Razpihajmo lučke znanja

V APRILU V KNJIŽNICI PRIPRAVLJAMO
ZA ODRASLE

torek, 2. 4. 2019, ob 19.00

POTOPISNO PREDAVANJE

Vabimo vas na potopisno predavanje VISOKA POT PIRENEJEV z Nino KOPČAVAR.
Visoka pot Pirenejev je 400 km dolga transverzala, ki preči pirenejsko gorstvo od Atlantika do Mediterana.
Poteka čez osrednjo verigo Pirenejev in večkrat preči francosko – špansko mejo. V nasprotju z bližnjima
transverzalama GR10 in GR11, ki potekata po severnih in južnih pobočjih Pirenejev, je ta izrazito visokogorska,
bolj neobljudena in divja, poti pa so v večji meri neoznačene.
Vir: osebni arhiv

torek, 23. 4. 2019, ob 19.00

NOČ KNJIGE

Ob svetovnem dnevu knjige, ki ga obeležujemo 23. aprila in ki se mu je Slovenija pridružila leta 2014, po
vsem svetu potekajo aktivnosti v okviru Noči knjige - dogodka, ko mladi in stari v šolah, knjižnicah, kulturnih
ustanovah ... berejo, ustvarjajo, predvsem pa uživajo v svetu knjig.
V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja bomo ta dan strastnim bralcem v čitalnici pripravili knjige sodobnih
slovenskih avtorjev. Veliko je novih, mladih ustvarjalcev, ki si zaslužijo pozornost bralcev in priložnost, da
postanejo prepoznavni tudi širši množici. Tistim, ki bi radi dopolnili svoje osebne knjižne zbirke, pa bomo
pred vhodom v knjižnico podarjali knjige. Pridite in ponudite knjigam nov dom. Na voljo vam bodo cel teden,
od 23. 4. do 27. 4. 2019.

Vir: www.google.com

ZA OTROKE
torek, 2. 4. 2019

Mednarodni dan otroške in mladinske knjige in
rojstni dan danskega pravljičarja Hansa Christiana ANDERSENA

Prav vsak otrok (naj) v nežnih letih sreča slikanico, ilustrirano otroško knjigo. Kako se z besedo in sliko
vtiskujejo v otroške duše in kakšen vpliv imajo! Obiščite knjižnico in poiščite Palčico, Grdega račka, Cesarjeva
nova oblačila, Malo morsko deklico, Kraljično na zrnu graha, Bedaka Jurčka, Deklico z vžigalicami … in
praznujte.

četrtek, 4. 4. 2019, ob 10.00

Vir: www.google.com

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE ZA OTROKE

Za učence zadnje triade osnovnih šol srečanje z ustvarjalcem.
Nataša KONC LORENZUTTI, Gorenjka, živi in ustvarja na Primorskem, dramska igralka in pisateljica. Prvi
teksti leta 2002 v revijah Mavrica in Ciciban. V letih 2004 do 2006 izidejo njene prve knjige za otroke, leta
2006 pa prva za odrasle. Avtobus ob treh je bila v letošnjem šolskem letu izbrana za knjigo v projektu
Rastem s knjigo za sedmošolce, pa tudi za Cankarjevo priznanje. Za svoja dela je prejela že več nominacij
in nagrad (priznanje zlata hruška, nagrada svetlobnica).

četrtek, 4. 4. 2019, ob 17.00

URA PRAVLJIC

Vir: Foto studio Pavšič-Zavadlav

Vabljeni na predstavitev slikanice za otroke MEDVEDEK PEČE SLOVENSKO POTICO z avtorico Tino ORTER.
Slikanica vsebuje veliko izobraževalno noto s področja poznavanja narave, prijaznega vedenja in biserčkov,
po kateri je prepoznavna Slovenija. Prijazna je očem, saj je opremljena s čudovitimi ilustracijami Mladena
Melanška. Izdana je v 9 jezikih. Pridobila je znak I feel Slovenija in lani bronasto priznanje Turistične zveze
Slovenije za Kulinarični in gastronomski spominek. Glavni junak medvedek je oživel tudi v maskoti in
obiskuje bolne otroke po bolnišnicah.

ponedeljek, 8. 4. 2019 in torek, 9. 4. 2019, ob 17.00

Vir: www.google.com

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, 11. 4. 2019, ob 17.00

URA PRAVLJIC

Otroška predstava Lunino kraljestvo v izvedbi dramske skupine iz OŠ Bistrica. Na nebu so zasijale zvezdice.
Prve so se prebudile zvezde plesalke in zaplesale po ulicah. Vse pridno čistijo in pospravljajo, da se Lunino
kraljestvo sveti in lesketa. Prebudi se še luna, potrese nekaj zlatega prahu in odhitijo na ples. Nekega dne
pa so se v kraljestvu začele dogajati čudne stvari ... Prišle so zvezde Packe in popacale Lunino kraljestvo.

četrtek, 18. 4. 2019, ob 17.00

URA PRAVLJIC

Vir: www.google.com

V goste zopet prihaja Gledališče KU-KUC, tokrat s predstavo MEDVEDJA SIMFONIJA.
Razgibana predstava je prepletena s humorjem in mnogimi presenečenji. Pokukali bomo v mednarodno
medvedjo pisarno, spoznali, kaj vse mora Medved Medvedjev postoriti pred zimskim spalnim dopustom, kaj
vse mu bo ob tem ušpičila mala nepridipravka Maša in dovolili, da naša ušesa poboža najlepša melodija
sveta – Medvedja simfonija.

Vir: https://www.kukucpredstave.com/medvedja-simfonija/

četrtek, 25. 4. 2019, ob 17.00

URA PRAVLJIC

Tiho, tukaj beremo! No, na uri pravljic bomo raje poslušali. Nekega dne sestradan volk pride na kmetijo in
namerava požreti katero od domačih živali. Na njegovo veliko presenečenje se živali zanj komaj zmenijo.
Preveč so zaposlene z branjem. Volka začne zanimati, kako je s tem. Kaj je vendar pri branju tako privlačnega?
Volk se začne učiti brati in z vztrajnostjo počasi napreduje, na koncu pa postane pravi bralni mojster!

ponedeljek, 29. 4. 2019, torek, 30. 4. 2019 in 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

Toplo vabljeni, da se nam pridružite! Prireditve je omogočila Občina Tržič.
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