
Gimnazija Moste 

OIV- KNJIŽNIČNO INFORMACIJSKA ZNANJA 

Izvaja knjižničarka Eva Košorok. 

1. LETNIKI, ZGODOVINA KNJIŽNIC (IZDELAVA PLAKATOV) 

Vsak razred si izbere tri teme povezane z zgodovino knjižnic, pripravi material doma in besedilo za 
plakat. V šoli lahko primerne fotografije barvno printamo (velikost A5 ali A4). 
Potrebne informacije  o zgodovini knjižnic najdete na internetni povezavi 
https://www.slideserve.com/august/zgodovina-knji-nic, https://www.nuk.uni-
lj.si/sites/default/files/dokumenti/2016/izobrazevanje/zgodovina.pdf 

En plakat naredite o izbrani slovenski knjižnici npr. NUK ali kar je povezano s knjigami (pisave, tisk 
idr.) na Slovenskem. 

Kdaj: petek, 18. 6., ena šolska ura 
Kje: v računalnici, uč. 37 in uč. 35 
1.e- 9.40, KRAJNIK 
1.b- 10.30, ŠTERMAN 
1.c- 11.20,  GREGORIČ JAGODIC 
1.d- 12.10, JUS 
1.a- 13.00, VIDMAR 
 
 

2. LETNIKI, COBISS 
 
Kdaj: četrtek, 17.6. 
Kje: v računalnici, uč. 37, ena šolska ura 
2.e- 9.40, KRAJNIK 
2.a- 10.30, JUS 
2.c -11.20,  PERKO BAŠELJ 
2.b- 12.10, JEREBIC 
2.d -13.00, KECUR 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.slideserve.com/august/zgodovina-knji-nic


 
OBISK MUZEJA 
 

1. LETNIKI 
 

Kje: NARODNI MUZEJ, Prešernova cesta 
ARHEOLOGIJA PA TE FORE, traja 1 uro,  CENA: 3,20 evre, plačilo po položnici 

 

 

Program poteka na razstavah: Zgodbe s stičišča 
svetov, Rimski lapidarij Narodnega muzeja 
Slovenije in Egipčanska zbirka v Narodnem muzeju 
Slovenije 
Seznanitev z Narodnim muzejem Slovenije in hrambo 
materialnih virov ter voden ogled po najpomembnejših 
predmetih iz arheološke zbirke (neandertalčeva piščal iz 
Divjih bab, idol z Ljubljanskega barja, zlati našivek z 
Bleda, staroegipčanska mumija, situla z Vač, kip 
emonskega meščana, gradbeni napis iz Emone, 
slonokoščeni lutki, viteški meč iz Ljubljanice), veččutno 
vodenje z nagovarjanjem sluha, vida, voha in tipa. 

 
ČETRTEK, 17. 6.  
 

Razred, ura NADZOR 

1.D, 14.00, zbor 15. min. prej VIDIC, NABERGOJ GRUM 

1.C, 14.00, zbor 15. min. prej KOLENC, ERJAVEC 
1.A, 13.00, zbor 15. min. prej CALTRAN, GOMILAR 

1.B, 13.00, zbor 15. min. prej ŠTERMAN, OREL 

 

2. in 3. LETNIKI + 1.E 
MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE, Tivoli ( Cekinov grad ) Celovška cesta 23 

Cena: 4 evre, plačilo po položnici 

Razstava: SLOVENCI V 20. STOLETJU 

 

 
Dvajseto stoletje sodi med najburnejša obdobja 
slovenske zgodovine. Slovenci smo v tem času zamenjali 
nekaj držav in državnih ureditev, preživeli dve svetovni 
vojni, se vključili v tehnološko revolucijo, v zadnji, 
osamosvojitveni vojni pa smo dosegli samostojno državo. 

Ta politični in družbeni okvir je temelj razstavne 
pripovedi, ki popelje obiskovalca skozi kaverno iz prve 
svetovne vojne, mimo Kraljevine SHS do osebnih 
pripovedi in izkušenj druge svetovne vojne ter naprej v 

https://www.nms.si/si/razstave/stalne-razstave/767-Zgodbe-s-sticisca-svetov
https://www.nms.si/si/razstave/stalne-razstave/767-Zgodbe-s-sticisca-svetov
https://www.nms.si/si/razstave/stalne/381-Rimski-lapidarij-Narodnega-muzeja-Slovenije
https://www.nms.si/si/razstave/stalne/381-Rimski-lapidarij-Narodnega-muzeja-Slovenije
https://www.nms.si/si/razstave/stalne/350-Egipcanska-zbirka-v-Narodnem-muzeju-Slovenije
https://www.nms.si/si/razstave/stalne/350-Egipcanska-zbirka-v-Narodnem-muzeju-Slovenije


V osmih dvoranah predstavljamo 
najpomembnejše dogodke in procese, vse oblike 
bivanja in delovanja na slovenskem ozemlju v 
nerazdružljivi prepletenosti od začetka prve 
svetovne vojne do današnjih dni. Z načinom 
postavitve želimo spodbuditi čustven in 
razumski odziv posameznega obiskovalca, v 
drugih medijih pa poiskati dodatne odgovore na 
vprašanja in probleme, ki so v muzeju 
predstavljeni z njemu lastnimi sredstvi. 

obdobje socializma, povojnih pobojev in industrializacije, 
gospodarstva v nekdanji skupni državi Jugoslaviji. 
Razstava nas preko demokratičnega vrenja v 
osemdesetih popelje do osamosvojitve v devetdesetih in 
življenja v samostojni Sloveniji. Zaključi se z vstopom 
v  Evropsko Unijo in predsedovanjem Slovenije  EU v letu 
2008. 

četrtek, 17. 6. 

RAZRED, URA SPREMSTVO 

3.A,10.-11.30, zbor 15. min. prej BAVČAR, CANKAR 

3.B, 10.20-11.50, zbor 15. min. prej PAVLINA SKAZA, KOVAČIČ, MIKULETIČ 

3.C, 10.40- 12.10, zbor 15. min. prej PLESTENJAK, HOČEVAR 

3.D, 11.00-12.30, zbor 15. min. prej SRAKA, KLEMENT 

2.E, 11.30-13.,00 zbor 15. min. prej RAZINGER, MIHIĆ, BOŽNAR 

2.A,12.00-13.30, zbor 15. min. prej BOGOLIN, VIDMAR 

 
petek, 18.6. 

RAZRED, URA SPREMSTVO 

2.B, 10.00-11.30, zbor 15. min. prej JEREBIC, NABERGOJ GRUM 

2.D, 10.20-11.50, zbor 15. min. prej SRAKA, KLEMENT  

2.C, 10.40-12.10, zbor 15. min. prej PERKO BAŠELJ, KECUR 

1.E, 11.30-13.00, zbor 15. min. prej ERŠTE, CALTRAN 

NADOMEŠČANJE ŠPORTNEGA DNE 

Ponedeljek, 21.6.,  

Zbor: ob 9. uri pred šolo 

Kam: pohod na Golovec  

Nadzor: prof. Gomilar in prof. Slak 

 

NADOMEŠČANJE OSTALIH OBVEZNIH VSEBIN: 

3. letniki: predavanje o krvodajalstvu, obrnete se na prof. Razingerja 

Projektni dan, 4.5.: obrnete se na učitelja, pri katerem ste bili razporejeni 

Če ste manjkali na gledališki predstavi: lahko si greste  sami ogledat predstavo, napišete poročilo/se 
pogovorite s prof. Krajnik ali obiščete muzej, galerijo…po dogovoru 

Za ostala nadomeščanja, se individualno oglasite pri prof. Krajnik.  


