BI RADI BRALI?
Dragi učenci, spoštovani starši!
Zaradi trenutnega šolanja na daljavo so vse predolgo zaprta tudi vrata knjižnice.
Da knjige v šolski knjižnici ne bi predolgo samevale, da bi se otroci lahko ob
knjižnih pustolovščinah zabavali, se učili, spoznavali svet in njegove skrivnosti,
ter uspešno preskakovali bralne stopničke, smo tudi v času šole na daljavo
organizirali izposojo gradiva.
Zato si bo od
TORKA, 24. NOVEMBRA 2020 dalje
mogoče izposoditi gradivo iz naše šolske knjižnice.
Seveda se bomo morali držati vseh predpisanih priporočil NIJZ-ja.
Na mail šolske knjižnice knjiznica@okrogar.si, oziroma preko eAsistenta mi
sporočite: avtorja in naslov željene knjige, skupaj s svojim imenom, priimkom,
razredom in oddelkom. Knjige bom pripravila in vam jih ob dogovorjenem času
izročila skozi okno šolske knjižnice na spodnji strani prizidka (dovoz preko
šolskega igrišča zadaj).
Lahko pa pokličete do 9.30 ure na telefonsko številko 03 56 60 211. Ker imate
učenci dopoldan pouk, lahko v tem času pridete po knjige starši. Učenci ste
seveda dobrodošli po pouku, do 13.45.
Naj vas spomnim, da izkoristite hojo do šole in nazaj do doma tudi za akcijo, ki
smo jo poimenovali ZBIRAJMO KORAKE IN OBKROŽIMO SVET. Tako lahko tudi
medpredmetno sodelujemo ( ŠPORT, EKO ŠOLA, KNJIŽNICA… ).
Seveda lahko vrnete tudi knjige, ki ste si jih sposodili pred zaprtjem šole. Prosim
le, da jih prinesete v vrečki, ker jih bom pustila še dva dni v karanteni.
Da boste zagotovo prepričani, če je željena knjiga trenutno na razpolago, si
učenci lahko preverite v COBISS-ovem katalogu šolske knjižnice.

Do njega lahko dostopite v nekaj korakih:
https://www.cobiss.si/
-

pod iskalni niz: vpišete naslov knjige ( Priporočilni seznam knjig za BZ 2020/21)
pod knjižnice: vpišete Zagorje in izberete OŠ Toneta Okrogarja
potrdite s POIŠČI
prikaže se izpis zadetkov; obenem so desno vidni rdeči oziroma zeleni kvadratki:
(zelena pomeni, da je še izvod določenega naslova na voljo za izposojo).

Lepo vas pozdravljam in srčno upam, da se čimprej srečamo v živo. Do takrat pa
se vsi skupaj trudimo, da ostanemo ZDRAVI.
Vaša knjižničarka Jana

