
KNJIŽNICA RADLJE OB DRAVI 

dejavnosti v juliju in avgustu 2016 
 

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 + svinčnik + radirka 
6 prebranih knjig   =   lizalka + knjižno kazalo + eko vrečka 
9 prebranih knjig   =   lizalka + knjižno kazalo + beležka + pisalo 
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:  
29. 07.  – petek dopoldan 
Žrebanje uganke meseca avgusta:  
31. 08.  – sreda dopoldan 
   
 

POČITNIŠKE VIDEOURE v knjižnici Radlje in knjižnici Muta 
Od 4. 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:  
 

☺        4. julij:  OBEŠANKA IZ LADJIC 
☻      11. julij:  PISAN LONČEK 
☺      18. julij:  SESTAVLJANKA  
☻      25. julij:  VETRNICE IN OKRASNA VAZICA 
☺   1. avgust:  MORSKO KRALJESTVO 
☻   8. avgust:  ROČNI NOGOMET 
☺ 22. avgust:  PTIČJA HIŠICA 
 

udeležba je brezplačna, vse potrebno pripravimo v knjižnici 
 

 



 
 

 

 
Počitniška bralna dogodivščina za predšolske otroke: 

 
SOVICA PUHICA HOČE NA POČITNICE!!! 

 
 
 

 
Že lani poleti se je v našo knjižnico zatekla majhna SOVICA. Sprva je 
bila zelo prestrašena, potem pa je spoznala vse otroke, ki prihajajo v 
knjižnico po knjige in se tukaj igrajo in bilo ji je zelo všeč. 
Tako rada je v družbi otrok, da se je odločila, da hoče na počitnice k 
njim. Vso lansko poletje je potovala od otrok do otrok, otroci pa so v njen 
dnevnik pridno risali in pisali predloge za njeno ime. In tako je konec 
poletnih počitnic naša sovica dobila svoje ime – PUHICA! 
PUHICA je komaj čakala, da je spet poletje in počitnice. Veseli se 
srečanja z otroki in komaj čaka, da jo kdo odnese domov na počitnice ter 
jo česa novega nauči. To poletje bi se rada naučila novih iger. Tako 
bo otroke doma opazovala pri igri s prijatelji, na vrtu, v bazenu, v sobi, pri 
babici…konec poletja pa se bo odločila, katera igra ji je bila najbolj všeč!  
 
S seboj na počitnice bo vzela svojo spominsko knjigo, kamor ji bo vsak 
otrok narisal ali opisal svojo najljubšo dejavnost ali igro v počitnicah.  
Otroci, poglejte v knjižnici v njeno duplino. Če je prazna, je na 
počitnicah, če pa je sovica Puhica v knjižnici, lahko z vami preživi 
nekaj čudovitih 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


