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DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA OTROKE 
 

PRAVLJICA POTUJE v MARCU:  
 
Pravljične ure potekajo v enotah Knjižnice  
 
Radlje ob Dravi po dogovoru z vrtci za 
  
posamezne zaključene skupine otrok.  
 
 
 

 
12. 3. 2022 - sobota, ob 10. uri v GALERIJI knjižnice Radlje: 

Predstava za otroke: Čebela bere med: RADOVEDNA ČEBELICA.  
Predstava je druga v sklopu treh predstav, ki otrokom predstavljajo svet čebel. Otroci, ki 
bodo obiskali vse tri predstave (v oktobru, marcu in aprilu), bodo na tretji predstavi prejeli 
posebno nagrado. Predvsem pa bodo spoznali res veliko novega o življenju pridnih čebelic. 
Predstave so organizirane v okviru projekta Čebela bere med, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za otroke:  

☻ 14. marec: sejemo ali sadimo? 

☻ 28. marec: izdelajmo si igro in se igrajmo.  

 
Vse potrebno bo  
pripravljeno v knjižnici. 
 
 
 
 
 
 
 



DEJAVNOSTI IN PRIREDITVE ZA ODRASLE 
 

BRALNO POGOVORNA SREČANJA, ki so sicer potekala enkrat 
mesečno, vsak prvi četrtek v mesecu v Knjižnici Muta in vsak drugi 
četrtek v mesecu v Knjižnici Radlje, bodo v marcu 2022 POTEKALA 
NA DALJAVO.  
Vsi, ki se želite pridružiti, sporočite to ob obisku knjižnice in na željeni način boste prejemali 
domov sporočila in vsebine, ki jih bomo pripravili v knjižnici.  
Pomembo nam je, da ostanemo v stiku in si lahko izmenjamo mnenja, vtise, priporočila, zato 
bomo kljub omejitvam našli nove poti. 
 
1. 3. 2022,  torek v vseh enotah knjižnice: 

Objava LITERARNEGA NATEČAJA: Čebela bere med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugi in četrti ponedeljek v mesecu, ob 17. uri v Knjižnici Radlje: 

USTVARJALNA SREČANJA za odrasle.  

☻ 14. marec: osnove lepopisa - kaligrafije. 

☻ 28. marec: nadaljevanje osnov kaligrafije.  

Vsi osnovni pripomočki: peresnik, pero, tuš,  
papir bo pripravljeno v knjižnici. 
Udeleženci, ki imajo svoj pribor, naj ga prinesejo 
s sabo. 
Zaradi organizacije so nujne prijave na: 
slavica.potnik@knjiznica-radlje.si. Število udeležencev je omejeno. 
 

mailto:slavica.potnik@knjiznica-radlje.si


31. 3. 2022 - četrtek, ob 18. uri v GALERIJI knjižnice Radlje: 

Manca Izmajlova: VDIHNI ŽIVLJENJE S POLNIMI PLJUČI.  
Predstavitev knjige - Vadba za pljuča - Kratek glasbeni nastop 
 
Manca Izmajlova (roj. Urbanc) je slovenska pevka mezzosopranistka, diplomirana igralka, 
avtorica in voditeljica. Izvaja operno in popularno glasbo. Muzikal in igro je študirala v 
Londonu, operno petje v Moskvi. Mednarodno prepoznavnost je pridobila s projektom – 
albumom Slovanska duša, na katerem je ob spremljavi Ruskega državnega simfoničnega 
orkestra kinematografije posnela nove priredbe skladb iz slovanskih držav – od klasike in 
narodnih pesmi do popularnih. (Vir besedila: Wikipedija na dan 9. 3. 2022) 
V knjigi Vdihni življenje s polnimi pljuči avtorica prvič v Sloveniji predstavi znamenito 
dihalno telovadbo po metodi Aleksandre Strelnikove, ki zelo hitro okrepi pljuča in dihalne 
mišice, izboljša delovanje imunskega sistema, povrne življenjsko energijo, pomaga spancu in 
se v uradni medicini uporablja kot pomoč pri zdravljenju številnih bolezni (virusna in 
bakterijska obolenja dihal, visok krvni tlak, diabetes, astma, alergije, depresija...). Metoda, ki 
izvira iz starodavnih dihalnih vadb menihov v visokogorju Altaja, je od leta 1970 priljubljena 
za krepitev in povrnitev glasu pevcem, igralcem in govorcem. Za boljšo kondicijo jo 
uporabljajo tudi športniki. 
Knjiga ponuja mnoge druge praktične nasvete za zdravo telo, lep izgled in močno psiho, ki so 
plod dvajsetletnih avtoričinih izkušenj ter znanja, pridobljenega od vrhunskih zdravnikov, 
strokovnjakov in pedagogov iz različnih držav. (Vir besedila: Manca Izmajlova)  
 

Po predstavitvi knjige in  

demonstraciji vadbe bomo  

uživali v krajšem glasbenem  

nastopu Mance Izmajlove.  

 

Vljudno vabljeni. 

 
 
 

 
RAZSTAVE 

 
Razstava v galeriji Knjižnice Radlje na ogled od 15. marca do 10. aprila 2022 v odpiralnem 
času knjižnice: 
PORTRET MOJE MAME. Razstavljajo otroci Vrtca Radlje, skupina 7 po mentorstvom 
vzgojiteljic Brigite Tršar, Sonje Čoderl in Alje Puhner.  

 
Vabljeni in dobrodošli! 


