
KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI 

dejavnosti v juliju 2019 
 

POČITNIŠKE  DEJAVNOSTI ZA OTROKE, MLADINO IN DRUŽINE: 
 

SOVICA HOČE NA POČITNICE – projekt za spodbujanje branja v družini: 

Sovica Puhica, kot smo jo skupaj poimenovali prvo leto, ko se je zatekla v našo knjižnico, je sedaj stara 

že 5 let. Prav vsake počitnice, poleti in pozimi se vrne v našo knjižnico, da bi se lahko igrala z otroki in 

odšla z njimi na počitnice. V teh poletnih počitnicah Puhica išče svojo NAJLJUBŠO UGANKO! Otroci, 

poglejte v knjižnici v njeno duplino. Če je prazna, je na počitnicah, če pa je Puhica v knjižnici, lahko z 

vami preživi nekaj počitniških dni, vi pa ji pomagajte najti njeno najljubšo uganko. 

 
 

 

POčitalci = POČITNIŠKI BRALCI 

So osnovnošolci in dijaki, ki BEREJO, kar si sami izBEREJO in zato še 

NAGRADO poBEREJO. 

Sodelujoči v počitniškem projektu zbirate žige za prebrane knjige. Po treh prebranih knjigah postanete 

POčitalci in za bralno spodbudo in manj stresno branje prejmete antistresni obesek. Za šest prebranih 

knjig prejmete naziv NAJpočitalec, nagradno majico, vabilo na zaključno druženje z znanim gostom in 

sodelovanje pri žrebanju za zanimive nagrade. Več informacij s pogoji sodelovanja na spletni strani 

knjižnice in ob prijavi. 

 

 

 

 
 



USTVARJALNE POČITNIŠKE DELAVNICE za otroke in mlade – vsak 

ponedeljek v juliju, ob 10. uri v Knjižnici Radlje: 

 

 delavnice potekajo v KNJIŽNICI RADLJE in so brezplačne, 

izvedemo jih s pomočjo navodil iz knjig, revij in spleta, 

 ves potreben material pripravimo v knjižnici, 

 izdelke mladi ustvarjalci odnesete domov; skupaj z  

novim znanjem in veščino ter prijetnimi izkušnjami ob ustvarjanju. 

 
 

UGANKA MESECA 

Osnovnošolci vabljeni k reševanju uganke in sodelovanju pri nagradnem žrebanju, ki bo 31. julija. 

Izžrebani reševalci prejmete praktično nagrado. 

 

POČITNIŠKA IGRALNICA; vabljeni v družabno igralni kotiček, 

kjer se boste družili s svojimi vrstniki, igrali družabne igre, se zabavali z lutkami v otroškem gledališču, 

prebirali revije in knjige. Starši pa si bodo v tem času ogledali knjige in revije za starše, dobili kakšno 

dobro idejo za družinski izlet, pripravo otroške zabave, in in in…  

 

POČITNIŠKA USTVARJALNICA: vabljeni v ustvarjalni kotiček knjižnice, 

kjer smo vam pripravili pripomočke in materiale ter nasvete in priporočila, kje dobiti ideje in navodila 

za izdelavo unikatnih izdelkov: revije, spletne strani, knjige za ustvarjanje,… Ustvarjanje je lahko zelo 

prijetno in zabavno, sploh če ustvarjamo v družbi. Od sredine julija bodo v ustvarjalnici na razpolago 

tudi 3D peresa za tiste spretnejše med vami. Seveda pa so vedno dobrodošli tudi starši, da se 

ustvarjalcem pridružijo. 

 

 

 

 

 

 

 


