
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Knjižna zbirka Čebelica praznuje 



PROGRAM PRIREDITEV od 2. do 26. aprila 2013 
 

Dan Vsebina Sodelujoči Prostor 
2. april � nagovor ga. ravnateljice po šolskem radiu o pomenu 

    branja in aktivnostih v mesecu knjige 
 

VSI PO ZVOČNIKU 

2. – 26. 
april 

� natečaj in razstava Najstarejša čebelica 
 

VSI AVLA ŠOLA 

8. april � anketa o branju revij - Kaj berejo mladi? 
 

1.-9. razred UČILNICE 

2. – 26. 
april 

� rešujemo knjižne uganke 
 

1.- 9. razred KNJIŽNICA 

2.- 5. april 2013 
2. april � mednarodni dan knjig za otroke in  

     Andersenove pravljice 
4. a 
4. b 

KNJIŽNICA 

3. april � mednarodni dan knjig za otroke in Zbirka Čebelica 
 

1. ura – 3. a 
2. ura – 3. b 

KNJIŽNICA 

4. april � mednarodni dan knjig za otroke in Zbirka Čebelica 
 
 

3. ura – 2. a 
4. ura – 2. b 
5. ura – 2. c 

KNJIŽNICA 

5. april � 10-minutno tiho branje VSI PO ZVOČNIKU, 
UČILNICE 

5. april � mednarodni dan knjig za otroke in  
    Andersenove pravljice 
 

5. a 
5. b 

KNJIŽNICA 



 

8.- 12. april 2013 

8. april � kulturni dan „Srednjeveški dan na Komendi” 6. razred KOMENDA, 
UČILNICE 

9. april � knjižni kviz Andersenove pravljice 
 

4. a 
4. b 

KNJIŽNICA 

10. april � mednarodni dan knjig za otroke in Zbirka Čebelica 
 

1. ura - 1. a 
2. ura - 1. b 
3. ura – 1. c 

KNJIŽNICA 

11. april � kulturni dan „Komenda v sliki, besedi, glasbi  
    in plesu” 

7. razred KOMENDA, 
UČILNICE 

12. april � Projekt »Beremo skupaj« - na obisku v Občinski 
     knjižnici na Polzeli pri knjižničarki Renati Novak 

8.30 - 4. a 
10.00 - 5. b 

OBČINSKA 
KNJIŽNICA 

12. april � 10-minutno tiho branje 
 

VSI PO ZVOČNIKU, 
UČILNICE 

15.- 19. april 2013 

15. april � kulturni dan „Komenda v sliki, besedi, glasbi  
    in plesu” 

8. razred KOMENDA, 
UČILNICE 

16. april � Projekt »Beremo skupaj«  4. a 
 

RAČUNALNIŠKA 
UČILNICA 

17. april � Projekt »Beremo skupaj«  5. b RAČUNALNIŠKA 
UČILNICA 

18. april � mednarodni dan knjig za otroke in Andersenove 
     pravljice 

POŠ Andraž UČILNICE 

19. april � 10-minutno tiho branje 
 

VSI PO ZVOČNIKU, 
UČILNICE 

19. april � slovenske ljudske pesmi 2. a, 2. b 
2. c 

KNJIŽNICA ali 
EKOVRT 



22.- 26. april 2013 

22. april „Po knjige na internet” 6. a, 6. b, 6. c RAČUNALNIŠKA 
UČILNICA 

23. april � slovenske ljudske pesmi 3. a, 3. b KNJIŽNICA ali 
EKOVRT 

25. april � zaključek bralne značke  1.ura - 1.- 5. r. 
3. ura – 6.-9. r. 

MALA 
TELOVADNICA 

26. april � zaključek meseca knjige in branja 
 

VSI PO ZVOČNIKU 

26. april � rok za oddajo zbranih misli o prebranih knjigah –   
    „Bralna značka za vzgojitelje in učitelje” 
 

učitelji 
vzgojitelji 

KNJIŽNICA 

 
 

 


