
URNIK KNIJŽNICE  

v šolskem letu 2020/21 

 

DAN → 
URA ↓ 

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

1. (8.20–9.05) 7. D (SLJ) ZAPRTO  8. A2 (B) 9. B1 (B) 
9. B2 (B) 

2. (9.10–9.55) 7. A (SLJ) ZAPRTO 9. C3 (D) 6. C (SLJ) 6. D (SLJ) 

3. (10.15–11.00) 
8. A1 (A+B) 

8. A3 (A) 
ZAPRTO 

9. A1 (A) 
9. A2 (A) 7. B (SLJ)  

4. (11.05–11.50) 7. C (SLJ) ZAPRTO 
8. B1 (C) 

8. B3 (C+D) 
9. C1 (C) 

9. C2 (C+D) 8. B2 (D) 

5. (11.55–12.40) 6. A (SLJ) ZAPRTO   6. B (SLJ) 

6. (12.45–13.30)  ZAPRTO  ZAPRTO  

7. (13.45–14.30)  ZAPRTO  ZAPRTO  

 



KNIJŽNIČNI RED v času ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa SARS-CoV-2: 

- ob vstopu v knjižnico in izstopu iz knjižnice si z razkužilom razkužimo roke, 
- uporaba maske je obvezna, 
- izposoja knjig poteka po že utečenem principu avtomatizirane izposoje, 
- knjižnica je pred šolo, med odmori in po šoli zaprta. 

BRALNA ZNAČKA za učence in učenke 6. in 7. razredov BO DO PREKLICA POTEKALA  
NA DALJAVO (preko e-pošte) ali s pomočjo vaše UČITELJICE ZA SLOVENŠČINO.  

Pravila za izvajanje bralne značke za 6. in 7. razrede: 

    Naslov, avtorja in obnovo bistvene vsebine ter sporočila knjige lahko: 

a) napišete na roko na list papirja in list z obnovo predate knjižničarju oziroma učiteljici za slovenščino ali pa list papirja 

fotografirate s pametnim telefonom, fotografijo pa (s pomočjo staršev) pošljete na jaka.spiler@guest.arnes.si, 

b) natipkate na največ eno A4 stran s fontom velikosti 12 ter natisnjen list papirja z obnovo predate knjižničarju oziroma 

učiteljici za slovenščino ali pa dokument (s pomočjo staršev) pošljete na jaka.spiler@guest.arnes.si, 

c) obnovo posnamete na pametni telefon (zvok ali zvok in sliko) ter (povezavo na) posnetek (s pomočjo staršev) 

posredujete na jaka.spiler@guest.arnes.si.  

d) v oktobru bomo uvedli še možnost obnavljanja knjig v živo – preko aplikacije Teams.  

Več o tem sledi v kratkem, zato spremljajte ↓↓↓ 

DODATNE INFORMACIJE in uporabne povezave lahko najdete na knjižničnem spletišču: 

https://oskarknjiznica.splet.arnes.si/ 


