
KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI 

dejavnosti v juliju in avgustu 2015 
 

POČITNIŠKE  DEJAVNOSTI ZA OTROKE in MLADE: 
 

MOJE POČITNICE S KNJIGO za osnovnošolce in 
srednješolce 
Za prebrano knjigo, ki jo na kratko opišeš, prejmeš žig. Knjiga mora biti 
primerna tvoji starosti. Določeno število prebranih knjig – zbranih žigov -  
prinaša praktične in sladke nagrade: 
3 prebrane knjige  =   lizalka + knjižno kazalo + pisalo 
6 prebranih knjig   =   lizalka + knjižno kazalo + obesek 
9 prebranih knjig   =   lizalka + knjižno kazalo + bralna lučka 
V knjižnici dobiš bralno knjižico s kartončkom za žige in vsa navodila.  
 
 

REŠEVANJE KNJIŽNE UGANKE, nagrada je praktična. 
Žrebanje se izvede v knjižnici Radlje za vse enote knjižnice: 
 
Žrebanje julijske uganke:  
31. 07.  – petek dopoldan 
Žrebanje uganke meseca avgusta:  
31. 08.  – ponedeljek dopoldan 
   
 

POČITNIŠKE VIDEOURE v knjižnici Radlje in knjižnici Muta 
Od 1. julija do 31. avgusta predvajamo v času odprtosti knjižnice otroške 
in mladinske filme ter risanke po željah obiskovalcev. 
 

USTVARJALNI POČITNIŠKI PONEDELJKI za otroke in 
mlade 
v knjižnici Radlje med 10. in 12. uro:  
 

☺        6. julij:  DRUŽABNA IGRA 
☻      13. julij:  LUTKOVNO GLEDALIŠČE 
☺      20. julij:  GLASBILO  
☻      27. julij:  LONČEK ZA PISALA 
☺   3. avgust:  ODTISKOVANJE Z ŽIGI 
☻ 10. avgust:  ŽIVALSKI VRT 
☺ 17. avgust:  METER S KAČO 
☻ 24. avgust:  DIRKA Z AVTOMOBILI 

 
udeležba je brezplačna, vse potrebno pripravimo v knjižnici 

 



 
 

 

 
Počitniška bralna dogodivščina za predšolske otroke: 

 
SOVICA HOČE NA POČITNICE!!! 

 
 
 

 
Zgodba se je začela prav v tistem trenutku, ko se je v knjižnico zatekla 
majhna sovica. Na začetku je bila prestrašena in plašna, sčasoma pa je 
vzljubila knjižnico prav zaradi otrok, ki se pridejo igrat, brati in 
prijateljevati v knjižnico. Knjižnica je tako postala njen dom.  
 

V poletnih mesecih pa bi tudi sovica rada imela počitnice. 
 

In kje bi SOVICA počitnice najraje preživela? 
Seveda bi bila najraje zraven svojih otrok, ki jih videva v knjižnici  in jih 
že pozna. Ker pa je takšnih otrok veliko, se je SOVICA odločila, da bo 
odšla z vsakim otrokom domov le za nekaj dni in bo tako cele počitnice 
potovala z različnimi otroki in se z njimi igrala v njihovih domovih. 
S seboj na počitnice bo vzela svoje najljubše KNJIŽICE O SOVAH in 
seveda svojo SPOMINSKO KNJIGO, kamor ji bo vsak otrok narisal ali 
napisal kaj lepega v spomin. Ker sovica še nima imena, želi, da otroci 
predlagate, KAKO JI BO IME. 
Otroci, poglejte v knjižnici v njeno duplino. Če je prazna, je na 
počitnicah, če pa je sovica v knjižnici, lahko z vami preživi nekaj 
počitniških dni. 

 
POČITNIŠKA IGRALNICA v knjižnici Radlje: 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


