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LOV ZA KNJIŽNIM ZAKLADOM 

 

 

 

Učenci 4. a razreda naše šole bodo imeli v četrtek, 24. novembra 2016 kulturni dan. Ob 

7.25 uri se bomo z redno linijo avtobusa odpeljali v Brežice. 

 

Po prihodu se bomo odpravili po ulicah starega dela mesta. V mestu se bodo pravilno 

orientirali in si ogledali pomembne javne zgradbe. Spoznavali bodo razlike med podeželskim 

in mestnim naseljem in se srečali z nekaterimi pojmi – občina, občinsko središče … 

Nato se bomo odpravili v prostore Knjižnice Brežice, kjer jim bo bibliotekarka ga. Andreja 

Dvornik predstavila kratko zgodbo, s katero bodo obnovili znanje, kako se obnašamo v 

knjižnici in kako ravnamo s  knjigami. Ogledali si bodo tudi Toporišičev kot, domoznanski 

oddelek in razstavo Naših 70 let. Sledila bo malica. 

 

Ob 10. uri bodo sodelovali na dopoldanskem delu dogajanja Sejma v gosteh, ki bo v dvorani 

Savice Zorko v Knjižnici Brežice. Tu se bodo srečali tudi z ilustratorko Ano Košir. Enourno 

srečanje bo hkrati spodbuda za branje vsem četrtošolcem, ki bodo sodelovali v bralnem 

projektu Lov za knjižnim zakladom.  

 

Po srečanju se bomo odpravili proti avtobusni postaji in se z avtobusom vrnili v prostore šole 

do 11.45 ure.  

Na obisku v kulturnih ustanovah, na avtobusu in na avtobusni postaji se morajo učenci 

kulturno obnašati ter upoštevati navodila zaposlenih kulturnih delavcev in učiteljev 

spremljevalcev.  

Za kulturni dan se naj primerno oblečejo in obujejo, saj bomo nekaj časa na prostem.  S sabo 

naj vzamejo različna pisala in mapo za učne liste.  

 

Učencem želimo, da bi preživeli prijeten kulturni dan. 

 

 

Mentorica kulturnega dneva:                                                                  Ravnateljica: 

            Lojzka Ivanšek                                                                       dr. Stanka Preskar 
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