Razpihajmo lučke znanja

V FEBRUARJU 2020 V KNJIŽNICI PRIPRAVLJAMO
ZA ODRASLE
PRETNARJEVO LETO – OBELEŽUJEMO 75-LETNICO ROJSTVA DR. TONETA PRETNARJA
torek, 4. 2. 2020, ob 19.00

VSE BARVE POLINEZIJE
Svetovna popotnica Jasna Tuta, doma iz Sesljana pri Trstu, je po poklicu profsorica
razrednega pouka, po duši in življenjskih zgodbah pa popotnica, ki ljubi plavanje,
jadranje, potapljanje, snorklanje … vse, kar diši po morju. Biserček je bila že njena
prva knjiga Moj svet sredi oceana.
Tokrat bo predstavila Vse barve Polinezije, knjigo o triletnem jadranju po večnem
poletju. Barve večera zagotovljene skozi čudovite fotografije

sreda, 12. 2. 2020, ob 19.00

Vir: google.si

PRAVILNA REZ RASTLIN ZA ZDRAV IN OBILEN PRIDELEK
Vabimo vas na strokovno predavanje Jana Bizjaka, doktorja agronomije, z naslovom
Pravilna rez rastlin za zdrav in obilen pridelek. Prepričani smo, da bo poznani
predavatelj, ki se nam je v knjižnici pridružil že dvakrat (O starih sadnih drevesnih
vrstah, O rezi sadnih dreves, ljubiteljske vrtičkarje in strokovno javnost nagovoril v
aktualnem času, ki ga namenjamo skrbi za vrt in rastline.
Dr. Jan Bizjak je vrtnar in sadjar, ki meni, da je imel veliko srečo, ker je odraščal na
kmetiji. Ljubezen do rastlin ga spremlja že od otroštva, to pa želi deliti s čim širšo
javnostjo.

Vir: www.google.si

sreda, 19. 2. 2020, ob 19.00

DRUGI DEL POTI ALPE ADRIA TRAIL
Domačinka Jelka Snedic nam bo tokrat predstavila nadaljevanje in zaključek svojega
potepanja z naslovom: Po poti Alpe Adria trail ali Pohodništvo po rajskem vrtu. Prvi
del opravljene poti, ki je dolga 750 km in v 43. etapah povezuje tri regije: avstrijsko
Koroško, Slovenijo in Furlanijo-Julijsko krajino, nam je predstavila že v lanskem
januarju.
Jelka pravi takole: »Zame je pohodništvo prva prioriteta. Prehojene poti mi dajo
največ. Vtisnejo se nekam vame in me ob spominih nanje vedno napajajo s posebnim
veseljem.«
Vir: osebni arhiv izvajalke

Izobraževanje DIGITALNO = REALNO = NORMALNO
Vabimo vas na niz devetih brezplačnih praktičnih izobraževanj uporabe pametnih
telefonov in tablic v mesecu februarju in marcu. Prvič se bomo srečali v sredo, 12.
2. 2020, ob. 10 uri. Na delavnicah se bomo naučili, kako brezplačno komunicirati s
pomočjo aplikacij Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp, Skype in Viber.
S pametno napravo bomo naredili fotografije in video posnetke. Pojasnili bomo, kako
lahko nastanejo nepričakovani stroški pri uporabi pametnih naprav in na kakšen
način se jim izognemo. Brezplačno izobraževanje je namenjeno vsej zainteresirani
javnosti, zlasti starejšim in upokojencem.

Vir: osebni arhiv

Prijave na telefon 04 5923 883.
•
•
•
•
•
•

sreda, 12. 2. 2020, ob 10.00
četrtek, 13. 2. 2020, ob 10.00
petek, 14. 2. 2020, ob 10:00
sreda, 26. 2. 2020, ob 10:00
četrtek, 27. 2. 2020, ob 10:00
petek, 28. 2. 2020, ob 10:00

od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020

bralna značka KNJIGA, POJDI MED TRŽIČANE
Od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020 v knjižnici poteka že 8. sezona bralne značke za odrasle
Knjiga, pojdi med Tržičane. Iz nabora 145. naslovov preberite 7 del in si prislužite
priznanje.
Vir: osebni arhiv

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

Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, Balos 4, 4290 Tržič | T 04 592 38 83 | E siktrz@trz.sik.si
www.knjiznica-trzic.si | www.facebook.com/knjiznica.trzic

Razpihajmo lučke branja

V FEBRUARJU 2020 V KNJIŽNICI PRIPRAVLJAMO
ZA OTROKE
vsako sredo ob 17.00

KOBI – branje z učnim pripomočkom
V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja vemo, kako so za vsakogar pomembne dobre bralne veščine.
Proces branja je za male možgane zelo težak. Knjižnica je pred kratkim (sponzorstvo Rotary
kluba Tržič Naklo) pridobila tablico, na katero smo naložili program Kobi.
KOBI je pripomoček za učenje branja, namenjen otrokom z disleksijo in drugim, ki jim nagaja
členjenje besed in branje nasploh. Kobi besedilo prenese iz tiskovine na tablico in ga prilagodi
potrebam posameznika (npr.: različno obarva b in d).
Branje s Kobijem v družbi naših strokovnih sodelavcev bo vsako sredo ob 17. uri v Pretnarjevi
spominski sobi Knjižnice dr. Toneta Pretnarja. Za branje s Kobijem je potrebna predhodna
najava. Starši lahko otroka prijavijo na telefonski številki 04/592-38-83 ali preko elektronske
pošte siktrz@trz.sik.si.

Vir: https://podpora.sio.si/kobi/

četrtek, 6. 2. 2020, ob 17.00

URA PRAVLJIC – Petelin in njegova suknjica
Pravljica Petelin in njegova suknjica govori o poti čemernega petelina, ki v gozdu izgubi svojo
suknjico. V iskanju suknjice v mislih naleti na precej pomislekov, kdo bi mu lahko suknjico
ukradel. Ali je kradljivka prikupna mačka? Je morda to potuhnjen pes ali hitri zajec? Na koncu
pravljice se izkaže, da nobena od živali ni ukradla petelinove suknjice, saj jo je sam pozabil v
gozdu. Svoje veselje želi deliti s prijatelji sosedi in se jim na neki način opravičiti za svoje slabe
misli, zato jih pokliče na kostanj, kjer vsi skupaj klepetajo, kramljajo ter se veselijo.
Igrico je kot dramsko besedilo po pravljici Anje Štefan priredila Marija Bohinjec, zaigrali pa jo
bodo učenci Dramskega krožka POŠ Kovor.

ponedeljek, 10. 2. in torek, 11. 2. 2020, 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 psičkoma Luni in Bachu premagovali svoje težave pri
branju. Sta nema prijazna poslušalca, ki ne kritizirata zatikanja, napak, nista nestrpna in se ne
posmehujeta. Za srečanje z njima je potrebna predhodna prijava (osebno, po telefonu ali preko
e-pošte).

četrtek, 13. 2. 2020, ob 17.00

Vir: www.tackepomagacke.si/terapevtski_psi/

URA PRAVLJIC – Zakaj mačka ne mara miši?
Če mislite, da se mačke in miši že od nekdaj sovražijo, se motite. Živali so še nedolgo nazaj živele
v miru in slogi, se skupaj igrale in zabavale, dokler ni zapihal mrzel veter. Ta je med živali prinesel
nemir in pretkanost. Mišja pretkanost je segla tako daleč v prijateljstvo, da se je le-to začelo
krhati. Mačka je mišim tako zamerila, da je kmetu obljubila, da jih bo od tistega dne naprej lovila,
miši pa od takrat dalje tuhtajo, kako bi ukanile mačko, da bi gospodarile po senikih in skednjih.
Kako pa se je vse skupaj odvijalo, si oglejte v igrici z naslovom Zakaj mačka ne mara miši?
Dramsko skupino Deteljice (OŠ Bistrica) sestavlja 9 učenk, ki jih vodita mentorici Marija
Likozar in Monika Golmajer.

Vir: https://pixabay.com/illustrations/catcat-and-mouse-cute-cute-cat-3552048/

od ponedeljka, 17. 2., do petka 21. 2. 2020, od 10.00 do 12.00

POČITNIŠKE DELAVNICE

Živali zimo preživljajo na različne načine in mi bomo pokukali v njihova bivališča. Le kaj počnejo
medved, lisica, taščica, zajec in sova pozimi? Zgodbe in pogovor o živalih bomo spremenili v
knjižna kazala, voščilnice, lonček za pisala. Preko zgodbe bomo ustvarili/narisali svoj strip
oziroma reklamni plakat. Zadnji dan bomo imeli čisto pravi zimski ples živali. Zanj bomo že
en dan prej pričeli pripravljati vabila, se spomnili pesmi o živalih in zimi, pripravili maske in
naredili živali, ki se bodo plesa udeležile. Pridružite se nam na delavnici Živali pozimi z Rosano
Tavčar.

Vir: osebni arhiv izvajalke

četrtek, 20. 2. 2020, ob 17.00

URA PRAVLJIC – Metuljček cekinček
Vabimo vas na predstavitev nove otroške slikanice z naslovom Metuljček cekinček, v kateri
je zbranih 21 pesmi sodobnega klasika Janeza Bitenca. In čeprav letos mineva že 15 let od
njegove smrti, vse generacije poznajo in prepevajo njegove pesmi, kot so Kuža Pazi, Naša
četica koraka in Metuljček cekinček. Njegova zapuščina obsega okoli 500 pesmi, sam pa
je poskrbel tudi za njihovo uglasbitev. Vse to dokazuje, da gre za enega najpomembnejših
ustvarjalcev za otroke v Sloveniji.
Ilustracije za slikanico Metuljček cekinček je ustvarila akademska slikarka Karmen Bajec,
ki jih bo na uri pravljic tudi sama predstavila, beseda pa bo prav tako tekla o avtorju Janezu
Bitencu.
Vir: www.emka.si

četrtek, 27. 2. 2020, ob 17.00

URA PRAVLJIC – Kdo je napravil Vidku srajčico
Bratci in sestrice so gledali Vidka in se čudili njegovi lepi srajčici. Tako lepe in mehke ni imel
nihče izmed njih.
Le kje je Videk dobil tako lepo srajčko? Mu je kdo pomagal, da si jo je sešil? Mogoče pa res.
Pridite in skupaj bomo izvedeli.

sobota, 29. 2. 2020, od 9.00 do 12.00

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Kdo_je_
napravil_Vidku_srajčico

IGRALNE URICE

Vsako zadnjo soboto v mesecu med 9. in 12. uro vabimo starše in otroke v knjižnico na
igralne urice. Za vas bomo na otroškem oddelku pripravili knjižnične didaktične igrače, ki
pomagajo otrokom skozi igro usvajati znanja s področja socialnih veščin, jezika, matematike,
krepijo spomin in spretne prstke.

od 1. 10. 2019 do 7. 7. 2020

DRUŽINSKO BRANJE

Vir: https://pxhere.com/en/photo/1237982

Od 1. 10. 2019 do 7. 7. 2020 v knjižnici poteka projekt Družinsko branje za otroke, stare od 2
do 10 let. Na otroškem oddelku ali na potujoči knjižnici izpolnite družinsko bralno knjižico s
podatki sodelujočih družinskih članov. Izberete in izposodite si katerekoli knjige s seznama
v knjižici. Na kuponu, ki je priložen v knjižici, skupaj z otroki odgovorite na vprašanja in
ocenite deset prebranih knjig. Knjižnico z izpolnjenim kuponom prinesete v knjižnico. Za
vsak pravilno izpolnjen kupon prejmete nagrado.
Vir: osebni arhiv

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