
Pozdravljeni, mladi bralci! 

Upam, da ste zdravi, da vam je šola na daljavo všeč in da niste pozabili na vašo dobro 

prijateljico – KNJIGO.  

Rada bi vam sporočila, da bomo zaključek bralne značke prestavili, tako da jo boste lahko vsi 

zainteresirani bralci pravočasno dokončali. Medtem ko ste doma, lahko čas izkoristite za branje 

knjig ali revij. 

Prepričana sem, da imate doma kakšno slikanico, knjigo ali revijo. Skupaj z vašimi starši 

pobrskajte po domači knjižnici, poiščite primerno knjigo zase in se 

potopite v svet branja … 

In ne skrbite, tudi če knjige ni na seznamu za bralno značko, bo v dani 

situaciji prav tako veljala za prebrano knjigo. Ko se bomo ponovno 

srečali v šoli, mi boste lahko povedali kratko obnovo vsebine in tudi 

letos uspešno zaključili bralno značko. 

Za vsa vprašanja in predloge sem vam na voljo na elektronskem naslovu: 

dusanka.stamfelj@guest.arnes.si. 

To pa še ni vse … Če res nimate doma nobene primerne knjige ali pa ste že vse prebrali, obstaja 

še ena možnost. Ste že slišali za E-KNJIGE? 

To so knjige, ki jih lahko berete na računalniku, tablici ali mobitelu. V tem času, ko smo 

primorani ostati doma, nam jih različne založbe in spletne strani ponujajo brezplačno. 

In kako priti do njih? 

Če ste včlanjen v eno od splošnih knjižnic (npr. Knjižnica Mirana Jarca), si lahko izposodite e-

knjigo v BIBLOS. Biblos  je prva slovenska eKnjižnica in eKnjigarna. Vsa navodila o uporabi 

tega spletnega portala dobite na njihovi spletni strani pod zavihkom KAKO DELUJE. 

Prilagam direktne povezave na e-knjige za otroke in mladino. 

https://www.biblos.si/ 

https://www.biblos.si/kategorija/e-knjige-za-otroke 

https://www.biblos.si/kategorija/e-knjige-za-mladostnike 

 

V knjižnico Mirana Jarca se lahko včlanite tudi na daljavo: 

https://www.nm.sik.si/si/eknjiznica/spletni-vpis/ 
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Še nekatere povezave do brezplačnih e-knjig: 

https://www.mladinska.com/revije/moj_planet 

https://www.bralnica.com/aktualno/brezplacne-e-knjige-za-otroke/ 

https://eknjige-junior.si/ 

 

Povezave do otroških in mladinskih revij: 

https://www.mladinska.com/ciciban 

https://www.zmajcek.net/ 

https://www.pil.si/ 

https://www.mladinska.com/gea 

https://www.mladinska.com/revije/moj_planet 

 

Za tiste, ki poleg branja in poslušanja radi tudi gledate, so na voljo radijske igre in zvočne 

pravljice: 

https://otroski.rtvslo.si/lahko-noc-otroci/pravljice 

https://otroski.rtvslo.si/rio/oddaje 

https://www.lahkonocnice.si/ 

 

Za pomoč pri učenje vam morda pridejo prav naslednje strani: 

Digitalna knjižnica Slovenije:  http://www.dlib.si/ 

Spletna digitalna knjižnica:  https://sl.wikisource.org/wiki/Glavna_stran 

Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU: https://fran.si/ 

 

Ostanite zdravi in uživajte ob branju knjig. 

Knjižničarka Dušanka Štamfelj 
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