Razpihajmo lučke znanja

V MAJU V KNJIŽNICI PRIPRAVLJAMO
ZA ODRASLE

sobota, 11. 5. 2019, od 10.00 do 12.00

TRŽIČ MENJA ZELENO

Že sedmo leto zapored bomo v hodniku knjižnice menjali sadike, semena, pridelke in še mnogo drugih
stvari pod novim, skupnim imenom Tržič menja zeleno.
Cilj dogodka je izmenjava vrtnih presežkov, spodbujanje solidarnosti med sokrajani in zmanjševanje
količine pridelkov z vrta, ki končajo na kompostniku. Lahko izmenjate odvečna semena, sadike, plodove,
domače marmelade, vloženo zelenjavo, domače čaje, zelišča, vrtnarske knjige, recepte ipd. Menjalno
valuto določita menjalca sama.
V večnamenskem prostoru knjižnice bo obenem ob 10. uri potekalo predavanje Adrijane Meglič Zdrava
rast rastlin: praktični primeri.

sobota, 11. 5. 2019, ob 10.00

ZDRAVA RAST RASTLIN: PRAKTIČNI PRIMERI

V okviru prireditve Tržič menja zeleno bo ob 10. uri v večnamenskem prostoru knjižnice potekalo
predavanje Adrijane Meglič z naslovom Zdrava rast rastlin: praktični primeri.
Zdaj je pravi čas, da osvežimo znanje za pripravo vrta na novo sezono vrtnarjenja, da bodo naše rastline
zdrave in bo naš trud bogato poplačan s pridelkom.

Vir: osebni arhiv

torek, 14. 5. 2019, ob 19.00

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA ODRASLE

Ob zaključku 7. sezone bralne značke za odrasle, Knjiga, pojdi med Tržičane, smo zopet pripravili pravo
poslastico. Pripovedovalski večer za odrasle OD STRAŠNIH DO STRAŠNO ZABAVNIH sta nam pripravila
pripovedovalka Katja PREŠA in glasbenik Goran ZAVRŠNIK.
Katja Preša je izkušena pripovedovalka, ki z veseljem pripoveduje otrokom in odraslim. Najraje pripoveduje
zgodbe, ki so zasukane na hec, saj se ji svet brez hecov zdi strašno pust. Tistim, ki pa so resne in težje,
pa z veseljem sama primakne malo navihanosti. Največkrat občinstvo zabava s primeri iz vsakdanjega
življenja, ki jih na primeru zgodb potegne na plano.
Goran Završnik je prekaljen glasbenik, improvizator in igralec, ki vsaki pravljici doda začimbo, ki ji najbolje
pristoji. Njegove glasbene besede zibljejo dih. Rad ima dežne kaplje in gibljive nastavke, ki dajejo zvok.

Vir: www.google.com

ZA OTROKE

petek, 3. 5. 2019, od 10.00 do 12.00

POČITNIŠKE DELAVNICE

Pa so na vrsti prvomajske počitnice! Narava je prebujena, sonce je toplo in razposajenost je v zraku.
Takšne so tudi Barvite pike, ki nam bodo z veseljem obarvale proste spomladanske dni.
Otroci, če ste stari od 7 do 12 let, potem vabljeni, da se nam pridružite. Z nami bo Nina Bobnar in njene
Barvite pike.
Vir: www.google.com

četrtek, 9. 5. 2019, ob 17.00

URA PRAVLJIC

Danes bomo na uri pravljic izvedeli, kako se lovi češnje. »Češenj se pa ja ne lovi!« boste rekli, kajne? O
ne, čisto zares, lovili bomo češnje. No, pravzaprav jih bo lovila miška Špela. S prijateljem, levom Hvastjo, si
namreč močno želita češenj, ki rastejo na drevesu pod balkonom. A kako do njih? Hvastja pri nabiranju
pade in stakne nekaj bušk, miška Špela pa je premajhna! Le kako jima bo uspelo priti do češenj? Kdo ve,
morda pa žvižgec res pomaga pri češnjelovu?!
Otroci, vabljeni na uro pravljic O MIŠKI, KI JE BRALA PRAVLJICE … IN ČEŠNJE, da boste izvedeli, da včasih
tudi debela knjiga pravljic pride prav v ravno pravšnjem trenutku.

petek, 10. 5. 2019, dopoldne

vir: http://www.didakta.si/e-knjigarna/otroske_knjige/slikanice/
o_miski_ki_je_brala_pravljice__in_cesnje.html

KNJIŽNA ČAJANKA ZA DEVETOŠOLCE

V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja pripravljamo knjižno čajanko za učence devetih razredov osnovnih šol.
Namenjena je učencem, ki jih branje veseli, ki se radi o prebranem pogovorijo, izrazijo svoje kritično
mišljenje in delijo svoje izkušnje z drugimi. Letošnja tema čajanke so pasti interneta in lažne identitete.
Preko knjige Dragi Zaza avtorice Christine Kilbourne bodo mladostniki spoznali tudi temno plat medmrežja
in skrivanja za računalniškim ekranom.

ponedeljek, 13. 5. 2019 in torek, 14. 5. 2019, ob 17.00

Vir: www.dobreknjige.si

BRANJE S TAČKAMI

TAČKE POMAGAČKE vabijo otroke, stare od 7 do 12 let, ki jim branje predstavlja oviro, da nas pokličejo in
se prijavijo, da bodo ob psičkama Luni in Bachu premagovali svoje težave pri branju. Za srečanje z njima
je potrebna predhodna prijava (osebno, po telefonu (04/592-38-83) ali preko e-pošte (siktrz@trz.sik.si)).

četrtek, 16. 5. 2019, ob 17.00

URA PRAVLJIC

V okviru Tedna ljubiteljske kulture se nam bo na zadnji uri pravljic pred počitnicami pridružil Plesni klub
Tržič. Skupaj bomo razmigali noge in zaplesali različne plese: rock and roll, jazz balet in breakdance
nam bodo pospešili srčni utrip in narisali nasmeh na obraz. Otroci, pridružite se nam, da bomo skupaj
zaplesali v pomlad in počitnicam naproti!

Toplo vabljeni, da se nam pridružite! Prireditve je omogočila Občina Tržič.
Vir: www.plesniklubtrzic.si
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