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Program prireditev in razstav
Vsak ponedeljek, 10:00, Radovljica

JOGICA ZA DOJENČKE

Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

www.rad.sik.si

info@rad.sik.si

Četrtek, 2. 6., 19:30, Bled

1984 - Agopa StjepanjanaORWELLOVO LETO
Avtor bo predstavil svojo knjigo, ki govori oIgor Omerza

tajnem procesu v Ljubljani leta 1984, na katerem je bila na

večletne kazni obsojena nič kriva deveterica zaradi

vohunske in teroristične dejavnosti proti Jugoslaviji. Sojenje

je bila sramotna montaža, ki jo je tajna civilna (Udba) ter

vojaška politična policija (Kos) uprizorila zaradi političnega

maščevanja za montirani proces proti jugoslovanskemu

državljanu v Bolgariji.

Sreda, 29. 6., 19:30, Bled

KAKŠNO JE BILO VREME NA GORENJSKEM

Otvoritev razstave. 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. Za glasbeno popestritev bo poskrbel

Moški pevski zbor Triglav Lesce-Bled.

Sreda, 22. 6., 17:00, Radovljica

NA KRILIH DOMIŠLJIJE

Otvoritev razstave likovnih izdelkov otrok podaljšanega

bivanja A. T. Linharta Radovljica in podružnic MošnjeOŠ

ter Ljubno v počastitev državnega praznika dneva

državnosti.

Razstave in ostalo
Begunje, ves mesec

Razstava izdelkov učencev 2. b Begunje z učiteljicoPOŠ Sašo

Hrovat.

USTVARJATI ZNAM
Razstava likovnih izdelkov, ki so jih ustvarili učenci 1. in 3. razreda

likovnega krožka prof. dr. Josipa Plemlja Bled pod mentorstvomOŠ

in .Bernardke Bernard Romane Berce

Lesce, ves mesec
POLETNI UTRIP

Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Galebi vrtca Lesce

pod vodstvom vzgojiteljice Bože Mandeljc.

Radovljica, 20. 6.-31. 8.

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, ves mesec

Srednja vas, ves mesec

LEPO JE POLET’ NA SVET’

Gorje, ves mesec

IGRALI SMO
Predstavitev projekta ''Igrali smo se'', ki so ga v letošnjem letu

izvedli v gorjanskem vrtcu.

Bohinjska Bistrica, ves mesec

NoČ S KNJIGO
Razstava likovnih izdelkov učencev, ki so uspešno

zaključili  bralno značko, z mentoricama Mojco Medja

in .Marijo Heleno Logar

Razstava likovnih izdelkov otrok iz vrtca Srednja vas z

vzgojiteljicama in .Polono Arh Silvo Krivc

GREMO NA POČITNICE

Bled, 2.-22. 6.

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, 1. 6.-31. 8.

Sreda, 1. 6., 10:00, Radovljica

HOMEOPATIJA ZA NOSEČNICE, DOJENČKE
IN OTROKE
Kako si lahko pomaga nosečnica, če zboli, se slabo počuti,

se poškoduje? Homeopatska zdravila so naravna in lahko

lajšajo nosečniške tegobe. Pogovor s homeopatinjo

Ines Logar, mag. farmacije, bo vodila .Petra Arula

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

POLETAVCI IN NAJPOLETAVCI

Razstava likovnih izdelkov otrok podaljšanega bivanja OŠ A. T.

Linharta Radovljica in podružnic Mošnje ter Ljubno, pod

mentorstvom vodje aktiva za OPB Irene Božič Frelih.

Bled, 23. 6.-31. 8.

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.
Radovljica, 1.-17. 6.

POMLADNI UTRINKI IZ KAMRE
Razstava likovnih izdelkov otrok pod vodstvom akademske

slikarke .Lučke Šparovec

vse enote, ves mesec

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

pripravili izziv, kjer vam pri izbiri pomagamo z namigi.

Zgibanko izziva dobite v vseh naših enotah.


