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1 OPREDELITEV CILJEV IN VSEBIN ZA KNJIŽNIČNA 
1  INFORMACIJSKA ZNANJA

Cilji in vsebine knji`ni~nih informacijskih znanj izhajajo iz temeljnih ciljev vzgojno-izobra-

`evalnega dela. Znanja, sposobnosti in spretnosti, ki jih u~enec razvije v okviru knji`ni~nih 

informacijskih znanj v osnovni šoli za vse`ivljenjsko u~enje, omogo~ajo in spodbujajo aktivno 

pridobivanje kakovostnega znanja na razli~nih podro~jih, kriti~no in ustvarjalno razmišljanje, 

izra`anje ~ustev, misli in zaznav. 

Knji`ni~na informacijska znanja zajemajo vse prvine informacijske pismenosti s poudarkom 

na uporabi knji`nice in z njeno pomo~jo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je 

sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz razli~nih virov. Je razširjen koncept 

tradicionalne pismenosti, ker se ve`e na uporabo kateregakoli sistema znakov in vklju~uje 

 razumevanje in ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, so dobnimi 

ra~unalniškimi in komunikacijskimi viri. 

Cilji in vsebine knji`ni~nih informacijskih znanj zajemajo obdobje od 1. do 9. razreda osnovne 

šole. Njihovemu izvajanju so namenjene po štiri pedagoške ure letno, kar pomeni 36 pedagoških 

ur v devetih letih šolanja. Vsebine in cilji tematskih sklopov se nadgrajujejo od 1. do 9. razreda 

osnovne šole. 

Knji`ni~na informacijska znanja izvajajo strokovni knji`ni~ni delavci skupaj z u~itelji drugih 

predmetnih podro~ij. 
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2 SPLOŠNI CILJI 

U~enci se navajajo na knji`ni~no okolje in vzdušje knji`ni~nega prostora ter zavzemajo pozitiven 

odnos do knji`nice in njenega gradiva s posebnim poudarkom na vzgoji za knjigo, motivaciji za 

branje in estetskem do`ivljanju.

U~enci z uporabo knji`ni~nega gradiva in drugih informacijskih virov spoznavajo probleme in 

se u~ijo u~inkovitih strategij njihovega reševanja.

U~enci razvijajo razli~ne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske, razi-

skovalne.

3 SPECIFIČNI CILJI

U~enci spoznajo knji`ni~ni fond – knji`no in neknji`no gradivo – in druge informacijske vire v 

šolski knji`nici. 

U~enci se seznanijo z bibliografskimi podatki knji`ni~nega gradiva, ki ga znajo identificirati. 

U~enci spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih znajo uporabljati za teko~e 

informiranje. 

U~enci znajo poleg lokalnih podatkovnih zbirk uporabljati globalno informacijsko omre`je kot 

orodje za iskanje podatkov in kriti~no vrednotenje informacij.

Spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega in projektnega dela.
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4 DIDAKTIČNE ENOTE PRI KNJIŽNIČNIH 
4 INFORMACIJSKIH ZNANJIH

4.1 PRVI RAZRED
OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI PREDLAGANE 

VSEBINE
SPECIALNO-
DIDAKTI^NA 
PRIPORO^ILA

MEDPRED-
METNE
POVEZAVE 

U~enec:
• se seznani z lokacijo 

knji` nice
• spoznava šolsko knji`-

nico kot centralno 
kulturno, u~no in infor-
macijsko sti~iš~e šole

• navaja se na okolje in 
vzdušje knji`ni~nega 
prostora

• poimenuje osebje knji`-
nice

• navaja se na primerno 
obnašanje v knji`nici

• se u~i pravilno ravnati 
s knjigami in drugim 
knji`ni~nim gradivom

Seznanja se s šol-
sko knji`nico, ~ital-
nico, vhodom, izho-
dom in opremo: 
izposojevalni pult, 
police s knji` ni~nim 
gradivom, stojala 
za periodiko in 
novosti, razstavni 
pano, katalogi, 
strojna oprema; 
s knji`ni~nim oseb-
jem, knji`ni~nim 
bontonom.

Lokacija knji`-
nice

Predstavitev 
in namen knji`-
nice

Prostorska ure-
ditev – orienta- 
cija v knji`nici

Osebje v knji`-
nici

Pravila obna-
šanja

Redni, pogosti  
obiski knji`ni-
ce, ogledova-
nje, opazova-
nje, listanje, 
pripovedova-
nje, pogovor.

• spoznavanje 
okolja

U~enec:
• se seznani z vsemi 

vrstami knji`ni~nega 
gradiva

• se u~i prepoznavati 
lastništvo knji`nega 
gradiva, namenjenega 
njegovi starostni stop-
nji

• zna prosto pristopiti h 
gradivu

• spozna na~in uporabe 
in izposoje knji`ni~nega 
gradiva

• razume pomen rednega 
vra~anja gradiva in se 
socializira z drugimi 
uporabniki šolske knji`-
nice

• zna uporabljati zgoraj 
navedene storitve v 
knji`nici

Spozna kartonko, 
slikanico, avdioka-
seto, videokaseto, 
zgoš~enko, otroško 
periodiko, prosti 
pristop, urnik od-
prtosti, izposojo v 
~italnici, izposojo 
na dom, izkaznico, 
~as izposoje.

Starosti ustre-
zen knji`ni~ni 
fond – knji`ni 
in neknji`ni

Strokovna ure-
ditev knji`nice

Izposoja in 
vra~anje gra-
diva

Listanje po gra-
divu.
Ogledovanje.

• spoznavanje 
okolja
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OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI PREDLAGANE 
VSEBINE

SPECIALNO-
DIDAKTI^NA 
PRIPORO^ILA

MEDPRED-
METNE
POVEZAVE 

U~enec:
• prisluhne pravljici\ 

pesmici v knji`ni~nem 
okolju

• do`ivlja estetsko ugo-
dje ob knji`ni~arjevem 
branju ali pripovedova-
nju

• vsebine podo`ivlja z 
ilustracijami v knjigah

• se navaja na posluša-
nje,

• iš~e gradivo za bralno 
zna~ko

• teko~e se seznanja z 
novitetami za svoje sta-
rostno obdobje*

Spoznava slikani-
co, pravljico, zgod-
bo, pesem, rešuje 
uganke.

Mladinska lite-
ratura do 7. 
leta starosti

Poslušanje ob 
pripovedovanju 
in\ali branju 
knji`ni~arja.

• slovenš~ina

OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI PREDLAGANE 
VSEBINE

SPECIALNO-
DIDAKTI^NA 
PRIPORO^ILA

MEDPRED-
METNE
POVEZAVE 

U~enec:
• se samostojno orientira 

v knji`nici
• zna pravilno ravnati 

s knjigami in drugim 
 knji`ni~nim gradivom

• se navaja na pravilno 
postavitev knji`nega 
gradiva na police

Obnovi in dopolni 
znanje iz 1. razre-
da, se samostojno 
orientira v knji`nici, 
prepoznava knji`-
ni~ne enote, `ig, 
signaturo, ~rtno 
kodo, hrbet knjige.

Obnovitev in 
poglobitev 
pravil za upo-
rabnike

Oprema in 
identi fikacija 
knji`nih enot
Fizi~na posta-
vitev knji`nih 
enot

Navajanje na 
samostojno 
iskanje `elene-
ga gradiva.

• spoznavanje 
okolja

U~enec:
• spoznava abecedno 

razvrstitev knji`ni~nega 
gradiva

• navaja se na orientacijo 
med knji`ni~nim gradi-
vom v svoji starostni 
stopnji

Osvaja pojem abe-
cedne razvrstitve, 
znajde se v starost-
ni stopnji C. 

Postavitev 
 gradiva

Navajanje na 
samostojno 
iskanje `elene-
ga knji`nega 
in neknji`nega 
gradiva.

• sloven{~ina

* Ta sklop se prenese tudi v drugi in tretji razred, kjer se nadgrajuje.

4.2 DRUGI RAZRED
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OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI PREDLAGANE 
VSEBINE

SPECIALNO-
DIDAKTI^NA 
PRIPORO^ILA

MEDPRED-
METNE
POVEZAVE 

U~enec:
• si širi literarno obzorje
• si bogati besediš~e
• vzbuja se mu interes za 

branje in pisanje
• do`ivlja estetsko ugod-

je ob posredovanju 
literarne vsebine prek 
razli~nih medijev

• do`ivlja knjigo in druge 
informacijske vire kot 
motivacijsko sredstvo 
za razli~ne dejavnosti

Spoznava slikani-
co, pravljico, zgod-
bo, pesem, rešuje 
uganke in pravlji~-
ne uganke.

Mladinska 
literatura do 8. 
leta starosti

Motiviranje za 
samostojno 
branje.

• slovenš~ina
• glasbena 

vzgoja

OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI PREDLAGANE 
VSEBINE

SPECIALNO-
DIDAKTI^NA 
PRIPORO^ILA

MEDPRED-
METNE
POVEZAVE 

U~enec:
• lo~i šolsko knji`nico od 

splošne knji`nice z mla-
dinskim oddelkom

• ve, da je šolska knji`ni-
ca urejena po pravilih, 
ki veljajo tudi v drugih 
knji`nicah

Obiš~e splošno 
knji`nico in se se-
znani z mladinskim 
oddelkom.

Obisk knji`nice 
v doma~em 
kraju s poudar-
kom na mladin-
skem oddelku

V razredu se 
 igrajo knji`nico.

• spoznavanje 
okolje

U~enec:
• zna prosto pristopiti 

h gradivu in izbrati 
ustrezno neumetnostno 
besedilo

• spozna gradivo po vse-
binskih podro~jih

• spozna besedilni in sli-
kovni\grafi~ni vir infor-
macij

• lo~i leposlovno in pou~-
no gradivo

Seznani se z ilu-
stracijo, besedilom, 
grafom, kazalom, 
preglednico, slikov-
nim gradivom.

Poljudnoznan-
stveno gradivo

Leposlovje

V razredu se 
 igrajo izposojo.

• likovna vzgoja

4.3 TRETJI RAZRED
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OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI PREDLAGANE 
VSEBINE

SPECIALNO-
DIDAKTI^NA 
PRIPORO^ILA

MEDPRED-
METNE
POVEZAVE 

U~enec:
• poglablja interes za bra-

nje in pisanje
• širi literarno obzorje, se 

seznanja z novostmi
• se motivira za samo-

stojno ustno in pisno 
izra`anje

• kreativno izra`a estet-
sko do`ivljanje (drama-
tizacija, kreativno pisa-
nje ...)

• pozna dolo~ene literar-
ne vsebine in jih je zmo-
`en prepoznavati

Spozna slikanico, 
pravljico, zgodbo, 
pesem, pravlji~-
no uganko, rešuje 
uganke in knji`ni 
kviz.

Mladinska 
literatura do 9. 
leta starosti

Igralna ura s 
knjigami.

• slovenš~ina

4.4 ČETRTI RAZRED
OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI PREDLAGANE 

VSEBINE
SPECIALNO-
DIDAKTI^NA 
PRIPORO^ILA

MEDPRED-
METNE
POVEZAVE 

U~enec:
• razume postopek na-

stanka in zgradbo knji-
ge

• spozna razvojno pot 
knjige od avtorja do 
bralca

• osvoji in razlikuje 
pojme, povezane s 
knji`nimi ustvarjalci in 
posredniki

• vzpostavi ustvarjalni 
odnos do knjige

• seznani se z razli~-
nimi vrstami zalo`b in 
knjigarn ter njihovo 
 namembnostjo

• dojame pomembnost 
knjige

Spozna naslovno 
stran, hrbtno stran 
naslovne strani, 
kolofon, platnice, 
knji`ni blok, hrbet, 
kazalo, poglavje, 
avtorja, prevajalca, 
ilustratorja, uredni-
ka; 
naslov, podnaslov, 
izdajo;
impresum: kraj, 
 zalo`ba, letnica 
izida;
obseg, CIP, tiskar-
no, knjigarno, 
zalo`bo

Pot knjige od 
ustvarjalca do 
uporabnikov

Knjigarna in 
zalo`ba

Projektno delo, 
npr. izdelava 
knjige.

• naravoslovje 
in tehnika
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** Ta sklop se v celoti prenese tudi v peti in šesti razred in se nadgrajuje.

OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI PREDLAGANE 
VSEBINE

SPECIALNO-
DIDAKTI^NA 
PRIPORO^ILA

MEDPRED-
METNE
POVEZAVE 

U~enec:
• spozna temeljna izho-

diš~a za ureditev gradi-
va po strokah

• spozna poljudnoznan-
stveno gradivo s posta-
vitvijo

• se navaja na spoznava-
nje primerne strokovne 
literature in postavitev 
po strokah

• lo~i zvrsti gradiva **

Lista in uporablja 
poljudnoznanstve-
ne informacijske 
vire: pou~no gradi-
vo, otroške ilustri-
rane enciklopedije, 
slovarje, atlase na 
primernem starost-
nem nivoju na raz-
li~nih medijih.

Poljudnoznan-
stveni informa-
cijski viri in 
temeljna izho-
diš~a za uredi-
tev gradiva po 
strokah – staro-
stne stopnje in 
temeljni princip 
razvrš~anja po 
osnovnih deci-
malnih vrstilcih 

Listanje, bra-
nje, izpisova-
nje, delo v 
skupinah.

• dru`ba

U~enec:
• usvoji pojem knji`na 

zbirka, 
• spozna tematiko posa-

meznih zbirk 
• do`ivi knji`no zbirko 

kot motivacijo za branje 
in aktivno pre`ivljanje 
prostega ~asa

Iš~e, prebira, iz-
bira leposlovne in 
strokovne knji`ne 
zbirke.

Mladinska lite-
ratura od 9. do 
12. leta starosti 

Ustvarjalni 
pogovor ob 
knji`nih zbirkah 
z namenom 
motiviranja za 
branje.

• slovenš~ina

U~enec:
• se teko~e seznanja z 

novitetami za svoje sta-
rostno obdobje

• sodeluje pri pogovorih 
o knjigah, knji`nih 
ugankah, uganki mese-
ca, vprašanjih za knji-
go`ere, razstavi Moja 
najljubša knjiga, Naj 
knjiga, pri kulturnem 
dogodku tedna

• pripravlja tematske 
razstave

Sodeluje pri po-
govorih o knjigah, 
knji`nih ugankah, 
uganki meseca, 
vprašanjih za knji-
go`ere, razstavi 
Moja najljubša 
knjiga, Naj knjiga, 
pri pripravi kultur-
nega dogodka 
tedna in tematskih 
razstavah.

Mladinska lite-
ratura od 9. do 
12. leta starosti

Uganke, kvizi, 
razstave.

• slovenš~ina
• mentor bralne 

zna~ke
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OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI PREDLAGANE 
VSEBINE

SPECIALNO-
DIDAKTI^NA 
PRIPORO^ILA

MEDPRED-
METNE
POVEZAVE 

U~enec:
• spozna katalog kot vir 

informacij in splošni 
seznam knji`ni~nega 
gradiva

• pozna razli~ne vrste 
katalogov

• spozna razli~ne oblike 
katalogov na razli~nih 
medijih

• se seznani z ureditvijo 
AIK in naslovnega kata-
loga

• spozna elemente biblio-
grafskega opisa na 
klasi~nem katalo`nem 
listku oz. ra~unalniškem 
izpisu (ekran, tiskani 
katalo`ni izpis) s po-
udarkom na avtorju in 
naslovu

• se postopno usposablja 
za iskanje podatkov po 
AIK in naslovnem kata-
logu

• se u~i s pomo~jo biblio-
grafskih elementov loci-
rati knji`ni~no gradivo

• se usposablja za upora-
bo informacij

Ogleda si razli~ne 
vrste katalogov: 
knji`ni~ni, zalo`ni-
ški, prodajni ..., 
oblike katalogov:  
klasi~ni in elektron-
ski, spozna biblio-
grafski opis in 
njegove elemen te: 
zna~nico, naslov,  
podatek o odgovor-
nosti, impresum, 
obseg, zbirko, 
opombo, signaturo.

Katalogi AIK 
in naslovni 
katalog

Iskanje in-
formacij z 
uporabo AIK 
in naslovnega 
kataloga.

• likovna vzgoja

U~enec:
• se seznani z razli~nimi 

informacijskimi viri kot 
viri informacij

• spoznava in razlikuje 
primarne od sekundar-
nih informacijskih virov

• spozna in razlikuje 
klasi~ne in elektronske 
informacijske vire

Spozna informa-
cij ske vire: ljudje, 
ustanove, elektron-
ski sistemi, publika-
cije; primarne 
in  sekundarne 
informacijske vire 
– knjiga, katalog, bi-
bliografija; klasi~ ne 
in elektronske infor-
macijske vire – list-
kovni, ra~unalniške 
podatkovne zbirke, 
mre`e, zgoš~enke.

Informacijski 
viri

Vrste informa-
cijskih virov

Iskanje in-
formacij po 
informacijskih 
virih.

• slovenš~ina

4.5 PETI RAZRED
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OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI PREDLAGANE 
VSEBINE

SPECIALNO-
DIDAKTI^NA 
PRIPORO^ILA

MEDPRED-
METNE
POVEZAVE 

U~enec:
• spozna ljudsko slovstvo 

kot motivacijo za branje
Bere ljudske 
pravljice razli~nih 
naro dov in se o njih 
 pogovarja, sodelu-
je pri pogovorih o 
knjigah, knji`nih 
ugankah.

Slovenske ljud-
ske pravljice in 
pravljice dru-
gih narodov

Branje, po-
govor. 
Skupinsko 
delo.

• slovenš~ina

U~enec:
• se teko~e seznanja z 

novitetami za svoje sta-
rostno obdobje

• sodeluje pri pogovorih 
o knjigah, knji`nih ugan-
kah, uganki meseca, 
vprašanjih za knjigo-
`ere, razstavi Moja naj-
ljubša knjiga, Naj knji-
ga, kulturnem dogodku 
tedna, bere za bralno 
zna~ko 

• pripravlja tematske raz-
stave

Sodeluje pri pogo-
vorih o knjigah, 
knji`nih ugankah, 
uganki meseca, 
vprašanjih za knji-
go`ere, razstavi 
Moja najljubša knji-
ga, Naj knjiga, pri 
kulturnem dogodku 
tedna in tematskih 
razstavah.

Mladinska lite-
ratura od 9. do 
12. leta starosti

Uganke, kvizi, 
razstave.

• slovenš~ina
• mentor bralne 

zna~ke

OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI PREDLAGANE 
VSEBINE

SPECIALNO-
DIDAKTI^NA 
PRIPORO^ILA

MEDPRED-
METNE
POVEZAVE 

U~enec:
• spozna klasifikacijski 

sistem, ki povezuje vsa 
podro~ja ~lovekovega 
ustvarjanja

• seznani se z UDK-vrstil-
cem kot iskalnim ele-
mentom

• spozna glavne skupine 
UDK-sistema in posta-
vitev gradiva znotraj 
UDK-skupin

• se postopno usposablja 
za iskanje podatkov po 
UDK-vrstilcu

• se u~i s pomo~jo UDK-
vrstilca locirati gradivo

Iš~e informacije po 
UDK in geselskem 
katalogu, navede 
rezultate iskanja, 
in jih uporabi za 
reševanje odgovo-
ra na dolo~eno 
vprašanje.

Stvarni katalog Uporaba knji`-
ni~nih pomagal 
pri iskanju gra-
diva.

• tehnika in 
tehnologija

4.6 ŠESTI RAZRED
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OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI PREDLAGANE 
VSEBINE

SPECIALNO-
DIDAKTI^NA 
PRIPORO^ILA

MEDPRED-
METNE
POVEZAVE 

U~enec:
• razume vrednost infor-

macije za vsakdanje 
`ivljenje

• se uvaja v na~in iskanja 
informacij s pomo~jo 
klasi~nih in elektronskih 
informacijskih virov

• poglobi in nadgradi po-
jem podatka in informa-
cije

• spozna vrste referen~-
nih virov,

• usvoji na~in iskanja 
informacij s pomo~jo 
referen~nih virov

• zna izbrati ustrezen in-
formacijski vir za reši tev 
dolo~ene naloge

• uporablja enciklopedije 
in leksikone

Spozna vlogo in 
pomen informacij 
za osebno in dru`-
beno rabo in se 
nau~i uporabljati 
leksikone, enciklo-
pedije, priro~nike, 
almanahe, atlase, 
specialna gradiva 
– telefonski imenik, 
vozni red.

Referen~ni viri Iskanje po 
razli~nih infor-
macijskih virih 
kot mo`nost 
reševanja pro-
blemov.
Uporaba kart in 
zemljevidov.

• naravoslovje
• zgodovina
• geografija

U~enec:
• estetsko do`ivlja literar-

ne vsebine na razli~nih 
medijih

• spoznava specifiko raz-
li~nih interpretacij

• spozna razli~ne mo`no-
sti za izra`anje vsebine

U`iva ob literarnih 
vsebinah klasi~nih 
in modernih literar-
nih del na razli~nih 
medijih – klasi~ni, 
video, elektronski, 
avdio.

Literarne vse-
bine na razli~-
nih medijih

Priredbe, trivial-
no leposlovje

Interpretacije 
vsebin

Ogled gleda-
liške, filmske, 
glasbene, ba-
letne, lutkovne 
predstave. 

• slovenš~ina

U~enec:
• se teko~e seznanja z 

novitetami za svoje sta-
rostno obdobje

• sodeluje pri pogovorih 
o knjigah, knji`nih ugan-
kah, uganki mese ca, 
vprašanjih za knjigo-
`ere, razstavi Moja 
najljubša knjiga, Naj 
knjiga, pri kulturnem 
dogodku tedna

• bere za bralno zna~ko
• pripravlja tematske raz-

stave

Sodeluje pri pogo-
vorih o knjigah, 
knji`nih ugankah, 
uganki meseca, 
vprašanjih za knji-
go`ere, razstavi 
Moja najljubša 
knjiga, Naj knjiga, 
kulturnem dogod-
ku tedna, pri pri-
pravi tematskih 
razstav.

Mladinska lite-
ratura od 9. do 
12. leta starosti

Ustvarjalni po-
govori ob knji-
gah z namenom 
motivacije za 
branje.

• slovenš~ina
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OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI PREDLAGANE 
VSEBINE

SPECIALNO-
DIDAKTI^NA 
PRIPORO^ILA

MEDPRED-
METNE
POVEZAVE 

U~enec:
• spozna razli~ne tipe 

periodi~nih publikacij 
na razli~nih medijih

• razume pomen redne 
uporabe periodi~nih 
publikacij za seznanja-
nje s sodobnimi doga-
janji

• se nau~i pridobivati 
informacije iz periodike

• primerja, analizira, 
raz likuje in uporablja 
podatke iz razli~nih pe-
riodi~nih publikacij za 
oblikovanje informacij

Spozna klasi~no in 
elektronsko obliko 
periodike; periodiko 
glede na pogostost 
izhajanja – dnevnik\ 
~asnik, tednik\~aso-
pis, revijo, zbornik, 
 letopis, koledar; 
splošno, poljubno, 
 zabavno periodiko 
glede na namemb-
nost. 

Periodika Obisk najbli`-
je knji`nice v 
kraju s speci-
aliziranim 
~asopisnim 
oddelkom.

• zgodovina
• geografija
• slovenš~ina

U~enec:
• spozna pojme citat, 

citiranje, referenca za 
potrebe govornih vaj, 
referatov, seminarskih 
in raziskovalnih nalog

• se navaja in razume 
pomen citiranja litera-
ture pri referatih, 
seminarskih in razisko-
valnih nalogah

• usvoji pojme avtorstvo, 
intelektualna vsebina

Ob postavljeni nalogi 
spozna izbor citatov, 
citiranje in opombo.

Citiranje Iskanje biblio-
grafskih podat-
kov in navaja-
nje na pravilno 
uporabo.

• predmetna 
podro~ja, ki 
vklju~ujejo 
pisanje semi-
narskih na-
log, referatov 
in raziskoval-
nih nalog

U~enec:
• se teko~e seznanja z 

novitetami za svoje 
starostno obdobje

• sodeluje pri pogovorih 
o knjigah, knji`nih 
ugankah, uganki 
 meseca, vprašanjih za 
knjigo`ere, razstavi 
Moja najljubša knjiga, 
Naj knjiga, kulturnem 
dogodku tedna, temat-
skih razstavah 

• pripravlja sre~anja z 
ustvarjalci ***

Sodeluje pri pogovo-
rih o knjigah, knji`nih 
ugankah, uganki me-
seca, vprašanjih za 
knjigo`ere, razstavi 
Moja najljubša knjiga, 
Naj knjiga, pri pripravi 
kulturnega dogodka 
tedna, tematskih raz-
stavah in sre~anjih 
z ustvarjalci, bere 
za bralno zna~ko, se 
udele`uje literarnih 
matinej in delavnic 
kreativnega pisanja. 

Mladinska lite-
ratura od 13. 
leta naprej

Sodelovanje 
pri pripravi 
razli~nih oblik 
motivacij za 
branje.

• slovenš~ina

4.7 SEDMI RAZRED

*** Ta sklop se v celoti prenese tudi v osmi in deveti razred ter se nadgrajuje.
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4.8 OSMI RAZRED
OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI PREDLAGANE 

VSEBINE
SPECIALNO-
DIDAKTI^NA 
PRIPORO^ILA

MEDPRED-
METNE
POVEZAVE 

U~enec:
• spozna globalno infor-

macijsko omre`je,
• pojmuje knji`nice kot 

del globalne informacij-
ske mre`e,

• spozna razli~ne dostope 
do katalogov

• spozna vzajemni kata-
log v Sloveniji COBISS\
OPAC

Uporablja storitve 
na informacijskem 
omre`ju: internet 
in njegove storit-
ve – elektronska 
po šta, www, FTP; 
 diskusijske skupi-
ne, vzajemni kata-
log, COBISS\OPAC.

Globalno 
infor macijsko 
omre`je

Delo z informa-
cijskimi in ko-
munikacijskimi 
orodji.

• fizika

U~enec: 
• najde definicijo besede, 

pravilno pisavo in izgo-
varjavo besede, etimo-
logijo besede

• spozna in lo~i razli~ne 
vrste slovarjev

• zna uporabiti razli~ne 
slovarje za dolo~en na-
men

Za reševanje pro-
blemov uporablja 
razli~ne slovarje 
– splošni, etimolo-
ški, strokovni, na-
re~ni, slengovski, 
ve~jezi~ni, slovarji 
kratic, slovarji tujk, 
slovarji sinonimov, 
slovarji citatov.

Slovarji Prakti~no delo 
s tujejezi~nimi 
slovarji na raz-
li~nih medijih.

• slovenš~ina
• tuji jezik

U~enec:
• se teko~e seznanja z 

novitetami za svoje sta-
rostno obdobje

• sodeluje pri pogovorih 
o knjigah, knji`nih 
ugankah, uganki mese-
ca, vprašanjih za knji-
go`ere, razstavi Moja 
najljubša knjiga, Naj 
knjiga, pri pripravi kul-
turnega dogodka tedna 
in tematskih razstavah

• pripravlja sre~anja z 
ustvarjalci

• bere za bralno zna~ko
• se udele`uje literarnih 

matinej in delavnic krea-
tivnega pisanja

Sodeluje pri pogo-
vorih o knjigah, 
knji`nih ugankah, 
uganki meseca, 
vprašanjih za knji-
go`ere, razstavi 
Moja najljubša 
knjiga, Naj knjiga, 
pri pripravi kultur-
nega dogodka 
tedna in tematskih 
razstavah.

Mladinska lite-
ratura od 13. 
leta naprej

Sodelovanje 
pri pripravi 
razli~nih oblik 
motivacij za 
branje.

• slovenš~ina
• mentor bralne 

zna~ke
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4.9 DEVETI RAZRED
OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI PREDLAGANE 

VSEBINE
SPECIALNO-
DIDAKTI^NA 
PRIPORO^ILA

MEDPRED-
METNE 
POVEZAVE 

U~enec:
• zna uporabljati infor-

macijske vire pri razi-
skovalnem delu za 
samostojno reševanje 
problemov

• se samostojno odlo~i, 
katere informacijske 
vire bo uporabljal in 
kako jih bo uporabljal

• razume pomembnost 
uporabe neodvisnih 
informacij

• se nau~i izpisovati po-
membne podatke in 
pisati opombe

• kriti~no vrednoti podat-
ke

• si oblikuje stalno potre-
bo po novih znanjih

• razvija kriti~no mišljenje

Navajanje na kriti~-
no mišljenje in na 
samostojno odlo -
~itev o izbiri neod-
visne informacije 
za potrebe razisko-
valnega dela.

Uporaba infor-
macijskih virov 
pri raziskoval-
nem delu

Uvajanje v raz-
iskovalno delo.
Uporaba stati-
sti~nih podat-
kov.

• kemija
• geografije oz. 

katerokoli 
predmetno 
podro~je, ki 
izvaja semi-
narske nalo-
ge, referate 
in raziskoval-
ne naloge

U~enec:
• spozna razli~ne knji`ni-

~ne zbirke v posamez-
nih knji`nicah

• spozna razli~ne tipe in 
lokacije knji`nic

• zna se obrniti na dolo ~e-
no knji`nico z dolo ~enim 
vprašanjem – kulturno, 
strokovno, splošno in-
telektualno

• najde informacije o za-
lo`bah

Pozna in lo~i šol-
sko knji`nico od 
splošnih, special-
nih, viskošolskih 
knji`nic in nacio-
nalke; zalo`bo od 
knjigarne. 
Lo~i razli~ne vrste 
zalo`b in knjigarn.

Tipi knji`nic

Specializirane 
zalo`be

Obisk razli~nih 
knji`nic, zalo`b 
in knjigarn v 
kraju ali ve~jem 
središ~u.

• slovenš~ina
• kulturni dan

U~enec:
• se teko~e seznanja z 

novitetami za njegovo 
starostno obdobje

• sodeluje pri pogovorih 
o knjigah, knji`nih 
ugankah, uganki mese-
ca, vprašanjih za knji-
go`ere, razstavi Moja 
najljubša knjiga, Naj 

Sodeluje pri po-
govorih o knjigah, 
knji`nih ugankah, 
uganki meseca, 
vprašanjih za knji-
go`ere, razstavi 
Moja najljubša 
knjiga, Naj knjiga, 
soustvarja kulturni  

Mladinska lite-
ratura od 13. 
leta naprej

Sodelovanje 
pri pripravi 
razli~nih oblik 
motivacij za 
branje.

• slovenš~ina
• mentor bralne 

zna~ke
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OPERATIVNI CILJI DEJAVNOSTI PREDLAGANE 
VSEBINE

SPECIALNO-
DIDAKTI^NA 
PRIPORO^ILA

MEDPRED-
METNE
POVEZAVE 

  knjiga, kulturnem do-
godku tedna, tematskih 
razstavah 

• pripravlja sre~anja z 
ustvarjalci 

• se udele`uje literarnih 
matinej in delavnic krea-
tivnega pisanja 

• zna poimenovati kultur-
ne dogodke, izve, kdo 
jih prireja in kje so ob-
javljeni

• zna poiskati teko~e 
infor macije o njih

dogodek tedna,
tematske razstave, 
pripravlja sre~a nja 
z ustvarjalci, aktiv                 
no sodeluje v 
delavnicah krea-
tivnega pisanja, se 
udele`uje kulturnih 
prireditev v kraju.
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5 DIDAKTIČNA IN METODIČNA PRIPOROČILA

Knji`ni~ar na za~etku šolskega leta skupaj z u~itelji posameznih predmetov sestavi letno pri-

pravo za medpredmetno podro~je knji`ni~na informacijska znanja, v katero vklju~i cilje in tiste 

vsebinske sklope, ki jih bo v danih pogojih, glede na sposobnosti in znanje u~encev ter glede 

na okolje, lahko izvedel. V njem so opredeljene naloge knji`ni~arja in u~itelja posameznega 

predmeta. Knji`ni~na informacijska znanja se lahko izvajajo v knji`nici, ra~unalniški u~ilnici, 

razredu ali drugi instituciji.

Velikost skupin je lahko razli~na. Dolo~eni vsebinski sklopi se izvajajo s celimi razredi 

(npr. lokacija knji`nice, oprema gradiva ...), za druge priporo~amo manjše skupine (npr. globalno 

informacijsko omre`je, mladinska literatura …).

^e je naloga šole, da nau~i u~ence u~iti se, najti potrebne informacije, ravnati z njimi ter  

razvijati fleksibilnost, je naloga šolske knji`nice, da z u~enjem uporabe knji`nice, njenega gradiva 

in informacijskih virov skupaj s cilji izobra`evalnih vsebin posameznih predmetov pripomore k 

uresni~evanju teh ciljev. 

Pouk naj bo izkustveno zasnovan, kajti le tako lahko razvijamo kriti~no mišljenje in problemsko 

zasnovano u~enje. Vklju~uje naj ~im ve~ razli~nih oblik in metod dela, kot so npr. pogovori o 

knjigah in knji`nih zbirkah, tematske razstave gradiva, obisk drugih knji`nic in specializiranih 

institucij. U~enec naj znanje ne izkazuje le besedno, ampak zlasti z razli~nimi samostojno 

narejenimi izdelki, npr. poro~ili, risbami, plakati, miselnimi vzorci, seminarskimi nalogami, raz-

iskovalnimi nalogami, referati.

V prvem triletju u~enec pridobiva prve samostojne izkušnje o šolski knji`nici. Navaja se na vzduš-

je v knji`ni~nem prostoru, spoznava njeno ureditev in se u~i pravilnega obnašanja v knji`nici. 

Seznani se s postopkom izposoje in vra~anja gradiva. 

Spozna starostni stopnji ustrezen leposlovni in poljudnoznanstveni knji`ni~ni fond – knji`no in 

neknji`no gradivo.

Ob koncu prvega triletja postane tudi samostojni bralec. 

Zna uporabljati osnovne storitve v knji`nici.

Knji`ni~ar ga z razli~nimi oblikami in metodami dela motivira za branje. 

V drugem triletju u~enec nadgrajuje znanje, pridobljeno v prvem triletju. 

Spozna knjigo kot najštevil~nejši medij v šolski knji`nici. 
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Spozna pot knjige od ustvarjalca do uporabnika. 

Seznani se s fizi~nimi deli knjige in bibliografskimi podatki, ki so pomembni za njeno identifi-

kacijo. 

V drugem triletju u~enec poleg primarnih informacijskih virov za~ne postopoma spoznavati 

sekundarne informacijske vire. Seznani se z njihovimi oblikami, namembnostjo in vsebino. Za 

iskanje informacij uporablja razli~ne iskalne zahteve. 

Od referen~nih virov zna uporabljati splošne enciklopedije in leksikone. 

V tretjem triletju u~enec spoznava vlogo in pomen informacij v sodobni dru`bi. 

Razlikuje med podatkom in informacijo.

Pouk je usmerjen k razumevanju izbora iskalne strategije in poznavanju virov za splošno, spe-

cialno in teko~e informiranje. 

U~enec razširja znanje z lokalnih podatkovnih zbirk h globalnim informacijskim omre`jem. Izve, 

da so knji`nice del globalnega informacijskega omre`ja.

Uporablja bibliografske in nebibliografske podatkovne zbirke.

Spozna razli~ne tipe knji`nic z namenom, da pridobi to~no dolo~eno informacijo.

Za potrebe raziskovalnega in projektnega dela u~enec spozna pojme citat, citiranje in referenca. 

Zna uporabljati informacijske vire za samostojno reševanje problemov in dolo~iti njihovo 

 lokacijo. 

Ob koncu tretjega triletja u~enec postane samostojen uporabnik knji`nice, njenega gradiva in 

informacijskih virov. 




