
Medvoška knjižna  
transverzala
Medvoška knjižna transverzala je projekt, ki ga v šolskem letu 2020/21 izvajamo 
tretjič ter je namenjen osnovnošolskim otrokom in njihovim družinam. Z njim želimo 
spodbujati družinsko branje, bralne navade ter pozitiven odnos do branja, pa tudi 
spoznavanje občine 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 opravljanjem nalog v treh sklopih: 1. Tvoj kraj – pišemo/rišemo,  
2. Znamenitosti – obiskujemo in 3. Knjige – beremo. Žig za opravljeno nalogo 
dobite (naknadno) v Knjižnici Medvode, pri šolski knjižničarki ali v Turistično 
informacijskem centru Medvode.

Vsak osnovnošolski otrok izpolni svoj kartonček, poleg šolarja pa mora sodelovati 
vsaj še eden od staršev oziroma drug odrasel član družine; lahko je tudi skrbnik, 
babica, dedek … Izpolnjen kartonček oddate 
v Knjižnici Medvode ali v šolski knjižnici 
najpozneje do 10. 5. 2021. 

Vsi sodelujoči učenci bodo na koncu 
šolskega leta prejeli priznanje za 
sodelovanje, izmed vseh prispelih 
izpolnjenih kartončkov pa bomo 
izžrebali tri družine, ki bodo 
prejele privlačno nagrado.

Obvezni podatki:
Ime in priimek učenca: 

Osnovna šola: 

Razred in oddelek (npr. 3. B):  

Imena ostalih sodelujočih družinskih članov pri transverzali (vsaj en odrasel): 

E-mail družine in 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: Mirjam Slanovec/Oblikovanje Minibig, Simon Trampuš, s. p.

3. Knjige – beremo
Otrok prebere najmanj dve knjigi po svoji izbiri, poleg šolarja pa mora sodelovati vsaj še 

eden od staršev oziroma drug odrasel član družine (lahko je tudi skrbnik, babica, dedek …)  

- ta prebere vsaj eno knjigo. V spodnja okenca vpišite avtorja in naslov prebrane knjige - žig 

za prebrano dobite (naknadno) v Knjižnici Medvode, pri šolski knjižničarki ali v Turistično 

informacijskem centru Medvode.

Otroci

Avtor

Naslov

Odrasli

Avtor

Naslov

Avtor

Naslov

Avtor

Naslov

Avtor

Naslov

Avtor

Naslov

Avtor

Naslov

Avtor

Naslov

S sodelovanjem pri projektu družina soglaša z javno objavo osebnih podatkov v primeru nagrade!

Projekt Knjižnice Medvode

oktober 2020 - maj 2021

Pripravila/vodja projekta: Maja Rotar, kontakt: maja.rotar@knjiznica-medvode.si
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1. Tvoj kraj – pišemo/rišemo
Zagotovo si od starih staršev, staršev, v šoli ali kje drugje slišal zanimivo zgodbo, povezano z 

življenjem v kraju, običaji, znamenitostmi ali ljudmi, kjer živiš - ni pomembno ali je dogajanje 

postavljeno v sedanjost ali v preteklost.

Tvoja naloga je, da narišeš ALI napišeš tisto, kar si izvedel.

Žig za narisano ali napisano dobite (naknadno) v Knjižnici Medvode,  

pri šolski knjižničarki ali v Turistično informacijskem centru Medvode.

2. Znamenitosti – obiskujemo 
Z družino se odpravite na izlet po občini Medvode in obiščite vsaj dve izmed spodaj navedenih 

znamenitosti ter se prepustite doživetjem. 

Žig za opravljen izlet dobite (naknadno) v Knjižnici Medvode,  

pri šolski knjižničarki ali v Turistično informacijskem centru Medvode.

Spominska plošča 
Branislave Sušnik na 
steni (Obrazi Sotočja) 
za Knjižnico Medvode

Mokrišče  
v Hrašah             

Hiška Knjiga 
na potepu pri 

prireditveni ploščadi 
ob Zbiljskem jezeru                      

Cerkev sv.  
Mohorja in  

Fortunata, Osolnik

Dolinčkova  
hiša v  
vasi Dol                 

Dvorec Lazarini 
 v Valburgi
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