
                                                                                                                           

 

 

SVET, V KATEREM ŽELIM ŽIVETI 

TEDEN OTROKA® 2016 

3. do 7. oktober, Glavni trg  

 

VESELA POHORSKA SOBOTA – uvod v  Teden otroka 

sobota, 1. oktober, 12.00–17.00, Dom Miloša Zidanška na Pohorju 

 

Predstavili bomo, kako smo uživali med poletnimi počitnicami, poklepetali z gosti, 

ustvarjali, raziskovali Milekov gozd čutil in poiskali skriti zaklad, lovili srečo na srečelovu, 

napolnili želodčke z Milekovo enolončnico ter sladkimi pečenimi jabolki in kostanji …  

Glasbeni gostje: mladi rock bend Meter ograje in stari mački MI2. 
 
 
 

v ponedeljek, 15.00–18.00, od torka do petka, 9.00–18.00, Glavni trg 

 

ZA NEUMORNE USTVARJALCE 

 USTVARJALNE DELAVNICE – ustvarjali bomo iz naravnega in odpadnega 

materiala, poiskali staro šaro in jo ''reciklirali''. Vsak dan drugačne delavnice! 

 LUTKOVNE IN GLEDALIŠKE DELAVNICE – vsak je lahko princesa, zmaj ali 

tolovaj. Na voljo bodo obleke, lasulje in drugi gledališki rekviziti. 

 

ZA RAZIGRANE 

 VAJA DELA MOJSTRA – žongliranje, spretnostne igre in hodulje. 

 KOCKA NA KOCKO PALAČA – gora kock čaka na mlade gradbenike. 

 

ZA NARAVOLJUBE 

 TIPAMO, VOHAMO, POSLUŠAMO – požgečkajmo svoja čutila na senzoričnih 

delavnicah. 

 

ZA RADOVEDNE 

 INFO točka ZPM – informirali vas bomo o možnostih dejavnega preživljanja 

prostega časa, o sonaravnem bivanju in o tem, kam po pomoč, če smo v stiski.  

 Predstavitve nevladnih organizacij in društev – stojnice in delavnice. 

 

LETEČI AVTOBUS  

 NOVI AVTOBUS, NOVE IDEJE – izpod prstov grafitarja Teosona nastaja nova 

zunanja podoba Letečega avtobusa, zbiramo pa tudi ideje za notranjo preureditev 

avtobusa in ideje za dejavnosti v mobilnem mladinskem centru, ki si jih mladi 

želite. 
 

 

 



Ponedeljek, 3. 10. 

10.00 – KAJ BEREMO, KO BEREMO SLIKANICE?  

Strokovni posvet mentorjev Bralne značke in Palčka bralčka o razvijanju vizualne 

pismenosti skozi slikanice, na Domu Miloša Zidanška na Pohorju. 

 

15.00–18.00 – SPOZNAJMO INŠTRUMENTE S KUD CODA 

Vabljeni v družbo alternativne glasbene šole KUD Coda, kjer boste lahko prijeli za 

bobnarske palčke, zabrenkali na strune in se sprehodili po črno-belih tipkah. 

 

Torek, 4. 10. 

9.00–10.00 – ZABRENKAJMO S KUD CODA  

Z mentorjem alternativne glasbene šole KUD Coda, Saidom Bešlagičem, bomo 

spoznali različne vrste kitar. Ob kitarski spremljavi bomo zapeli in tudi sami zabrenkali.  

 

9.00–12.00 – OD EKSPERIMENTA DO IZUMA  

nas bodo peljali mentorji Centra eksperimentov Maribor, EKTC Maribor. 

 

9.30 – NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI  

Strokovni posvet mentorjev Otroškega parlamenta, na Domu Miloša Zidanška na 

Pohorju. 

 

15.00–18.00 – SPOZNAJMO INŠTRUMENTE S KUD CODA 

Poprijeli bomo za bobnarske palčke, zabrenkali na strune in se sprehodili po črno-belih 

tipkah. 

 

Sreda, 5. 10.   

 

9.00–12.00 – OD EKSPERIMENTA DO IZUMA  

nas bodo peljali mentorji Centra eksperimentov Maribor, EKTC Maribor. 

 

9.00–12.00 – JAZ SE IGRAM, TI SE IGRAŠ, MI SE IGRAMO  

Z nami se bodo igrali prostovoljci Centra za pomoč mladim Maribor. 

 

9.00–13.00 – DAN PROMETNE VARNOSTI  

(dejavnosti omogoča Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor) 

 JUMICAR – preizkus na poligonu za preventivno vzgojo otrok o varnem 

vključevanju v cestni promet. 

 VIDKO – demonstracijski šotor, v katerem bo lahko vsak na jasen in preprost 

način preveril pomen odsevnih teles v temi. 

 VARNO NA POTI V ŠOLO – skozi igro nam bodo policisti povedali, kako se varno 

vključimo v promet.  

 10.00 – PROMETNE ZAGATE – animacijska predstava Gledališča Pravljičarna 

o čebelici, ki se mora na poti v šolo naučiti kar nekaj prometnih predpisov. 

 

15.00–17.00 – SPOZNAJMO INŠTRUMENTE S KUD CODA 

Poprijeli bomo za bobnarske palčke, zabrenkali na strune in se sprehodili po črno-belih 

tipkah. 

 

16.00 – PLES JE NAŠ SVET 

Plesni nastopi plesalk in plesalcev Plesnega društva ANA. 

17.00–18.00 – GLASBENE SKUPINE 3. GIMNAZIJE MARIBOR SE PREDSTAVIJO 

Pravo glasbeno poslastico nam bodo pripravili dijaki s svojimi mentorji prof. Aljo Šulič, 

prof. Karin Zemljič in prof. Vidom Turico. 

 

 

 

http://www.ektc.si/sl/domov/
http://www.ektc.si/sl/domov/


Četrtek, 6. 10. 

 

9.00–10.00 – ZABRENKAJMO S KUD CODA 

Said Bešlagič nam bo predstavil različne vrste kitar. Z njim bomo zapeli in tudi sami 

zabrenkali.  

 

9.00–12.00 – OD EKSPERIMENTA DO IZUMA  

nas bodo peljali mentorji Centra eksperimentov Maribor, EKTC Maribor. 

 

10.00 – SVET PESMI IN ČAROVNIJ  

Čarovniška in glasbena predstava Čarovnika Grege. 

 

15.00–18.00 – SPOZNAJMO INŠTRUMENTE S KUD CODA 

Poprijeli boste lahko za bobnarske palčke, zabrenkali na strune in se sprehodili po črno-

belih tipkah. 

 

Petek, 7. 10. 

9.00–10.00 – ZABRENKAJMO S KUD CODA 

Said Bešlagič nam bo predstavil različne vrste kitar. Z njim bomo zapeli in tudi sami 

zabrenkali.  

 

9.00–12.00 – OD EKSPERIMENTA DO IZUMA  

nas bodo peljali mentorji Centra eksperimentov Maribor, EKTC Maribor. 

 

9.00–12.00 – OPAZOVANJE SONCA, SENCE IN IZDELOVANJE SONČNIH UR  

z Astronomskim društvom ORION. 

 

9.00–12.00 – DANCEHALL, JAMAJŠKI PLES 

S Sando Štefanec bomo spoznavali korake, ki se plešejo na afriško-karibsko glasbo in 

ponazarjajo vsakodnevno življenje, živali, hrano,... in so namenjeni vsem starostnim 

skupinam. 

10.00 – ČEBELICA DEBELICA 

Zgodba o čebelici, ki ne uboga tete Matice in poleti sama med pisane cvetke, v izvedbi 

Miškinega gledališča. 

12.00–16.00 – UMETNIŠKI TALENTI SREDNJE EKONOMSKE ŠOLE MARIBOR SE 

PREDSTAVIJO 

 

16.00–18.00 – SPOZNAJMO INŠTRUMENTE S KUD CODA 

Vabljeni v družbo alternativne glasbene šole KUD Coda, kjer se boste lahko prijeli za 

bobnarske palčke, zabrenkali na strune in se sprehodili po črno-belih tipkah. 

 

DODATNE INFORMACIJE IN PRIJAVE:  

INFO-DUM (Dom ustvarjalnosti mladih Maribor, Razlagova 16),  

telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si.   

 

 

http://www.ektc.si/sl/domov/
http://www.ektc.si/sl/domov/
http://www.orion-drustvo.si/
mailto:info.dum@zpm-mb.si

