PERIODIČNE PUBLIKACIJE
a)

za učence – revije se nahajajo v šolski knjižnici

CICIBAN, revija za otroke

Revija Ciciban je začela izhajati leta 1945. Ime je dobila po otroškem liku
iz pesmi slovenskega pesnika Otona Župančiča. Sprva je z leposlovnimi in
poučnimi besedili nagovarjala vse otroke v osnovni šoli, a se je že v
drugem desetletju izhajanja usmerila na mlajše šolarje.
Na leto izide dvanajst številk. Vsaka številka vsebuje tudi prilogo Pogled
za starše.

PIL

Teta Justi, glasba, zgodbe, nasveti zdravnice, najstniški teksti in še in še.
Pil je revija za mlade od 10. do 15. leta in izhaja enkrat mesečno. Na leto
izide enajst številk, od tega ena obsežnejša.

MOJ PLANET

Moj planet je poljudnoznanstvena revija namenjena otrokom, starejšim od
osem let, ki so željni znanja, pustolovščin in raziskovanja. Pomaga jim
razumeti svet, ki nas obdaja in navaja k varovanju narave. Je tudi zelo
dober dodatni učni pripomoček.
Na leto izide dvanajst številk.

GEA

Gea je slovenska poljudnoznanstvena revija, namenjena odraslim in mladim
bralcem. Izide vsako prvo sredo v mesecu, na leto torej dvanajst številk.

TIM, revija za tehniško ustvarjalnost

Revija za tehniško ustvarjalnost mladih TIM je edina tovrstna revija pri nas.
Namenjena je predvsem mladini ter tudi tistim, ki jih zanimajo
naravoslovno-tehnične in tehnično-športne teme ter seveda modelarstvo.
Prinaša prispevke s področij tehniških interesnih dejavnosti, ki jih gojijo na
šolah, v klubih in društvih ali se z njimi ukvarjajo številni posamezniki. V
vsakem letniku izide deset številk in se nahaja v šolski knjižnici.

b)

za učitelje

 strokovne revije, ki se nahajajo v kabinetih učiteljev
FIZIKA V ŠOLI
GEOGRAFIJA V ŠOLI
GLASBA V ŠOLI IN VRTCU
KEMIJA V ŠOLI IN DRUŽBI
MATEMATIKA V ŠOLI
PRESEK
PROTEUS

SLOVENŠČINA V ŠOLI
ŠOLSKA KNJIŽNICA
ŠPORT MLADIH
VODENJE V VIZ
ZGODOVINA V OSNOVNI ŠOLI

 strokovne revije, ki se nahajajo v šolski knjižnici
RAZREDNI POUK

Revija Razredni pouk prinaša Ideje iz razreda – prispevki iz prakse s
temami, ki so raznolike kot je bogato in pestro življenje in delo v
razredu; strokovna izhodišča – prispevki, namenjeni učiteljevi strokovni
rasti; teme se nanašajo na formativno spremljanje, rezultate timssove
raziskave, povezovanje med vrtcem in šolo, uvajanje tujega jezika v prvo
VIZ obdobje, itd in druge rubrike.
Na leto izidejo tri številke.

UNIKAT, priročnik za ustvarjanje

V reviji najdete najrazličnejše ideje za ustvarjalne – nazorna predstavitev
ustvarjanja iz papirja in drugih materialov (izdelava voščilnic, lutk …).
Na leto izidejo štiri številke (za tri mesece ena).

ŽIVLJENJE IN TEHNIKA

Življenje in tehnika je poljudnoznanstvena revija za vse, ki jih zanimajo
znanost, tehnika, medicina, biologija, arheologija, računalništvo. Prva
številka revije pod imenom Ljudska tehnika je izšla leta 1950. Leta 1952 se
je preimenovala v Življenje in tehnika in je še vedno ena najbolj branih revij
v Sloveniji.
Na leto izide dvanajst številk.

