Medvodko bere

Vsak otrok prebere najmanj dve knjigi, vsaj eden od staršev ali drugi odrasli član družine pa
eno. V spodnja okenca vpišite avtorja in naslov prebrane knjige, knjižničarka v šolski knjižnici
ali v Knjižnici Medvode pa vam prebrano knjigo potrdi z žigom.
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Medvoška knjižna transverzala
oktober 2019–maj 2020

Medvoška knjižna transverzala je projekt, ki ga v šolskem letu 2019/20 izvajamo drugič ter je
namenjen osnovnošolskim otrokom in njihovim družinam. Z njim želimo spodbujati družinsko
branje, bralne navade ter pozitiven odnos do branja, pa tudi spoznavanje znamenitosti v
Občini Medvode in sodelovanje med zavodi.
Vsi, ki se nam boste pridružili, boste zbirali žige v za to namenjen kartonček (ki ga držite v
rokah) z obiskovanjem vnaprej pripravljenih prireditev v šolah in ostalih sodelujočih zavodih,
z raziskovalnimi izleti in z branjem knjig. Žig za potrditev obiska prireditve ali znamenitosti ter
za prebrano knjigo dobite pri šolski knjižničarki, v Knjižnici Medvode ali v kavarni Kulturnega
doma.
Vsak osnovnošolski otrok izpolni svoj kartonček, poleg šolarja pa mora sodelovati vsaj še
eden od staršev oziroma drug odrasel družinski član; lahko je skrbnik, babica, dedek …
Izpolnjen kartonček oddate v Knjižnici Medvode ali v šolski knjižnici najpozneje do 10. 5.
2020. Komisija bo izmed vseh prispelih izpolnjenih kartončkov izžrebala eno družino, ki bo za
nagrado prejela družinsko vstopnico (za dva odrasla in dva šoloobvezna otroka) za Tehniški
muzej Slovenije v Bistri pri Vrhniki, vključno z dvournim vodenjem po muzeju, po ogledu pa
boste družinski izlet lahko sklenili v gostilni, saj bo priložen tudi bon za kosilo v vrednosti 60 €.
Vsi sodelujoči učenci pa boste na koncu šolskega leta pri šolskih spričevalih prejeli priznanja
za sodelovanje. Želimo vam veliko veselja in zabave pri branju, druženju ter raziskovanju!
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Obvezni podatki:
Ime in priimek učenca:
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Osnovna šola:
Razred in oddelek (npr. 3. B):
Imena ostalih sodelujočih družinskih članov pri transverzali
(vsaj en odrasel):
E-mail učenca oz. družine ali telefonska številka:

Pri Medvoški knjižni transverzali sodelujejo OŠ Medvode, OŠ Pirniče, OŠ Preska, OŠ Simona Jenka Smlednik, SNU Samorog,
JZ Sotočje Medvode in Knjižnica Medvode. Ilustracije: Aleš Stefančič/Oblikovanje: Minibig, Simon Trampuš, s. p.

Medvodko na obisku: prireditve

Družina obišče vsaj dve od spodaj navedenih prireditev, za kar prejme žig na sami
prireditvi ali kasneje pri šolski knjižničarki, v Knjižnici Medvode ali v kavarni Kulturnega
doma. Obvestila o točni uri prireditve bodo objavljena na spletnih straneh šol in
Knjižnice Medvode, na oglasnih deskah v šolah, v publikaciji Kam? v Medvodah! ter v
Sotočju, ki je priloga Gorenjskega glasu.

Osnovna šola Medvode

Knjižnica Medvode
- 27. 12. 2019 ob 18.00, predstava za
otroke Nagajiva snežinka,
pred knjižnico
- Pravljični potep s Knjižnico Medvode
in Suzano (katerikoli sobotni
pravljični potep)

Osnovna šola Pirniče

- 6. 2. 2020: proslava ob kulturnem
prazniku na OŠ Medvode

- 1. 10. do 11. 10. 2019: razstava
Pot knjige na OŠ Pirniče

- 21. 4. 2020: prireditev ob zaključku
španske bralne značke Leo,
leo v Klubu Jedro

- marec 2020: prireditev Pomladni
dan na OŠ Pirniče

Medvodko na izletu
Osnovna šola Preska
- 24. 12. 2019: proslava ob dnevu
samostojnosti in enotnosti na OŠ Preska
- 7. 2. 2020: proslava ob kulturnem
prazniku na OŠ Preska

SNU Samorog
- 20. 3. 2020: dan odprtih vrat,
popoldan v SNU Samorog
- 10. 4. 2020: dan odprtih vrat,
popoldan v SNU Samorog

Osnovna šola Smlednik
- 28. 11. 2019: praznični sejem
v avli OŠ Smlednik
- vsak torek od 13.15 do 14.00: Branje s
psom v knjižnici OŠ Smlednik

Javni zavod Sotočje
Medvode

Člani družine se odpravijo na izlet po
domači občini in obiščejo vsaj dve
izmed spodaj navedenih znamenitosti
in se prepustijo doživetjem. Žig dobite
naknadno pri šolski knjižničarki,
v Knjižnici Medvode ali v kavarni
Kulturnega doma.

Topli izvir Straža

Zbiljsko jezero

Kapelica pri
športni dvorani
na Svetju

Stari grad nad
Smlednikom
Sotočje Sore
in Save

- 3. 12. 2019 ob 18.00, Ta veseli dan kulture,
gledališka predstava Strašilka za majhne in
velike otroke, Kulturni dom Medvode
- 8. 2. 2020, Prešern(ov)o sobotno
dopoldne v Kulturnem domu Medvode

Plečnikova
kapelica ob cesti
v Bonovec

Cerkev sv.
Jakoba nad
Katarino
Cerkev sv. Marjete v Žlebah

