Drage učenke, dragi učenci!

Skorajda čez noč smo morali spremeniti dobršen del ustaljenih navad. Druženje je postalo
nezaželeno, stiki med ljudmi so omejeni le na nujne.
Želimo si, da bi čas, ki ga moramo večinoma preživljati doma, čim bolje izkoristili – naj bo
namenjen druženju najožjih družinskih članov, pogovorom, družabnim igram, pa seveda tudi
učenju in branju. Da bo potem, ko se zopet srečamo v šoli v živo, vsem skupaj lažje.
Razredniki in učitelji slovenščine so vas že obvestili, da lahko bralno značko opravljate na
daljavo; verjamem, da bodo učitelji drugačnemu načinu dela prilagodili tudi domače branje.
Nič pa ni narobe niti z branjem kar tako, za dušo. Pomirja nas, sprošča in zabava, ko nas
popolnoma prevzame, pa lahko s knjigo potujemo okoli sveta, spoznavamo različna ljudstva,
navade, različno kulturo, sorodne duše … In to je v tem času, ko moramo ostajati doma,
dosti vredno.
Ko boste, dragi učenci, katero izmed knjig z domače ali spletne knjižne police prebrali, vas
vabiva, da nama posredujete svoje zapise o prebranem, obnovo, mnenje, da to zapišete ali
pripovedujete in pošljete posnetek (glasovni ali video), in sicer na elektronska naslova
dragica.kolar@guest.arnes.si ali jasmina.pecovnik@guest.arnes.si

Vse dobro vam želiva in ostanite zdravi!
Knjižničarki Jasmina in Dragica

ŠE NEKAJ KORISTNIH POVEZAV …

Spletni učbeniki, delovni zvezki:
Brezplačno gradivo ROKUS KLETT
Brezplačni učbeniki in delovni zvezki Mladinske knjige
Naša ulica
eVedež
Interaktivne vaje za učenje 1. - 9. razred
Bralni trening na programu KOBI

Digitalno branje:
https://www.e-emka.si/catalog/show/brezplačne+eknjige/68
Prvo triletje



zanimivo in poučno
leposlovje

Drugo in tretje triletje
https://www.biblos.si/
Biblos omogoča izposojo ali nakup digitalnih knjig. Na njihovih straneh poiščite navodila o
potrebni računalniški opremi in programih za prenos knjig na svoj računalnik, telefon …
Uporabniki splošnih knjižnic se lahko prijavite s člansko izkaznico in geslom, ki ste ga dobili v
knjižnici, in si nato brezplačno izposojate knjige.
https://slov.si/iskalniki/slovlit/
Podatkovna zbirka slovenskih leposlovnih besedil na spletu zajema z Wikivira, iz Nove
besede Primoža Jakopina, dLiba (Digitalne knjižnice Slovenije), zbirke Beseda Franka
Luina, Zbirke slovenskih leposlovnih besedil Mirana Hladnika, zbirke eZISS na ZRC
SAZU, AHLib in Digitalne knjižnice IMP pri IJS in iz drugih manj obsežnih lokacij (osebnih strani
slovenskih pesnikov in pisateljev ter digitalizacijskih projektov).
https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran
Wikivir objavlja izvorna besedila v slovenščini, ta pa lahko pod določenimi pravili ureja
vsakdo. Uporaben je za tiste, ki iščete dela slovenskih klasikov.

http://www.dlib.si/
Na portalu dLib dostopate do del slovenskih klasikov, ki jih potrebujete za domače branje in
bralno značko.
Spletni slovar

Poezija / pesmice

Zvočne knjige:
Zvočne knjige v tujih jezikih
Zvočne knjige v slovenskem jezik

Zvočne pravljice zbirke Čebelica
Vid Pečjak: Drejček in trije Marsovčki

Elektronske revije:
Revija Zmajček
Revija Ciciban
Revija Pil
Revija Gea
Moj planet
National Geographic Kids - angleška revija
Science illustrated – angleška revija

