mesečni program
Junij 2018

Prireditve za odrasle
Petek, 1. 6.,
15:30

Petek, 8. 6.,
15:30

Jogica za dojenčke
Radovljica

Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s
samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

Jogica za dojenčke
Radovljica

Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s
samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

Povezovalno starševstvo

Sreda, 13. 6.,
10:00

Radovljica

Jogica za dojenčke

Petek, 15. 6.,
15:30

Radovljica

Ponedeljek, 18. 6.,
18:00

Linhartova
dvorana
Radovljica

Četrtek, 21. 6.,
18:00

Petek, 22. 6.,
15:30

Petek, 29. 6.,
15:30

Temelj povezovalnega starševstva je, da znate s srcem in z glavo prisluhniti svojemu otroku. Na
srečanju bomo spoznali sedem načel povezovalnega starševstva, kot sta jih zasnovala dr. William
in Martha Sears (povezovanje ob rojstvu, dojenje, nošenje otroka, spanje v družinski postelji, odziv
na dojenčkov jok, ignoriranje nasvetov 'stare šole' ter ravnovesje in meje). Pogovorili se bomo tudi o
pasteh povezovalnega starševstva in kako se jim lahko izognemo. O povezovalnem starševstvu, ki ga
živi tudi sama (je mama treh otrok), bo spregovorila Damijana Medved, oblikovalka in koordinatorka programov Mamezofe ter CBI poporodna dula. Vabljeni skupaj z dojenčki! Koordinatorka: Petra
Arula.
Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s
samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

Ta veseli knjižni svet

Zaključna prireditev za udeležence akcije Ta veseli knjižni svet s predstavo Čistilna terapija v izvedbi dramske skupine Radolške vrtavke. Vabila bomo poslali po pošti.

Njim, ki junaki so najbolji, svetinje zlate daje v dar — Gorenjci in odlikovanja v prvi
svetovni vojni
Bled

Otvoritev razstave, ki jo pripravljata Anja Poštrak in mag. Barbara Kalan iz Gorenjskega muzeja.
Predstavljena bodo odlikovanja, ki so jih prejeli Gorenjci, večinoma za svoja junaška dejanja. Ker pa
to ni bil edini razlog za prejetje katerega izmed njih, sledi pregled izbranih življenjskih zgodb, ki so
zanimive ravno zaradi različnosti usod.

Jogica za dojenčke
Radovljica

Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s
samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.

Jogica za dojenčke
Radovljica

Vadba za dojenčke, ki jih mamice ob sproščujoči glasbi masirajo, delajo raztezne vaje in krepijo moč
ter občutke zaznavanja telesa v prostoru. Jogica povezuje mamice s svojimi najmlajšimi, pa tudi s
samimi seboj. Brezplačno vadbo za dojenčke vodi Petra Arula.
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Razstave za odrasle
26. 4.–30. 9.

Radovljica

Zasnova Vurnikovega trga in knjižnice

Arhitekturna razstava o nastajanju Vurnikovega trga in Knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica.

Kako se rojevajo in umirajo dinozavri
1.–20. 6.

Bled

Dinozavri imajo posebno mesto v domišljiji ljudi, saj je njihov svet in življenjsko okolje zaradi velike
časovne oddaljenosti in redkih fosilnih ostankov predmet mnogih špekulacij in nepreverjenih predstav. V času, ki ga živimo, je na temo njihovega življenja posnetih kar nekaj filmov, med njimi je najbolj znan Jurski park, dinozavri pa so upodobljeni tudi v slikanicah in knjigah za otroke. Gre za pravo
»dinomanijo« v svetu potrošništva, kjer skuša vsak na svoj način predstaviti njihovo ero in seveda pri
tem tudi nekaj zaslužiti. Avtor razstave je Vitomir Pretnar, član fotografskega društva Jesenice.

Njim, ki junaki so najbolji, svetinje zlate daje v dar – Gorenjci in odlikovanja v prvi
svetovni vojni
21. 6.–31. 8.

Bled

25. 5.–10. 6.

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

vse enote

Avtorici Anja Poštrak in mag. Barbara Kalan na razstavi Gorenjskega muzeja iz Kranja prikazujeta
pregled polkov avstro-ogrske vojske, v katerih je bilo veliko Slovencev in tudi Gorenjcev, med katerimi
pa so bili mnogi za svoje zasluge tudi odlikovani. Del, ki je posvečen odlikovanjem, se iz predstavitvenega dela tistih najpomembnejših, poveže v življenjske zgodbe izbranih Gorenjcev. Ti so se znašli
na različnih bojiščih, ob različnem času, izhajali so iz različnega okolja, z različno izobrazbo, zelo pa
so bila različna tudi njihova hrabra dejanja. Med njimi predstavljamo tudi Jožefa Hribarja, ki se je po
koncu vojne kot kovač naselil v Želečah pri Bledu.

Cvetice so zemljin nasmeh

Razstava šalov z motivi cvetja izpod rok Zvezde Malej.

Zbistrimo um

Za vse ljubitelje miselnih vaj za krepitev uma smo pripravili po en mesečni problem. Rešitev oddajte
v svoji knjižnici in z malo sreče vas čaka presenečenje.
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Prireditve za otroke
Pravljična jogica za otroke
Petek, 1. 6.,
16:30

Radovljica

Ponedeljek, 4. 6.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo dihalne vaje,
petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi pravljico o živalih,
vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične jogice. Za zdravje, umirjenost
in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi
mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

Beremo s tačkami

R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in
komunikacijske sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. OBVEZNE PRIJAVE v
knjižnici ali na 04 574 75 00.

Pravljična jogica za otroke
Petek, 8. 6.,
16:30

Radovljica

Ponedeljek, 11. 6.,
17:00

Bohinjska
Bistrica

Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo dihalne vaje,
petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi pravljico o živalih,
vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične jogice. Za zdravje, umirjenost
in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi
mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

Beremo s tačkami

R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in
komunikacijske sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. OBVEZNE PRIJAVE v
knjižnici ali na 04 574 75 00.

Beremo s tačkami

Torek, 12. 6.,
16:30

Radovljica

Četrtek, 14. 6.,
17:00

Radovljica

R.E.A.D. Reading Education Assistance Dogs je program, ki pomaga otrokom izboljšati bralne in
komunikacijske sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. OBVEZNE PRIJAVE v
knjižnici ali na 04 537 39 00.

Knjižnica - Ves@lje zakladov

Zaključna prireditev za udeležence akcije Knjižnica - Ves@lje zakladov s predstavo Kapitan Glista in
enonogi Jack v izvedbi Teatra Cizamo. Vabila bomo poslali po pošti.

Pravljična jogica za otroke
Petek, 15. 6.,
16:30

Radovljica

Sreda, 20. 6.,
17:00

Radovljica

Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo dihalne vaje,
petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi pravljico o živalih,
vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične jogice. Za zdravje, umirjenost
in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi
mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

Naš svet je pisan cvet

Kulturni program ob dnevu državnosti pripravljajo učenci OPB OŠ ATL Radovljica.

Pravljična jogica za otroke
Petek, 22. 6.,
16:30

Radovljica

Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo dihalne vaje,
petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi pravljico o živalih,
vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične jogice. Za zdravje, umirjenost
in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi
mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.
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Pravljična jogica za otroke
Petek, 29. 6.,
16:30

Radovljica

Otroci so naravni jogiji in tudi najbolj aktivni se radi umirijo. Dobesedno obožujejo dihalne vaje,
petje oma, masažo, prilagojeno posebno njim, in jogijske vaje, ki jih skozi pravljico o živalih,
vremenskih pojavih ali otroškem svetu izvajamo na uricah pravljične jogice. Za zdravje, umirjenost
in boljšo osredotočenost. Ker si želimo zdravih otrok, ki točno vedo, kaj in zakaj počnejo s svojimi
mislimi in telesi. Vodi Petra Arula, certificirana učiteljica Rainbow kids yoge.

Razstave za otroke
18. 6.–31. 8.

Radovljica

Naš svet je pisan cvet

Razstava likovnih izdelkov otrok OPB OŠ ATL Radovljica.

Mi pa ustvarjamo
Ves mesec

Bled

Ves mesec

Bohinjska
Bistrica

Ves mesec

Svoje izdelke so na ogled postavili učenci likovnih delavnic in oddelkov podaljšanega bivanja OŠ
prof. dr. Josipa Plemlja Bled. Izdelki so nastajali počasi in z veliko mero potrpežljivosti. Tako so
prežeti z ustvarjalnostjo in otroško nagajivostjo. Uživajte ob ogledu. Mentorice: Bernardka, Ana in
Špela.

Morje

Razstava likovnih izdelkov učencev šestih razredov OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica z
mentorico Uršo Rožič.

Triglav

Srednja vas Razstava likovnih izdelkov otrok iz skupine Želvice vrtca Srednja vas z vzgojiteljicama Valči Stare in
Alenko Sodja.

Ves mesec

Lesce

Ves mesec

Begunje

Ves mesec

Kropa

Ves mesec

Gorje

Ves mesec

vse enote

Poletje

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. a in 1. b razreda OŠ F. S. Finžgarja Lesce pod mentorstvom
Mateje Verčič, Tamare Dovžan in Helene Cilenšek.

Skok v poletje

Razstava likovnih izdelkov učencev 1. a razreda podružnične šole Begunje pod mentorstvom Jane
Ulčar in Simone Prek.

Pomlad je v vas prišla

Razstava knjig s pomladno in cvetlično tematiko.

Mesto

Razstava likovnih izdelkov učencev 2. a in 2. b razreda OŠ Gorje.

Mislice

Mladi bralci lahko rešujete miselne uganke. Vsak mesec vas čaka nov izziv, ki ga najdete v svoji knjižnici. Če ga boste uspešno rešili, vas z malo sreče čaka presenečenje.
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