
JULIJ IN AVGUST 2016

Program prireditev in razstav

Razstave in ostalo
Begunje

Razstava izdelkov učencev 2. b Begunje z učiteljicoPOŠ Sašo

Hrovat.

Družabne igre
V prostorih knjižnice Bled bomo organizirali družabne igre

za kratek čas, zabavo, bister um in veselo druženje za otroke.

Lesce, ves mesec

POLETNI UTRIP
Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine vrtca LesceGalebi

pod vodstvom vzgojiteljice .Bože Mandeljc

Radovljica

NA KRILIH DOMIŠLJIJE

Za otroke in mladino. (otroci od 7. do 12. leta) berejoPoletavci

30 dni po pol ure na dan in pišejo dnevnik branja. Berejo lahko

karkoli. so mladi od 13. do 16. leta, ki preberejo 3NajPoletavci

knjige in na koncu izpolnijo obrazec na naši spletni strani. Več

informacij bo objavljenih na naši spletni strani.

Lesce

Srednja vas

LEPO JE POLET’ NA SVET’

Gorje

ROŽ’CE
V Knjižnici Gorje si lahko ogledate, kaj so ustvarili učenci

2. razreda Osnovne šole Gorje na temo Rož ´ce. Ustvarjali so

pod mentorstvom učiteljic inMarjane Ražen Alenke Zupan.

Bohinjska Bistrica, ves avgust

110 LET BOHINJSKE ŽELEZNICE
V knjižnici si lahko ogledate in izposodite na dom gradivo o

Bohinjski železnici. Razstava likovnih izdelkov otrok iz vrtca Srednja vas z

vzgojiteljicama in .Polono Arh Silvo Krivc

GREMO NA POČITNICE

Bled, torek-četrtek od 10.-12. ure

POMAHAJMO PO SLOVENIJI PO SVETU/
Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupin Medvedki, Čebelice in

Mucki pod vodstvom vzgojiteljic Nataše Smolej, Tanje Košir,

Anete Varl, Anite Zupan Podrekar, Sonje Bernik Petre Jesenkoin .

Brezje

vse enote, 10. 6.-10. 9.

POLETAVCI IN NAJPOLETAVCI

Razstava likovnih izdelkov otrok podaljšanega bivanja OŠ A. T.

Linharta Radovljica Mošnje Ljubnoin podružnic ter pod

mentorstvom vodje aktiva za OPB .Irene Božič Frelih

Bled

KAKŠNO JE BILO VREME NA GORENJSKEM
Vsebina razstave je raznolika in prikazuje, kako so naši predniki

spremljali vremenske pojave, se z njimi spopadali, soočali in

upali, da bo po dežju posijalo sonce. Razstavo je pripravil

.Gorenjski muzej

Kropa

SONCE IN MORJE
Razstava likovnih izdelkov učencev iz vrtca Kropa.

vse enote

BRALNI IZZIV
Ker je včasih res težko najti pravo knjigo, smo za vas

pripravili izziv, kjer vam pri izbiri pomagamo z namigi.

List z izzivi dobite v vseh naših enotah in na naši spletni

strani.

Bohinjska Bistrica

VARNO POD KOZOLCEM
Razstava utrinkov iz projektne naloge: sodelujoči učenci z

mentoricami Jano Krkoč, Martino Mašić Sabalić, Natašo Mrak,

Pavlino Zorman Urško Repincin .

Radovljica

POLETNO BRANJE
Vabimo na poletno branje v senci »knjižnične« breze.

Posebej bodo uživali otroci ob branju, reševanju revije

Zmajček, izpolnjevanju Mislic, risanju s kredami ...

Vabljeni v knjižnični vrt!

vse enote

KNJIGE NA POČITNICAH
Brati zunaj je užitek, zato vas letos ponovno vabimo, da

posežete po knjigah in revijah, ki smo jih "poslali na

počitnice" na radovljiški bazen, Grajsko kopališče na Bledu,

v kampe Šobec Danica hotel Park na Bledu,in , pa tudi

hostel pod Voglom, Kavarno Kino v Radovljici, vilo Podvin,

planinsko kočo Mrjasec na Voglu mladinski center Kamrain

v Radovljici.
www.rad.sik.si

info@rad.sik.si


