Družinski programi

PO MUZEJIH

Drage družine in mladi radovedneži!
Ste že kdaj pomislili, kaj si želite doživeti ob obisku muzeja
ali galerije? So to zanimive razstave? Igriva srečanja? Poučne
ustvarjalne delavnice? V Pedagoški sekciji Skupnosti muzejev Slovenije na vaša muzejska in galerijska doživetja mislimo
ves čas in se neprestano trudimo ustvarjati bogat program,
ki bo zadovoljil radovednost in vam ponudil nova spoznanja.
Tudi zato muzeji in galerije, povezani v Skupnost muzejev
Slovenije, že drugo leto zapored organiziramo skupno akcijo Z igro do dediščine, s katero želimo družinam še bolj
približati muzejsko in galerijsko izkušnjo. Ob predstavljanju
kulturne dediščine širimo prepoznavnost naših programov,
s katerimi želimo spodbuditi medgeneracijsko zbliževanje
in odkrivanje novih znanj skozi igro ter poskrbeti za aktivno
otroško doživljanje in ustvarjalnost.

KOLOFON
Izdala in založila: Skupnost muzejev Slovenije

V Tednu otroka, med 3. in 9. oktobrom 2011, je letos kar 40
muzejev in galerij iz vseh slovenskih regij za vas pripravilo
bogat program. Sestrice in bratce, mame in očete, dedke
in babice, tete in strice ter vse ostale v tem tednu vabimo k
brezplačnemu obisku muzejev in galerij. Ogledate si lahko
bogate zbirke, ki jih hranimo, in se udeležite zanimivih
ustvarjalnic, igrarij in pripovedovalnic.

Zanjo: Staša Tome, koordinatorka Pedagoške sekcije
Skupnosti muzejev Slovenije
Uredile: Maja Kovač, Tamara Bregar, Nataša Ferlinc Krašovic
Oblikovanje in prelom: Barbara Podlogar, BarbArt
Tisk: Tiskarna Oman
Naklada: 10.000

Prelistajte brošuro, poiščite vaše zabavno doživetje, potem
pa pot pod noge in hitro v muzej ali galerijo!

Generalni pokrovitelj:

Staša Tome
koordinatorka Pedagoške sekcije skupnosti muzejev Slovenije

Medijski pokrovitelji:

Foto: Tomislav Vrečič

BISTRA PRI VRHNIKI
TEHNIŠKI MUZEJ
SLOVENIJE
Bistra 6
W: www.tms.si; E: programi@tms.si;
T: 01/750 66 72
torek–petek: 8.00–16.00; sobota:
9.00–17.00; nedelja: 10.00–18.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Gozdarska, lesarska, lovska,
ribiška, tekstilna, tiskarska,
elektro, kmetijska in prometna
zbirka
A Taste of Europe / Okus
Evrope
DOGODKI:
8. 10. ob 9.30:
Delavnica polstenja za družine
Ste vedeli, da lahko sami iz
volne naredite svoj kos blaga,
Foto: Matevž Peternoster

BREŽICE

kroglico, ježka ali palčka?
Udeležite se delavnice, na kateri
boste spoznali, kako iz volne
s tehniko suhega in mokrega
polstenja izdelamo poljuben
predmet. Delavnica je primerna
za otroke, starejše od 10 let
in odrasle. Obvezne prijave:
01/750 66 72, programi@tms.si
9. 10. ob 15.00 in 16.00:
Dan pošte
Spoznajte Muzej pošte in
telekomunikacij, našo dislocrano
enoto v Polhovem Gradcu. Skupaj
bomo izstrigli poštno kapo iz
kartona ali izdelali poštni rog.

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Arheologija, etnologija,
spominska galerija Franja
Stiplovška, umetnostnozgodovinska zbirka

UGODNOSTI:
10% popust za nakup
muzejskih publikacij.
Brezplačen vstop v Muzej
pošte in telekomunikacij v
Polhovem Gradcu.

DOGODKI:
3.–9. 10., ob predhodni
najavi skupine:
Arheološka delavnica
Vas zanima, kaj je arheologija
in kakšne naloge opravlja

POSAVSKI MUZEJ
BREŽICE
Cesta prvih borcev 1
W: www.posavski-muzej.si; E: petra.
staleker-devcic@guest.arnes.si;
T: 07/466 05 18
ponedeljek–petek: 8.00–14.30;
sobota–nedelja: 10.00–14.00

arheolog? Pridružite se nam
na delavnici in se tudi sami
preizkusite v vlogi arheologa.
UGODNOSTI:
10% popust na literaturo in
razglednice.

CELJE
POKRAJINSKI MUZEJ
CELJE
Trg celjskih knezov 8
W: www.pokmuz-ce.si; E: info@
pokmuz-ce.si; T: 03/4280 950
torek−nedelja: 10.00−18.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Celeia – mesto pod mestom
Kulturno in umetnostnozgodovinska razstava z znamenitim Celjskim stropom
Lapidarij

Alma M. Karlin – Poti
Svetišča ob reki
DOGODKI:
4. 10., 16.30–18.00:
Otroška delavnica »Mali
vojščaki rimske Celeje«
Postani rimski meščan in rimski
vojščak za debelo uro! Oblekel
se boš v rimsko togo in si pobarval, izrezal, spel ter nadel
rimsko čelado in oklep. V spomin boš dobil tudi fotografijo.
6. 10., 16.30–18.00:
Otroška delavnica »Drobci
rimske Celeje«
Arheo zabava! Pomagajmo
arheologom izkopati delček
rimskega mesta! Izkopavajmo,
dokumentirajmo, fotografirajmo
in postavimo otroško razstavo
»Drobci rimske Celeje«.
Delavnici sta primerni za

otroke, stare od 5 do 12 let.
Cena: 3 €.

Zavod Celeia Celje
Center sodobnih
umetnosti
Trg celjskih knezov 8
W: www.celeia.info; E: maja.
hodoscek@celje.si; T: 03/42 65 160
torek–petek: 11.00–18.00; sobota:
10.00–12.00; nedelja: 14.00–18.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Kiparstvo danes, 2. del
DOGODKI:
3.–9. 10.: Vodstva in
delavnice ob razstavi
Kiparstvo danes, 2. del
V tednu otroka bomo
zainteresiranim skupinam
nudili vodstva in delavnice

ob skupinski razstavi Kiparstvo
danes. Otroci bodo iz različnih
materialov (glina, les, papir,
itd,) ustvarjali skulpture.
Program je na voljo v okviru
odpiralnega časa galerije ob
predhodni najavi (vsaj 2 dni
pred izvedbo) na tel. 041 355
168 Maja Hodošček.
8. 10., 9.30–12.30:
Kiparstvo danes, 2. del,
ustvarjalna delavnica.
Sprehodimo se po razstavi
Kiparstvo danes in na
ustvarjalni delavnici ustvarimo
skulpture iz gline, lesa, papirja
in še česa.

IDRIJA
Mestni muzej
Idrija
Prelovčeva 9
W: www.muzej-idrija-cerkno.si;
E: tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si;
T: 05/37 26 600
ponedeljek–nedelja: 9.00–18.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Pet stoletij rudnika živega
srebra in mesta Idrije
Mejniki 20. stoletja
Idrijska čipka, z nitjo pisana
zgodovina
Medicinske sestre skozi čas
(Cerkljanski muzej, Bevkova 12,
Cerkno)
DOGODKI:
Biti čevljar, nekoč in danes,
muzejska učna ura in delavnica
za otroke.

Otroci si bodo ogledali Spominsko sobo Franceta Bevka v
Mestnem muzeju Idrija, spoznajo
njegovo življenje in delo. Prisluhnili bodo zapisanim spominom
Franceta Bevka o njegovem
očetu, ki je bil čevljar. Ob tem
bodo spoznali poklic čevljarja
in njegove pripomočke pri delu.
Delavnica se izvaja v dogovoru
z OŠ. Cena: 2,00 €.
Z igro do znanja, muzejska
učna ura za otroke. V razstavnih
prostorih Mestnega muzeja
Idrija bomo pripravili igro,
podobno »lovu na zaklad«, ki
jo bomo povezali s kulturnimi
atributi Idrije (Prekmandelc,
karbidovka …). Otrokom bomo
tako na prijeten način približali
znanje s področja kulture.
Delavnica se izvaja brezplačno v
dogovoru z OŠ.

5. 10. ob 16.00: Magnetki z
odtisom idrijske čipke, likovna delavnica za otroke. Želite
izvedeti, kako se prepletajo niti
v idrijski čipki? Oglejte si stalno
razstavo Idrijska čipka, z nitjo
pisana zgodovina in si izdelajte svoj magnetek ali obesek s
potiskom idrijske čipke. Cena:
2,00 €.
Spoznaj delo medicinskih
sester skozi čas, učna ura in
delavnica za otroke. Sprehodite
se s prijazno medicinsko sestro
skozi razstavo Medicinske sestre
skozi čas in se preizkusite v
nekaterih opravilih, ki jih morajo
obvladati sestre. (Cerkljanski
muzej, Bevkova 12, Cerkno).
Brezplačno.
V Mestnem muzeju Idrija
bomo akcijo Z igro

do dediščine pričeli že 17.
septembra 2011, ko se bomo
spomnili slovenskega pisatelja
Franceta Bevka.

torek−sobota: 10.00−18.00,
nedelja: 10.00−17.00

JESENICE

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Železarska in paleontološka
zbirka v Ruardovi graščini na
Jesenicah
Etnološka zbirka v Kasarni
na Jesenicah
Etnološka zbirka v
Liznjekovi domačiji v Kranjski
Gori
Etnološka dediščina Rateč v
Kajžnkovi hiši v Ratečah

Gornjesavski
muzej Jesenice
Cesta Franceta Prešerna 35
W: www.gornjesavskimuzej.si;
E: tajnistvo@gornjesavskimuzej.si;
T: 04/58 33 500
RUARDOVA GRAŠČINA IN
KASARNA NA STARI SAVI:
ponedeljek−petek: 8.00−16.00;
sreda: 8.00−17.00;
sobota: 10.00−17.00;
KOSOVA GRAŠČINA: torek−petek:
10.00−12.00, 16.00−18.00
SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ:
ponedeljek−nedelja: 9.00−17.00
LIZNJEKOVA DOMAČIJA:

KAJŽNKOVA HIŠA V RATEČAH:
torek−sobota: 10.00−16.00

DOGODKI:
7. 10. ob 17.00:
Tovarna igrač,
ustvarjalna delavnica. Vabljeni
v Ruardovo graščino na Stari
Savi in spoznajte tovarno igrač.

KAMNIK
Medobčinski muzej
Kamnik, Galerija
Miha Maleš
Glavni trg 2
W: www.muzej-kamnik-on.net;
E: sasa.bucan@gmail.com;
T: 01 839 75 04
torek−sobota: 8.00−13.00,
16.00−19.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Miha Maleš
Karel Zelenko: V objemu
ulice
DOGODKI:
5. 10. ob 17.00: Vodstvo
po razstavi Karla Zelenka in
delavnica na temo Ulica.
Spoznajte utrinke življenja

starih uličnih prodajaln in
tržnic, ki, zaradi velikanov
sodobnega sveta – trgovskih
centrov, vse bolj propadajo.
Svoje vtise bomo izrazili tudi
na ustvarjalni delavnici in jih
izdelali v tehniki monotipije.

KOČEVJE
Pokrajinski muzej
Kočevje
Prešernova ulica 11
W: www.pmk-kocevje.si;
E: vesna.jp@pmk-kocevje.si;
T: 01/8950 303
ponedeljek−petek: 8.00–15.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Božidar Jakac: Risbe
Kočevska: Izgubljena kulturna
dediščina kočevskih Nemcev

Narod si bo pisal sodbo
sam. Slovenija od ideje do
države
Z igro do dediščine
DOGODKI:
5. 10., 8.00–12.00:
Stare igrače, ustvarjalna
delavnica.
Na delavnici se bomo igrali
stare igre in po vzorcu starih
igrač izdelali svoje.

KOPER
Pokrajinski muzej
Koper – Museo
regionale di
Capodistria
Kidričeva 19
W: www.pokrajinskimuzej-koper.si;

E: info@pokrajinskimuzej-koper.si;
T: 05/66 335 70
torek–petek: 9.00–17.00,
sobota–nedelja: 9.00–13.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Arheološka, etnološka,
kulturnozgodovinska in
umetnostna zbirka ter zbirka
novejše zgodovine
Monkodonja in Mušego:
utrjena naselbina mestne
zasnove in nekropola iz
bronaste dobe
DOGODKI:
8. 10., 10.00−12.00: Igrajmo
se, kot so se igrali nekoč,
delavnica za družine (lokacija:
Etnološka zbirka, Gramscijev
trg 4/5).
V družbi skupine La Famea
dei Salineri in Aveline Kleva

bomo spoznali nekaj starih
iger, ki so se jih nekoč igrali v
istrskih mestih in na podeželju.
Ustvarjali bomo stare igrače in
se igrali stare igre.

KRANJ
Gorenjski muzej
Savska cesta 34
W: www.gorenjski-muzej.si;
E: magda.zore@guest.arnes.si;
T: 051 615 388
torek–nedelja: 10.00–18.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Železna nit, stalna
arheološka razstava
Ljudska umetnost na
Gorenjskem, etnološka
razstava
Prešernov spominski muzej
Skrinja za nevesto:

Poslikano pohištvo na
Gorenjskem, občasna razstava
DOGODKI:
4. 10., 10.00–12.00:
Pokukajmo v babičino skrinjo,
ustvarjalne igrarije.
Kratkemu vodenemu ogledu
etnološke razstave sledi
igra »Pokukajmo v babičino
skrinjo«. Otroci se razdelijo
v dve skupini, ki skozi igro
tekmujeta v prepoznavanju
poslikanih skrinj. Drugi del
delavnice je ustvarjalnica; iz
kartona izrežemo modele v
obliki poslikanih polj in jih
okrasimo po vzoru ornamentov
s skrinj.
6. 10., 17.00–19.00:
Poslikajmo skrinjico,
ustvarjalna delavnica (lokacija:
Muzej Tomaža Godca v

Bohinjski Bistrici).
Izdelava preproste poslikane
lesene skrinjice po vzoru
poslikanega pohištva.
Udeleženci prejmejo kartonsko
škatlo v obliki skrinje in jo
poslikajo po vzoru razstavljenih
skrinj z etnološke razstave.
7. 10., 10.00–12.00:
Poslikajmo skrinjico, sprehod
po razstavi in ustvarjalna
delavnica.
Kratkemu vodenemu ogledu
etnološke razstave sledi
izdelava preproste poslikane
skrinjice. Udeleženci prejmejo
kartonsko škatlo v obliki
skrinje in jo poslikajo po vzoru
razstavljenih skrinj z razstave.

KRŠKO
Mestni muzej
Krško, enota
Kulturnega doma
Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
W: www.mestnimuzejkrsko.
si; E: alenka.cernelic.kroselj@
mestnimuzejkrsko.si; T: 07/49 21
099; 051 475 675
ponedeljek: 10.00−16.00, torek−
sobota: 12.00−18.00, nedelja:
14.00−18.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Vladimir Štoviček: Prvi
mestni vpogled
Valvasorjevi v Krškem, 1. del
Josipina Hočevar:
gospodarstvenica, dobrotnica
in mecenka – ženska 19. stoletja

Trapisti iz Rajhenburga,
razstava Muzeja novejše
zgodovine Slovenije, Enota
Brestanica
DOGODKI:
9. 10., 15.00−17.00:
Nedeljska družinska delavnica
pri Valvasorjevih: Obisk
Josipine Hočevar.
Bratje, sestre, mame, očki,
tete in strici, babice in dedki,
vabljeni na gosposki obisk!
Gostila nas bosta Janez Vajkard
Valvasor in njegova gostja
Josipina Hočevar. Poskrbela
bosta za naša primerna
oblačila, nam postregla
medenjake in popeljala po
razstavi. S srečanja bomo
poslali tudi razglednico s
podpisanima gostiteljema.

3.−9. 10.: Družinski pozdrav
iz Mestnega muzeja Krško.
Družine vseh oblik in vrst, ki
bodo obiskale MMK in Galerijo
Krško v Tednu otroka, bodo
lahko poslale razglednico
s pozdravi. Razglednico in
znamko priskrbi MMK.
UGODNOSTI:
Publikacije in razglednice
MMK in Galerije Krško gratis.

LJUBLJANA
Mednarodni
grafični likovni
center
Grad Tivoli, Pod turnom 3
W: www.mglc-lj.si;
E: lili.sturm@mglc-lj.si;
T: 01/2431 800/818
torek–nedelja: 10.00−18.00

SPREHOD PO RAZSTAVI:
29. grafični bienale
DOGODKI:
3.–6. 10., 9.30–11.30:
Naredim in tebi podarim.
Enodnevne likovne delavnice za
otroke v vrtcih od 3 do 6 leta
se bodo osredotočile na eno
od tem 29. grafičnega bienala:
darežljivost. Ogledu razstave bo

sledil pogovor in izvedba likovne delavnice v tehniki stencila in
monotiska na blago. Vodijo Anja
Zver, Meta Škoflek in Lili Šturm.
8. 10. ob 10.00: Srečanje
in predstavitev izdelkov za
otroke in njihove družine.

Mestni muzej
Ljubljana
Gosposka 15
W: www.mgml.si; E: info@mgml.si;
T: 01/24 12 506
torek–nedelja: 10.00–18.00,
četrtek: 10.00–21.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Obrazi Ljubljane
DOGODKI:
2. 10., 10.00–12.00, 16.00–
18.00: Vragolije po rimsko,
Foto: Matevž Peternoster

potep po preteklosti Emone
z žabico Ljubo in Rimljanko
Livijo in ustvarjalna delavnica.
Rimljanka Livija povabi
žabico Ljubo na ogled rimskih
ostankov v kleti muzeja. Vmes
poiščeta tudi zanimive rimske
predmete. Svoje spretnosti pa
preizkusimo še na delavnici
vlivanja novcev iz čebeljega
voska. Delavnica je primerna
za otroke med 3 in 9 let.
2.–9. 10., 10.00–18.00:
Muzejski detektivi, družinsko
raziskovanje Obrazov Ljubljane.
Odpravite se na družinsko
raziskovanje in potep po
razstavi obrazi Ljubljane. Za
dobro opravljene naloge ste
lahko tudi nagrajeni! Rešitve
oddajte v trgovini in počakajte
na žrebanje (9. 10.). Za nagrado
lahko dobite brezplačno

praznovanje rojstnega dne v
muzeju. Ogled je primeren za
otroke med 5 in 9 let.
4.–9. 10., 10.00–18.00:
Žabja pot Ljube in Ane,
družinsko odkrivanje
Obrazov Ljubljane.
Podajte se na raziskovalno
pot po stalni razstavi Obrazi
Ljubljane, v pomoč pa vam
bodo posebni žabji vodniki.
Ogled je primeren za otroke
med 3 in 7 let.
Otroški kotiček v kavarni,
iskrive igre in zabavne
dogodivščine.

Moderna galerija
Tomšičeva 14
W: www.mg-lj.si; E: info@mg-lj.si;
T: 01/241 68 00
torek–nedelja: 10.00–18.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Kontinuitete in prelomi.
Razstava umetnosti 20. stoletja
na Slovenskem
29. grafični bienale
DOGODKI:
6. 10. ob 18.00:
Dragan Živadinov, Miha
Turšič, Marko Jenko:
Kako se je gradila druga
rekonstrukcija Tržaškega
konstruktivističnega
ambienta?
Moderna galerija je v svojo
novo stalno postavitev
umetnosti 20. stoletja vključila

tudi rekonstrukcijo nedvomno
najpomembnejšega dela
slovenske zgodovinske
avantgarde – Tržaškega
konstruktivističnega ambienta,
delo tržaške konstruktivistične
skupine pod vodstvom
Avgusta Černigoja, ki je bil
prvič na ogled v paviljonu
v Ljudskem vrtu leta 1927
v Trstu. Moderna galerija
je ambient rekonstruirala s
pomočjo Dragana Živadinova,
Mihe Turšiča in Srednje
lesarske šole.
Pogovor med glavnimi
protagonisti in udeleženci
(otroci in starši) bomo posneli,
v naslednjih dneh pa bodo
sledile delavnice.
8. 10., 16.00–18.00:
Živela nova umetnost! } =
zidajoča! = sintetična! =

kolektivna!, likovna delavnica
za otroke in odrasle.
9. 10. ob 11.00: vodstvo po
stalni razstavi Kontinuitete in
prelomi za starše.
11.00–13.00: Likovna delavnica
za otroke.

Muzej novejše
zgodovine
Slovenije

Celovška cesta 23
W: www.muzej-nz.si; E: uprava@
muzej-nz.si; T: 01/300 96 10
torek−nedelja: 10.00−18.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Slovenci v XX. stoletju
DOGODKI:
3. 10. in 9. 10. ob 10.00:
Vodstvo po stalni razstavi.

Zgodovina Slovencev od
1. svetovne vojne (1914)
do osamosvojitve (1991).
4. 10. ob 16.00:
Naredi svojo lutko.
Izdelava lutk iz stiropora
in blaga.
5. 10. ob 16.00:
Vodstvo po stalni razstavi za
starše in otroke s posebnimi
potrebami.
6. 10. ob 10.00:
Zvoki, ki izginjajo.
Veste, kako se je oglašal
tramvaj? Kako je izzvenel pok
biča? Pa stari radijski oglasi?
Prepoznavali bomo zvoke, ki
jih skoraj ne slišimo več.
7. 10. ob 16.00:
Odpri kovček!
Odprli bomo stari kovček in za
predmete, ki se v njem skrivajo,
našli pravo mesto na razstavi.

Muzej za
arhitekturo in
oblikovanje
Pot na Fužine 2
W: www.mao.si; E: mao@mao.si;
T: 01/548 42 70
torek−nedelja: 10.00–18.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Oblikovanje republike:
Arhitektura, oblikovanje in
fotografija v Sloveniji 1991−2011
Majhno in pametno –
ekspresije sodobne slovenske
arhitekture v filmu
Slovenska arhitektura in
prostor 2011 (Zbornica za
arhitekturo in prostor Slovenije)
DOGODKI:
4.–9. 10., 10.00–18.00:
Torbica z igrarijami.

V torbici so zabavne naloge
(poišči, poveži, sestavi,
pobarvaj, nariši), ki otrokom
in njihovim staršem približajo
vsebine, razstavljene na
razstavi Oblikovanje republike.
Igrarije so primerne za otroke
od 3. do 10. Leta
8. 10. ob 20.00:
Visual Acoustics: The
Modernism of Julius Shulman,
dokumentarni film, režiser
Eric Brickner (film Zbornice
za arhitekturo in prostor
Slovenije).
9. 10., 11.00–12.30:
Nedeljska ustvarjalnica.
Na sproščen in zabaven način
se spoznajte z arhitekturo in
oblikovanjem. Preizkusite pa se
tudi na ustvarjalni delavnici.
9. 10. ob 11.00:
Voden ogled po razstavi

Oblikovanje republike:
Arhitektura, oblikovanje
in fotografija v Sloveniji
1991−2011.
9. 10. ob 20.00:
Koolhaas Houselife, iz serije
»Living Architectures«, avtorja:
Ilka Beka in Louise Lemoine
(film Zbornice za arhitekturo
in prostor Slovenije).
UGODNOSTI:
Popusti v muzejski trgovini.

Narodna galerija
Prešernova 24, Cankarjeva 20
W: www.ng-slo.si;
E: dejavnosti@ng-slo.si,
info@ng-slo.si; T: 01/24 15 418
(blagajna), 434 (recepcija),
414/5 (Pedagoški oddelek)
torek–nedelja: 10.00–18.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Umetnost na Slovenskem,
stalna zbirka
Evropski slikarji, stalna
zbirka
Nove pridobitve Narodne
galerije (2000–2010)

Narodni muzej
Slovenije

DOGODKI:
8. in 9. 10. ob 10.00:
Odkrivamo nove umetnine,
ogled razstave in delavnica.
Spoznali in poustvarili bomo
nekaj najzanimivejših novih
umetnin Narodne galerije.

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Zakladi Narodnega muzeja
Slovenije
Slovenski jezik: identiteta
in simbol. Kratka zgodovina
Slovencev
Staroegipčanska mumija
Rimski lapidarij Narodnega
muzeja Slovenije

UGODNOSTI:
Do 50% popust na
pedagoške publikacije
Narodne galerije.

Prešernova 20
W: www.nms.si; E: info@nms.si;
T: 01/24 14 400
ponedeljek−nedelja: 10.00−18.00,
četrtek: 10.00−20.00

DOGODKI:
7. 10., 16.00−18.00:
Doživljajsko-ustvarjalna
delavnica »V gosteh pri
emonskem meščanu«.

Ogledali si bomo kamnite
spomenike z napisi, večinoma iz
rimskega obdobja, ki razkrivajo
različne plati preteklega
življenja. Na poti v preteklost
se bomo pridružili emonskemu
meščanu Narmusu, ki nas bo
popeljal v rimski vsakdan. V
njegovi družbi bomo spoznali
rimsko kuhinjo, igre, vojsko,
promet in rimske bogove, naučili
pa se bomo tudi, kako izgnati
duhove. Delavnica je primerna
za otroke od 7. leta dalje.
8. 10., 10.30−12.30:
Detektivi preteklosti.
V spremstvu arheologinje
Jane Žlička se bomo izurili
v arheoloških izkopavanjih
v muzejskem peskovniku.
Izkopane predmete bomo kot
pravi detektivi skrbno preučili in
spoznali, kakšno pot prepotujejo

od odkritja do muzejske
vitrine. Oblecite se primerno.
V primeru slabega vremena
bo na sporedu doživljajskoustvarjalna delavnica Koliščarji
in izgubljeno bodalo.
Delavnici sta primerni za
otroke od 7. leta dalje.
Cena: 3,5 €.

Prirodoslovni
muzej Slovenije
Prešernova 20
W: www2.pms-lj.si; E: uprava@
pms-lj.si; T: 01/241 09 40
ponedeljek−nedelja: 10.00−18.00,
četrtek: 10.00–20.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Geološko-paleontološka
zbirka

Zoisova mineraloška zbirka
Hohenwartova zbirka lupin
mehkužcev
herbarijske zbirke
zbirka žuželk Ferdinanda
J. Schmidta, nastanek zbirke
žuželk
predstavitev človeške ribice
alpska, barjanska in gozdna
diorama
zbirke ptic, plazilcev,
sladkovodnih rib, okostja
različnih vretenčarjev in prikaz
slovenskega morja
Brazdasti kit v slovenskem
morju
DOGODKI:
3.–9. 10.: Muzejske učne ure.
8. 10. ob 11.00: Gozdni
plodovi, ustvarjalna delavnica.
Poigrali se bomo z ugankami
in iskali ustrezne pare med

plodovi in listjem gozdnih
dreves. Zbirko gozdnih plodov
bomo uredili v lične škatlice
in jih označili z vsemi podatki,
kot se za resno naravoslovno
zbirko spodobi. Delavnica je
primerna za otroke med 5. in
12. letom.
Predprodaja vstopnic za
delavnice na blagajni muzeja –
do zasedbe prostih mest.

Slovenski
etnografski
muzej
Metelkova 2
W: www.etno-muzej.si;
E: etnomuz@etno-muzej.si;
T: 01/3008 745, 01/3008 750
torek−nedelja: 10.00–18.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Med naravo in kulturo
Jaz, mi in drugi: Podobe
mojega sveta
Orinoco, Indijanci
amazonskega deževnega
gozda
DOGODKI:
6. 10. ob 17.00:
Moj klobuk ima tri luknje
…, pripovedovalnica sredi
razstave in likovno plesna
ustvarjanja.
Pokrivala so vseh sort – za
zaščito pred soncem, dežjem,
mrazom, pri delu, za lepši
videz … Podali se bomo v
deželo klobučarijo, si izdelali
domišljijska pokrivala ter
ob pravljici in njeni plesni
uprizoritvi spoznavali pastirske
klobuke in pastirsko življenje.

7. 10. ob 17.00:
Etnoabecedaž, interaktivna
razstava za otroke.
Etno in abeceda. Kaj je
abeceda že veš, kaj pa je etno?
To boš izvedel v abecednem
labirintu, ki te bo od A do
Ž popeljal v svet enoloških
predmetov. Nekatere med
njimi že poznaš, druge pa
boš spoznaval z odkrivanjem,
raziskovanjem in igro.
8. 10. ob 11.00:
Igrarije ob ognjišču.
Nekdaj je bilo ognjišče
pomembno mesto, kjer so se
ljudje družili, ob ognju so iskali
zaščito pred mrazom, na ognju
so kuhali, ogenj jim je dajal
svetlobo, varnost in zavetje. Ob
ognjišču so se pripovedovale
pravljice in otroci so se ob njem
Foto: Tomislav Vrečič

igrali. Pridruži se igrarijam ob
ognjišču.
9. 10. ob 11.00:
Z Indijančkom Yoma po reki
Orinoco.
Z Indijančkom Yoma se bomo
podali v amazonski deževni
gozd in spoznavali delček
življenja prebivalcev, ki že
stoletja živijo tako kot njihovi
predniki. Gozd jim daje vse, kar
potrebujejo za preživetje. Le
kaj te čaka na poti?

Slovenski šolski
muzej
Plečnikov trg 1
W: www.ssolski-muzej.si;
E: prijavassm@guest.arnes.si;
T: 01/2513 024, 031/229 676
ponedeljek–petek: 9.00–16.00 in po
dogovoru, sobota: 10.00–14.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH
S SOVICO ZOFI:
Šolstvo na Slovenskem
skozi stoletja
Šola – ključ za razvoj; šolarji
Angole, Malavija in Gane
DOGODKI:
7. 10. ob 17.00:
Ročna dela: Prišijmo si gumb!
Učna ura iz leta 1926.
»Naučite učence, predvsem
deklice, prati, likati, krpati
nogavice in obleke, prišivati
gumbe, šivati perilo in lepe
srajce …« Učna ura temelji na
starih učnih načrtih, učbenikih,
pedagoški literaturi in ustnih
virih. Učenci se spoznajo
z disciplinskim redom in
vzgojnimi metodami, spoznajo
šolski predmet ročnih del in
naučijo osnov šivanja – prišijejo

si gumb. Učna ura je primerna
za otroke od 7. leta naprej in
traja 45 minut.
8. 10. ob 11.00:
Muzejska delavnica
lepopisanja.
Urili bomo svoje prste, zapestja
in podlahti, pravilno držo
telesa, se seznanili z osnovnimi
navodili za lepo in pravilno
pisanje. S “tinto” in peresnikom
bomo pisali v lepopisni delovni
zvezek. Delavnica je primerna
za otroke od 6. leta naprej in
traja 1 uro.
UGODNOSTI:
50% popust pri publikacijah.

LJUTOMER
Splošna knjižnica
Ljutomer,
OE Muzej
Glavni trg 2
W: www.knjiznica-ljutomer.si;
E: knjiznicaljt@lju.sik.si;
T: 02/58 11 758, 02/58 11 295
ponedeljek−petek: 8.00–15.00,
po dogovoru je možno prilagoditi
uro obiska muzeja

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Muzejska zbirka Taborsko
gibanje na Slovenskem
Zbirka fotografij in filmov
dr. Karola Grossmanna
Splošna muzejska zbirka
Ljutomer
Razstava lutk, galerija
Anteja Trstenjaka v Domu
kulture Ljutomer (ogled možen

po predhodni najavi na
02/58 11 758)
DOGODKI:
3.–7. 10. ob 10.00:
Ljudski (vaški) grbi
pokrajine Prlekije – njihov
kulturnozgodovinski pomen.
Spoznali bomo izvor, pomen in
značilnosti ljudske umetnosti
vaških grbov kot etnološke
posebnosti pokrajine Prlekije.
Skupaj bomo pobarvali grbe
in ugotovili, komu pripadajo.
Delavnica je primerna za
otroke od 7. do 12. leta starosti.
3.–7. 10. ob 11.30:
Dokumentarno-igrani
film – nastanek in razvoj
samopostrežnih trgovin v
svetu in pri nas.
Film »Čas košaric« prikazuje
utrip življenja v Ljutomeru v

60 letih 20. stoletja, nastanek
prve slovenske samopostrežne
trgovine v Sloveniji, leta 1958
v Ljutomeru, njihov nadaljnji
razvoj, s katerim sta se pričela
postopoma spreminjati vloga
in pomen trgovca in kupca v
družbi, množičen pojav velikih
nakupovalnih centrov kot
odraz potrošniške družbe.
Predstavitev je primerna za
starostno skupino od 13 do 15
let.
Ugodnosti:
Muzejski promocijski
material je na voljo brezplačno
(zborniki, katalogi, zloženke,
razglednice, plakati itd.).

MARIBOR
Muzej narodne
osvoboditve
Maribor
Ulica heroja Tomšiča 5
W: www.muzejno-mb.si;
E: osebje@muzejno-mb.si;
T: 02/235 26 00, 02/235 26 05
ponedeljek–petek: 8.00–17.00,
sobota: 9.00–12.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Spomenik mariborski
industriji − Industrijski Maribor v
20. stoletju
Pst! Maribor 1941−1945
Človeka nikar … Boj za
slovenske severne meje junij,
julij 1991
Na smetišču zgodovine –
Ali čemu služijo muzeji?

DOGODKI:
6. 10. ob 16.00:
Popoldanska folklorna
delavnica z nastopom.
Vabljeni na brezplačno popoldansko folklorno delavnico in
nastop šolske folklorne skupine.
Ugodnosti:
50% popust na pedagoške
delavnice in programe.

Umetnostna
galerija Maribor
Strossmayerjeva ulica 6
W: www.ugm.si; E: info@ugm.si;
T: 02/22 95 860
torek–nedelja: 10.00–18.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Ida Brišnik Remec & Marjan
Remec, likovna razstava

Muzej robotov, razstava
robotike, informatike in
multimedije
DOGODKI:
4.–9. 10., 10.00–18.00:
Družinska igrala, aktivni
družinski potep po slikarski
razstavi Ida Brišnik Remec &
Marjan Remec. Družinam bodo
na voljo didaktična igrala in
naloge, ki jih bodo spodbujale
v aktivno spoznavanje
razstavljenih umetniških del
ter usmerjale k ustvarjalnemu
druženju otrok, staršev
oziroma spremljevalcev.
Primerno za otroke od 4. leta.
8. 10., 10.00–11.30:
Sobotna pravljična
ustvarjalnica. Iz česa so
narejeni roboti in kaj jih oživi?

Otroke bosta v Muzej robotov
vpeljala pravljičarja Igor Černe
in Robert Kereži. Pravljična
ura poteka v sodelovanju z
Mariborsko knjižnico. Vabljeni
na pot domišljije in pravljične
ustvarjalnosti!
Ugodnosti:
30% popust pri nakupu
publikacij UGM.

MEŽICA
Podzemlje Pece,
Turistični rudnik
in muzej
Glančnik 8
W: www.podzemljepece.com;
E: info@podzemljepece.com;
T: 02/87 00 180, 02/87 00 160
torek−nedelja: 9.00–15.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Razstava mineralov in
fosilov, jamomerske opreme,
fotografij naravoslovnega
fotografa Maksa Kunca
Rudarsko stanovanje
– prikaz bivanjske kulture
mežiških knapov,
Muzejska pot v rudniku
DOGODKI:
6. 10., 16.00–17.00:
Postanimo strašni kuščarji,
ustvarjalna delavnica.
Spoznali bomo čas, ko so
Zemljo naseljevali dinozavri
in si iz papirja izdelali čisto
svojega dinozavra, ki ga bomo
lahko odnesli domov. Delavnica
je primerna za otroke od 5 do
8 let.
6. 10., 17.30–18.30:
Skrivnostni svet nežive narave,

ustvarjalna delavnica.
Spoznali bomo skrivnostni
svet okamnin. Izdelali bomo
svoje fosile, ki jih bomo lahko
obarvali in odnesli domov.
Delavnica je primerna za
otroke od 8 do 14 let.

MURSKA SOBOTA
Galerija
Murska Sobota
Kocljeva 7
W: www.galerija-ms.si;
E: info.galerijams@siol.net;
T: 02/522 3835, 02/522 38 34
torek−petek: 10.00−18.00,
sobota: 9.00−12.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
slike in grafike madžarskega
umetnika Csaba Nagy Palinodic Creations

DOGODKI:
5. in 7. 10. ob 16.00:
Sobota – moje mesto,
likovna delavnica.
Likovne predloge za risanje
na torbe bomo povzeli
po fotografskih motivih
prekmurskega fotografa
Jožeta Kološe. Motive
bomo najprej spoznali in
jih obravnavali, potem pa
prenesli na platnene torbice s
tekstilnimi barvicami. Skupaj
bomo obudili in ohranili
spomin na izginule mestne
podobe stare Murske Sobote.
Ugodnosti:
50% popust na vse
galerijske kataloške publikacije.

Pokrajinski muzej
Murska Sobota
Trubarjev drevored 4
W: www.pok-muzej-ms.si;
E: pok-muzej-ms@guest.arnes.si,
tamara.andrejek@guest.arnes.si;
T: 02/535 14 55, 02/527 17 06
torek–petek: 9.00–17.00,
sobota, nedelja: 9.00–13.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Med preteklostjo in
prihodnostjo
DOGODKI:
4. 10., 16.00–18.00:
Tkanje zapestnice
prijateljstva.
S pomočjo ročne tkalske
ploščice bomo izdelali
zapestnice.
6. 10., 16.00–18.00:
Origami – okraski iz papirja.

Vas zanima, kako nastane
origami, japonske mojstrovine
iz papirja? Pridružite se
nam na ustvarjalni delavnici
izdelovanja papirnatih likov po
stari japonski tehniki zgibanja
papirja.
8. 10., 14.00–17.00: Krasimo
z iglo in sukancem.
Prinesite kos oblačila, ki bi ga
radi popestrili, ter spoznajte in
se naučite spretnosti šivanja in
vezenja.

NAZARJE
Muzej Vrbovec,
Muzej gozdarstva
in lesarstva
Savinjska cesta 4
W: www.muzej-vrbovec.si,
E: muzej.vrbovec@siol.net;
T: 03/839 16 13, 040 345 630
torek–nedelja: 9.00–17.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Stalna razstava o delu in
življenju nekdanjih gozdnih in
lesnih delavcev
DOGODKI:
3. 10. ob 10.00:
Škrati Lesniki, ustvarjalna
delavnica. Skozi pravljico
bomo spoznali škrate Lesnike,
na delavnici pa bo vsak izdelal
svojega škrata.

4. 10. ob 10.00:
Moč dreves, poučno
ustvarjalna delavnica.
Na interaktivni način bomo
predstavili pomen dreves, nato
pa bomo okrasili vsak svoj
lonček in vanj posadili rastlino.
5. 10. ob 10.00:
Prebivalci gozda, poučno
ustvarjalna delavnica.
Ob družabni igri bomo
spoznavali živali, ki živijo v
gozdu. Skupaj bomo prebrali
kratko basen, nato na delavnici
izdelovali ptičje hišice in ptičke
iz jesenskih plodov.
6. 10. ob 16.30:
Prisluhni »goši«, ustvarjalna
delavnica. Ustvarjalna
delavnica, na kateri bo imel
vsakdo možnost izdelati štiri
izdelke iz različnih naravnih
materialov.

8. 10. ob 10.00:
Ravbarjev dnevnik,
predstava in razstava
otroških izdelkov.
Predstava umetniškokulturnega kluba Potovke
z veliko ljudskega izročila.
Na ogled bo tudi razstava
izdelkov z delavnico v času
Tedna otroka.

NOVO MESTO
Dolenjski muzej
Novo mesto
Muzejska ulica 7
W: www.dolmuzej.com,
E: dolenjski.muzej@guest.arnes.si;
T: 07/373 11 11, 07/373 11 17
torek–sobota: 9.00–17.00,
nedelja: 9.00–13.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Arheološka podoba Dolenjske
Etnološka razstava
Razstava novejše zgodovine
(NOB)
Leon Štukelj 1898–1999
Razstave likovnih del v
Jakčevem domu
Skupaj do samostojnosti Dolenjska 1991, zgodovinska
razstava
Milena Gregorčič, likovna
razstava
DOGODKI:
4. in 6. 10., 9.00–14.00:
Halštatska kneginja in
arheopeskovnik. Spoznajte z
nami način pokopa v starejši
železni dobi, se seznanite z
zanimivim delom arheologa in
sami poiščite kopije nakita v
arheopeskovniku.

PODSREDA
Kozjanski park
Podsreda 45
W: www.kozjanski-park.si;
E: natasa.ferlinc@kp.gov.si;
T: 03/80 07 100
Uprava Kozjanskega parka
v Podsredi: ponedeljek–petek:
8.00–15.00
Grad Podsreda:
torek–nedelja: 10.00–18.00
Slovensko bavarska hiša
v Podsredi, Kolarjeva
in Javerškova domačija,
Levstikov mlin: po predhodni
najavi.

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
GRAD PODSREDA
Steklo iz kozjanskih glažut,
stalna razstava
France Slana, stalna
slikarska razstava

Peter Krivec
»Retrospektiva«, občasna
slikarska razstava
Goran Rovan »Kozjanci«,
občasna fotografska razstava
»Zlato jabolko«, občasna
slikarska razstava dijakov
umetniške Gimnazije Celje –
Center
SLOVENSKO-BAVARSKA HIŠA:
Lončenina za peko«,
občasna razstava
DOGODKI:
4. 10., 16.00–18.00:
Igramo se z glino, otroška
delavnica (Slovensko bavarska
hiša v Podsredi). Na ustvarjalni
delavnici, ki jo bomo izvedli
v času Praznika kozjanskega
jabolka, bomo spoznali osnove
ustvarjanja z glino in oblikovali
reliefe. Delavnico bo vodila

prof. likovne vzgoje Milojka
Drobne, namenjena pa je
osnovnošolski mladini.
Delavnica bo trajala približno
2 uri, število udeležencev pa
je omejeno na 20. Prijave:
031 650 207 (Nataša Ferlinc
Krašovic).

PTUJ
Pokrajinski muzej
Ptuj – Ormož
Muzejski trg 1
W: www.muzej-ptuj-ormoz.si;
E: pedagogi-muzej.ptuj@siol.net;
T: 02/748 03 50, 02/787 92 30

ponedeljek–nedelja: 9.00–18.00
SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Zbirke na ptujskem gradu:
zbirka fevdalne stanovanjske
kulture, zbirka orožja, zbirka

glasbil, zbirka tradicionalnih
pustnih mask
Zbirke v gradu Ormož
Zbirke v gradu Velika
Nedelja
DOGODKI:
3.–9. 10.:
Mini muzikanti, glasbena
delavnica.
V Pokrajinskem muzeju PtujOrmož hranimo največjo
zbirko glasbil na Slovenskem.
Program »MINI MUZIKANTI«
je namenjen skupinam
predšolskih otrok, ki jim najprej
predstavimo izbrana ljudska
glasbila. Otroci jih primejo
v roke in poskušajo nanje
zaigrati. Nato si ogledamo
zbirko z godbenimi in
salonskimi glasbili. Na delavnici
otroci izdelajo ropotuljo in
Foto: Fotoarhiv MGLC

se naučijo pesmico, ki jo
spremljajo z ropotuljicami.
V Tednu otroka vrtcem
ponujamo brezplačno izvedbo
programa »MINI MUZIKANTI«.
Za izvedbo programa se je
potrebno najaviti.

RIBNICA
JZ Rokodelski
center Ribnica
Cesta na Ugar 6
W: www.rokodelskicenter-ribnica.si,
www.muzej-ribnica.si;
E: info@rokodelskicenter-ribnica.si,
muzej.ribnica@amis.net;
T: 01/8361 104 (Rokodelski center),
01/835 03 76 (Muzej Ribnica)
ponedeljek−sobota: 9.00−17.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
V korak s časom, o

sodobni produkciji suhe robe
(Rokodelski center Ribnica)
Suha roba in lončarstvo
(Muzej Ribnica)
Boj krvavi zoper čarovniško
zalego (Muzej Ribnica)
Ribnica, veličina majhnosti
(Muzej Ribnica)
DOGODKI:
4. in 6. 10. ob 17.00:
Prihaja jesen, ustvarjalna
delavnica.
Iz gline bomo oblikovali
posodice in jih okrasili z
jesenskimi motivi.

ROGATEC

SLOVENJ GRADEC

Muzej na prostem
Rogatec

Koroška
galerija likovnih
umetnosti

Ptujska cesta 23
W: www.muzej-rogatec.si;
E: muzej.rogatec@siol.net;
T: 03/81 86 202
torek–nedelja: 10.00–18.00

SPREHOD PO RAZSTAVI:
Muzej na prostem Rogatec,
srednje štajerska ljudska
arhitektura subpanonskega
tipa
DOGODKI:
6. 10., 15.00–17.00:
Igre na igralni deski.
Spoznali bomo igre, se naučili
pravil in se v njih tudi pomerili.
Zmagovalci pa lahko pričakujejo
tudi kakšno nagrado.

Glavni trg 24
W: www.glu-sg.si;
E: galerija@glu-sg.si;
T: 02/88 41 283, 02/88 22 131
torek–petek: 9.00–18.00, sobota,
nedelja: 10.00–13.00 in 14.00–17.00

SPREHOD PO RAZSTAVI:
Darko Slavec,
retrospektivna razstava
DOGODKI:
8. 10., 10.00–12.00:
Ustvarjalna likovna delavnica.
Ustvarjajte pod vodstvom
akademskega kiparja Jureta
Markote.

Koroški
pokrajinski muzej
Glavni trg 24, Slovenj Gradec;
Na gradu 2, Ravne na Koroškem
W: www.kpm.si; E: info.sg@kpm.si;
info.ravne@kpm.si;
T: 02/88 42 05 (Slovenj Gradec),
02/870 64 61 (Ravne na Koroškem)
torek–petek: 9.00–18.00,
sobota, nedelja: 10.00–13.00 in
14.00–17.00 (KPM Slovenj Gradec)
torek–petek: 9.00–16.00,
sobota: 9.00–13.00 (KPM Ravne na
Koroškem)

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
železarska, gozdarska
in etnološka stalna zbirka z
dimnico, lapidarij (KPM Ravne
na Koroškem)
Žar jekla, razstava (KPM
Ravne na Koroškem)
Na poti v neznano. Nemška
okupacija Slovenj Gradca 1941-

1945 v luči korespondence
družine Simoniti (KPM Slovenj
Gradec)
DOGODKI:
7. 10. ob 16.00 (Slovenj
Gradec) in 8. 10. ob 10.00
(Ravne na Koroškem): Lepotni
vzori in okrasje pri Rimljanih,
ustvarjalna delavnica.
Spoznajte upodobitve na
rimskih nagrobnih spomenikih,
najdenih na Koroškem, in
značilnosti moške in ženske
rimske noše. Z veliko mero
kreativnosti pa izdelajte in se
okitite z verižicami, uhani in
zaponkami po rimskem vzoru.
Delavnici sta namenjeni
otrokom od 10. let naprej.

STIČNA
Muzej krščanstva
na Slovenskem
Stična 17
W: www.mks-sticna.si;
E: info@mks-sticna.si;
T: 01/78 77 863, 01/78 78 576
torek–nedelja: 8.00–17.00
(za skupine, po predhodni najavi
na telefon 01/78 77 863)
torek–sobota: 8.30, 10.00, 14.00,
16.00, nedelja: 14.00, 16.00
(za posameznike in družine)
Vsi ogledi so vodeni.

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Življenje za samostanskimi
zidovi
Zgodovina krščanstva na
Slovenskem

DOGODKI:
4. 10., 11.00–12.00:
Blišč srednjeveških inicialk,
ustvarjalna delavnica.
Spoznajte poklic
srednjeveškega pisarja in
se nato sami s pomočjo
pobarvank preskusite v vlogi
srednjeveškega iluminatorja.
Obvezna predhodna prijava.
Delavnica je primerna za
otroke med 6. in 12. letom.
4. 10. ob 8.30, 10.00, 14.00
in 16.00: Potep po stalnih
razstavah, voden ogled,
prilagojen otrokom.

ŠKOFJA LOKA
Loški muzej
Škofja Loka
Grajska pot 13
W: www.loski-muzej.si;
E: loski.muzej@guest.arnes.si;
T: 04/517 04 00
torek–nedelja: 10.00–18.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Stalna arheološka,
zgodovinska,
kulturnozgodovinska,
umetnostna, etnološka in
prirodoslovna zbirka
Škoparjeva hiša - muzej na
prostem na grajskem vrtu
DOGODKI:
8. 10. ob 16.00:
Pripovedke ob grajskem
kaminu.

Ob zakurjenem grajskem
kaminu otrokom prebiramo
pripovedke o Kamnitem
mostu, o škofjeloškem grbu in
o grajskem stolpu. Nato sledi
ogled grajskih oz. muzejskih
prostorov in največja
zanimivost - ogledamo si,
kako deluje grajski dvižni
most.
Cel oktober:
Pripovedke ob grajskem
kaminu, za šole in vrtce
4.–9. 10., 9.00–12.00:
Igre naših babic in dedkov –
Špana, za šolske skupine.
Gospa Meri Bozovičar bo
otrokom pripovedovala o
svojem otroštvu: kako je
v njihovi družini potekal
delovnik, kakšne zgodbe jim
je pripovedoval stari ata in
kako so se igrali pred 70 leti.

Nato jim bo predstavila staro
otroško igro, im. Špana.

TRBOVLJE
Zasavski muzej
Trbovlje –
Rudarsko
stanovanje
na Njivi
Ulica 1. junija 15
W: www.zasavskimuzejtrbovlje.si;
E: nevenka.zmt@siol.net;
T: 03/56 33 216, 070 219 051
sobota, 1. 10.: 10.00–12.00, 16.00–
18.00; nedelja, 2. 10.: 10.00–12.00

SPREHOD PO RAZSTAVI:
Rudarsko stanovanje na
Njivi, stalna razstava in situ

DOGODKI:
1. 10., 10.00–12.00, 16.00–
18.00, in 2. 10., 10.00–12.00:
Voden ogled etnološke zbirke
in situ.
Ogled ambientalne postavitve
dveh delavskih stanovanj,v
avtentičnem okolju stare
rudarske kolonije Njiva, ki
ponazarjata bivalne pogoje v
20-ih in 60-ih letih 20.stoletja
in tako prikazujeta bivalno
kulturo kot dinamičen proces.
1. 10., 10.00–12.00, 16.00–
18.00, in 2. 10., 10.00–12.00:
Igre kolonijskih otrok.
Preizkusite se v hoji z
berglami, hoduljami, v vožnji
z driterjem, v igrah kolonijskih
otrok med hauzi (kolonijskimi
hišami) oz. na hofu (dvorišču)
in to z igračami, ki jih boste
izdelali sami.

VELENJE
Galerija Velenje
Titov trg 5
W: www.galerijavelenje.si;
E: info@galerijavelenje.si;
T: 03/897 68 40, 03/897 68 41
torek−petek: 10.00–18.00,
sobota: 10.00–13.00

SPREHOD PO RAZSTAVI:
Miha Cojhter,
Oriplayground, interaktivne
prostorske instalacije
DOGODKI:
4., 5. in 7. 10. ob 10.00:
Risanje z zvokom, voden
ogled in delavnica za
predšolske skupine
4.–7. 10., 11.00–14.00:
Risanje z zvokom, voden
ogled in delavnica za šolske
skupine (vsako polno uro)

4. 10. ob 17.00:
EROBI – spoznajmo svet
robotkov, delavnica.
Naredite prve korake v svet
robotike in sestavite svojega
prvega robotka. EROBI je
majhen pajek s svetlečimi očmi
in živahnimi vibracijami.
6. 10. ob 10.00:
Ivo Stropnik, Nikoli odrasle
pesmi in uganke.
Preživite dopoldne z avtorjem
pesmic v znamenju pesmi in
ugank. Delavnica je primerna
za predšolske skupine.
Ugodnosti:
50% popust pri nakupu
publikacij, brezplačna vodstva
za šolske skupine in vrtce.

Muzej Velenje
Ljubljanska 54
W: www.muzej-velenje.si;
E: tanja.verboten@muzej-velenje.si;
T: 03/898 26 32
torek−nedelja: 10.00−18.00

SPREHOD PO RAZSTAVAH:
Zbirka ostankov
mastodonta
Šaleška dolina med 10. in 17.
stoletjem
Baročna umetnost iz cerkve
sv. Jurija v Škalah
Rekonstrukcija trgovine in
gostilne z začetka 20. stoletja
Šaleška dolina 1941–1945
Ko je Velenje postajalo
mesto
Afriška zbirka Františka
Foita
Zbirka sodobne slovenske
umetnosti Gorenje

Zbirka slikarja Lojzeta Perka
Zbirka kiparja Cirila Cesarja
Našim igračam je tako
dolgčas – razstava igrač, ki
»prebivajo« v depoju Muzeja
Velenje
DOGODKI:
9. 10. ob 10.00:
Srednjeveške otroške igre.
V zavetju mogočnega
Velenjskega gradu se bomo
prestavili v srednji vek in se
poigrali tako, kot so se v tistem
času igrali otroci.

www.lumpi.si

V Mercatorjevi
domači pekarni,
Pekarni Grosuplje,
z ljubeznijo
nadaljujemo
najboljše iz
slovenske krušne
dediščine.

Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska cesta 107, 1001 Ljubljana

Poslovni sistem Mercator d.d., Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana

Lumpi pravi
radoveden je
že po naravi

