
1. nagrada: 

Nagrade:

 

Doživetje v

Pustolovskem

parku Bovec 

 

2. nagrada:

Družinsko

fotografiranje

Fotografije:

Vladimir Hmeljak 

 

3. nagrada:

Pica v Piceriji

Belvin 

 

Pustolovski park Bovec je največji

tovrstni park v dolini Soče in ponuja

izjemno družinsko zabavo, z

atraktivnimi pogledi na Julijske Alpe. 

Skupno ga sestavlja 38 različnih

elementov, 29 preprek in kar 9

ziplinov, visoko v krošnjah dreves.

Pustolovski park Bovec je primeren za

vse starostne skupine, saj 4 različne

proge zabavajo vse generacije.

 

POLETNI

BRALNI

IZZIV 

Branje za
znanje in
sanje!

Okrepčevalnica in picerija Belvin
se nahaja na skrajnem zahodu

Goriških Brdih, na obrobju
sončnega gričevja v vasi Plešivo.

Očarala vas bo s prijetnim
ambientom, v katerem

prevladujeta kamen in les, ki
ustvarjata prijetno domače

vzdušje.

Družinsko fotografiranje
Fotografije Vladimir Hmeljak



Poletni bralniizziv za celotnodružino
 

1. Knjigo, katere avtorjev
priimek se začenja s

katerokoli črko tvojega
priimka.

 
2. Knjigo, ki opisuje počitnice,

morje, hribe, doživetja s
prijatelji, prvo ljubezen, itd.

 
3. Knjigo nagrajeno z zlato

hruško, 
odrasli pa knjigo, ki je bila
vključena v projekt Primorci

beremo. 
 

4. Knjigo s pesmicami oz.
poezijo in izpiši verz, kitico,
ki ti je bila najbolj všeč.

 

Kako sprejmemizziv?In zakaj 
naj bi brali?

 Tako, da prebereš...
V mesecu juliju in avgustu 

vas vabimo, da se skupaj s celotno
družino potopite v prav posebno

bralno dogodivščino, ki jo
organiziramo na otroškem in

mladinskem oddelku 
Goriške knjižnice. 

Glavno vlogo v izzivu ima
osrednji bralec, od našega
najmlajšega uporabnika na

otroškem oddelku, vse do že
izkušenega in izurjenega bralca

na mladinskem oddelku. 
In kakšen je pravzaprav izziv? 

Zelo preprost. Sprejmeš ga tako,
da k sodelovanju povabiš

čimvečje število članov tvoje
družine: mamo, očeta, brata,

sestro, babico, dedka, teto, strica,
sestrično, bratranca, zlato ribico,

krokodila, pando, itd. 
Več članov, kot povabiš in jih

sprejme izziv, več možnosti imaš
za sodelovanje v končnem žrebu

z bogatimi nagradami. 
Vsak v družini, ki sodeluje, mora

prebrati najmanj 4 knjige.
 

Branje v otroštvu je ključno  
za razvoj bralnih in
pisnih sposobnosti. 

Otroci bogatijo svoj besedni
zaklad že od malih nog 
 predvsem z branjem. 

Prav zato veliko strokovnjakov
priporoča branje pravljic že v

najzgodnejšem obdobju.
Seveda pa, nikoli ni prepozno
za začetek. Predvsem zato, ker
imamo pri roki vsa orodja, da

lahko to storimo. Knjigo in
dobro voljo. Izvedba je zelo

enostavna, pa še zelo zabavna
lahko postane. 

V sam proces branja se
moramo vključiti aktivno.  
Šolske in splošne knjižnice

lahko najmlajšim in tudi malo
večjim bralcem odprejo vrata

novih svetov, domišljiji,
pomagajo razviti kritično

mišljenje, spodbujajo branje in
pomagajo otrokom tako v
vsakdanjem življenju kot v

samem izobraževalnem
procesu. 
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