
  N´š PLAC
    Delavnice so brezplačne in sofinancirane s strani
    MDDSZ in Evropskega socialnega sklada.

DRUŽENJE S PSOM IN KNJIGO

V družbi jazbečarke boste izvedeli marsikaj o 
kužkih, se poigrali z njo in ji kaj prebrali. Druženje je 
namenjeno izboljšanju bralnih veščin in spoznavanju 
psov.  Društvo Tačke pomagačke. 
Prijave: 051 620 066 ali ckv.vgc@gmail.com.  

Sreda, po dogovoru
Prostori knjižnice

BEREMO S TAČKAMI – R.E.A.D. PROGRAM

Namen programa je izboljšanje govornih spretnosti 
in bralnih veščin s pomočjo neobičajnega 
poslušalca, terapevtskega psa. V sodelovanju z 
društvom Tačke pomagačke.
Prijave: 051 620 066 ali ckv.vgc@gmail.com.

Ponedeljek, po dogovoru
Prostori knjižnice

Vsak četrtek,  ob 9.15
Grabeljškova dvorana, CKV

PLESI V KROGU

Plesi so lahkotni in igrivi, primerni za vse generacije. 
Vodi Darja Bažec. Informacije na tel.: 01 750 9441, 
GSM: 031 682 230 Darja Bažec. 

IZRAZNI PLES
Vsak ponedeljek,  ob 10.00
Grabeljškova dvorana, CKV

Mehkoba, fluidnost in lahkotnost gibanja nas 
bodo vodili v plesni izraz. Predznanje ni potrebno, 
lepo vabljene vse generacije. Informacije na: 
krizic.ema@gmail.com.

NADAlJEvAlNI tEčAJ RAčUNAlNIštvA -  WORD
Vsak petek,  ob 9.30
Računalniška učilnica, CKV

Vabljeni na brezplačen nadaljevalni tečaj 
računalništva, kjer bomo nadgradili znanje iz uporabe 
programa WORD (urejevalnik besedil). Obvezne 
prijave: ckv.vgc@gmail.com ali 051 620 066.



Otroke od 4. do 9. leta starosti vabimo na pravljično 
urico z znano TV voditeljico dr. Ano Tavčar-Pirkovič. 
Povedala bo pravljico v tujem jeziku.

POPOLDANSKE PRAVLJIČNE URICE
Vrhnika: vsako sredo ob 17.00 
Cankarjeva hiška, mladinski oddelek CKV

Borovnica: vsak ponedeljek ob 17.00
Knjižnica dr. Marje Boršnik 

Podlipa: vsak ponedeljek ob 17.30
Stara šola

Log: vsak prvi četrtek v mesecu ob 17.00
OŠ Log – Dragomer

Drenov Grič: vsak prvi torek v mesecu ob 18.00
Veroučna učilnica PGD Drenov Grič – Lesno Brdo

Pravljice so namenjene otrokom, starim med 
4 in 9 let, ki uživajo ob poslušanju dogodivščin 
pravljičnih junakov in radi ustvarjajo. 

PRAVLJIČNA URICA 
Z DR. ANO TAVČAR-PIRKOVIČ
Sreda, 12. februar 2020, ob 17.00
Mladinski oddelek , CKV

  PRAVLJICE

DOPOLDANSKE PRAVLJIČNE URICE
Vsak četrtek v februarju 2020, ob 10.00
Mladinski oddelek , CKV

Dopoldanske pravljične urice v Cankarjevi 
knjižnici Vrhnika bodo namenjene otrokom, ki 
ne hodijo v vrtec. Lepo vabljeni vsi otroci stari 
4-6 let, da se nam pridružite na popotovanjih 
v svet pravljičnih junakov in ustvarjanja. 
Pravljicam boste lahko prisluhnili vsak četrtek. 


