 2020 

 

Živijo, 

 

Kako si kaj? Upam, da uživaš v sončnih jesenskih dneh, prebereš kakšno dobro 

knjigo in na daljavo poklepetaš s prijatelji.  

Naj te spomnim, da je šolska knjižnica odprta in da lahko naročiš knjige po mailu 

knjiznica@os-ljubecna.si ali po telefonu (03 780 61 27).  

S klikom na spodnjo povezavo se ti bo odprla E-KNJIŽNICA. 

https://sway.office.com/Se4EcRBrhU9yuqu9?ref=email 

 

Prijetno brskanje med e-knjižnimi policami ti želim in te prav lepo pozdravljam. 

 

Knjižničarka Mojca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:knjiznica@os-ljubecna.si
https://sway.office.com/Se4EcRBrhU9yuqu9?ref=email


 

V ŠOLSKI KNJIŽNICI BRANJE NE POZNA MEJA 

16. 11. 2020 – 20. 11. 2020 

 

Živijo, 

 

Še dva tedna se bomo učili na daljavo. Da bi ostali zdravi, moramo ostajati doma 

in se ne smemo družiti s prijatelji. Če pogrešaš dobro družbo, ti predlagam, da se 

spomniš na svojo prijateljico knjigo, ki te nikoli ne pusti samega. Z njo se lahko 

smeješ, raziskuješ, se prepiraš, jokaš, vohuniš, sočustvuješ, se zaljubiš, predvsem 

pa se naučiš veliko o sebi in svetu.  

Spodnje povezave ti omogočajo drugačen dostop do literature in pisane besede. 

V nadaljevanju nate čakajo povezave do različnih otroških in mladinskih revij, do 

pravljic in pa do spletne strani, kjer se lahko pozabavaš z ugankami, različnimi 

igrami, izštevankami in deklamacijami. 

 

Veliko bralnih in zabavnih užitkov ti želim.  

Tvoja knjižničarka Mojca 

 

 

Kako iščem po spletni strani Wikivir? 

Najprej v spletni brskalnik vtipkaj besedo Wikivir ali spletni naslov 

https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran. V okenček »Iskanje po Wikiviru« 

vpiši naslov knjige, besedila ali pa ime in priimek avtorja – spletna stran ti že 

sama ponudi zadetke. Odpre se ti možnost iskanja različnih literarnih del, ki jih 

lahko bereš s pomočjo računalnika. 

 

Priporočam ti obisk dveh bogatih knjižnic na daljavo, ki ju je vredno 

raziskati: 

• Za branje e-knjig v iskalnik vtipkaj besedo Biblos ali spletni naslov: 

https://www.biblos.si/. Na Biblosu si lahko izposodiš e-knjige ali jih kupiš. Če si 

član Osrednje knjižnice Celje in imaš geslo za Moj COBISS (Moja knjižnica) se 

v sistem prijaviš tako, da vpišeš sikce in tvojo člansko številko. Geslo je enako 

kot tvoje geslo za Moj COBISS, ki so ti ga v knjižnici dodelili. Brezplačno 

izposojeno knjigo lahko preneseš na mobilni telefon, tablični računalnik ali 

bralnik z e-črnilom. 

 

https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran
https://www.biblos.si/


 
• Zvočne knjige lahko poslušaš z aplikacijo Audiobook https://www.audibook.si/. 

Prenesi mobilno aplikacijo in poslušaj avdio knjige. 

 

SLOVENSKE OTROŠKE IN MLADINSKE REVIJE:  

Revija Zmajček: https://www.zmajcek.net/otroci/igrarije/ 

Revija Ciciban: https://www.mladinska.com/ciciban 

Revija Pil: https://www.pil.si/ 

Revija Gea: https://www.mladinska.com/gea 

Revija Moj planet: https://www.mladinska.com/moj_planet/domov 

 

PRAVLJICE 

 

Nekoč je bila… 

https://www.youtube.com/watch?v=iypMOVy-qd8 

 

Leonardov veliki sen 

https://www.youtube.com/watch?v=tc1Da_4WJTE 

 

Dobrodošli 

https://www.youtube.com/watch?v=VZ8DxOm9z8c 

 

 

SKOZI IGRO SE UČIMO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VZ8DxOm9z8c 

 

 

 

 

 

 

https://www.audibook.si/
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https://www.mladinska.com/gea
https://www.mladinska.com/moj_planet/domov
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https://www.youtube.com/watch?v=tc1Da_4WJTE
https://www.youtube.com/watch?v=VZ8DxOm9z8c
https://www.youtube.com/watch?v=VZ8DxOm9z8c


 

V ŠOLSKI KNJIŽNICI BRANJE NE POZNA MEJA 

9. 11. 2020 – 13. 11. 2020 

 

Pozdravljeni, 

s klikom na spodnjo povezavo boste stopili v E-KNJIŽNICO.  

https://sway.office.com/TCyoVUbIT6Lqt87F?ref=Link  

Vse dobro vam želim, ostanite zdravi in naj vam brskanje po drugačni knjižnici 

prinese sprostitev in razvedrilo. 

Knjižničarka Mojca 

 

https://sway.office.com/TCyoVUbIT6Lqt87F?ref=Link

