M – KOT MUZEJ / 5-dnevne poletne počitniške vragolije
PROGRAM ZA OTROKE od 1. do 5. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE.

Zabavno ter poučno raziskovanje, ustvarjanje in druženje v Muzeju novejše zgodovine Celje.
Od torka do petka si bomo ogledali muzejske razstave, spoznavali slovensko in svetovno
kulturno ter naravno dediščino, se potepali po mestu, ob Savinji, obiskali Mestni gozd,
ustvarjali z različnimi materiali, se srečali s posebnimi gosti in seveda s Hermanom Lisjakom.
Tedenski program bo potekal od 10. do 14. ure.
Vragolije bomo zaključili v soboto, z dogodkom ob 10. uri, na katerega bomo povabili tudi
starše.

I. termin: 2. - 6. julij 2019 (prijave do 27. 6.)
II. termin: 27. - 31. avgust 2019 (prijave do 21. 8.)

Povabilo velja tebi in tvojim prijateljicam ter prijateljem.
Število mest je omejeno, zato pohiti s prijavo!

1. dan: TOREK, 2. julij / 27. avgust 2019, od 10. do 14. ure

ZEMLJA ŠE PLEŠE
Sprejem udeležencev in predstavitev programa.
Ogled interaktivne razstave Zemlja pleše, ki nam približa naš čudoviti planet in njegove
posebnosti, z raketo bomo »poleteli« v vesolje in odkrivali bogastva različnosti slovenskih
pokrajin in kulturne dediščine. Čaka vas veliko raziskovanje!
Krajši ogled razstave na prostem Nevidno življenje odpadkov. Pomen razstave je v
osveščanju in prezentaciji, da ima naše vsakdanje vedenje še kako pomemben vpliv na družbo
in okolje.
Skupaj se bomo odpravili na geološki sprehod po Celju in ugotavljali iz kakšnih materialov
je zgrajeno mesto, po čem hodimo … V sodelovanju z geologom Tomažem.
Oddih, osvežitev in prigrizek v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.
Hermanova otroška ustvarjalnica KO LIST PUST SVOJ PEČAT.
Oblikovanje in postavitev razstave izdelkov, ki jo bomo dopolnjevali.
Čas za igro, lutke, zgodbe, pravljice …

2. dan: SREDA, 3. julij / 28. avgust 2019, od 10. do 14. ure

ČUTIM CELJE
Ogled stalne razstave Živeti v Celju, ki pripoveduje o življenju Celja in Celjanov v 20. stoletju.
Po kronološkem sprehodu skozi stoletje, se ogled zaključi na Muzejski ulici obrtnikov z
Glavnim trgom ter prikazom delavstva v Celju. Odkrivali bomo zgodbe mesta - bisera na
Savinji!
Krajši ogled občasne razstave Čutim Slovenijo, čutim Celje. Razstava prikazuje migracije kot
del vsakdanje človekove težnje po iskanju boljšega življenja in hkrati preko osebnih zgodb ter
osebnih predmetov predstavlja ljudi, ki so se iz različnih vzrokov priselili v Slovenijo in Celje
ter si tukaj uredili novo, uspešno ter hkrati drugačno življenje.
Sprehod po mestu in ogled nekaterih celjskih znamenitosti.
Oddih, osvežitev in prigrizek v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.
Hermanova otroška ustvarjalnica MOJ POGLED NA CELJE.
Oblikovanje in postavitev razstave izdelkov, ki jo bomo dopolnjevali.
Čas za igro, lutke, zgodbe, pravljice …soustvarjanje razstave Nevidno življenje odpadkov.

3. dan: ČETRTEK, 4. julij / 29. avgust 2019, od 10. do 14. ure

ZA IGRAČE NI NIKOLI PREPOZNO
Ogled stalne razstave Brlog igrač v Otroškem muzeju Hermanov brlog.
Otroški muzej Hermanov brlog je eden redkih muzejev, ki je prilagojen tudi slepim in
slabovidnim. Preizkusili se bomo z igranjem iger za slepe in slabovidne.
Menjava igrač, družabnih iger in knjig.
Oddih, osvežitev in prigrizek v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.
Hermanova otroška ustvarjalnica ČAR KAMNA.
Dokončna postavitev in ureditev razstave izdelkov.
Risanje s kredo.
Čas za igro, lutke, zgodbe, pravljice …soustvarjanje razstave Nevidno življenje odpadkov.

4. dan: PETEK, 5. julij / 30. avgust 2019, od 10. do 14. ure

ZARADI GOZDA VIDIM DREVESA
“V gozd po modrost” pravijo, zato se bomo skupaj z gozdnima pedagogoma Alenko in
Boštjanom odpravili na potep doživljanja in raziskovanja narave na južnem obrobju mesta
Celja. Obiskali bomo tudi drevesno hišico. Malica v naravi.
Hermanove otroške delavnice v gozdu.
Oblikovanje in postavitev razstave izdelkov, ki jo bomo dopolnjevali.
Čas za igro, lutke, zgodbe, pravljice …soustvarjanje razstave Nevidno življenje odpadkov.

5. dan: SOBOTA, 6. julij / 31. avgust 2019, ob 10. uri

ZAKLJUČNO SREČANJE M-kot muzej
Ogledali si bomo razstavo otroških likovnih del, ki so nastala na poletnih počitniških
vragolijah.
Otroci bodo lahko starše popeljali po razstavah Otroškega muzeja Hermanov brlog, na
katerih bodo lahko skupaj raziskovali in se igrali (stalna razstava Brlog igrač in občasna Zemlja
pleše).
Osvežitev v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.
Obisk Hermana Lisjaka in fotografiranje z njim.
Odhod na mestno plažo na Savinjskem nabrežju in ogled razstave na prostem Iz muzeja na
plažo – Na plaži pred desetletji. Razstava bo na ogled do 13. ure, a le v primeru lepega
vremena.

CENA PROGRAMA
* 5-dnevni program: 60 EUR (vključuje: izvedbo programa po urniku, malice, materiale za delavnice, animacijo,
srečanja z gosti)

-

1- dn* 1-dnevni program: 15 EUR
Imet* Imetniki letnih vstopnic: 20 % popust
Terenska raziskovanja bodo potekala v vsakem vremenu. Prosimo vas, da so otroci
primerno oblečeni in obuti, poskrbite tudi za zaščito pred dežjem, soncem in klopi.
Prijavo pošljite na naslov: Muzej novejše zgodovine Celje, Prešernova ulica 17, 3000 Celje
ALI po e-pošti: jozica.trateski@mnzc.si ALI jo prinesite v informacijsko pisarno muzeja.
Informacije: T: 03 428 64 16 ali 03 428 64 28

PRIJAVNICA za program M-kot muzej
Ime in priimek otroka:
Rojstni datum:
Naslov:
Zdravstvene posebnosti otroka / glede prehrane:

Otroka prijavljam na vragolije /označite/
I. TERMIN (2. - 6. julij 2019)
A 5-dnevni program
B 1-dnevni program: □ torek □ sreda □ četrtek □ petek □ sobota
II. TERMIN (27. - 31. avgust 2019)
A 5-dnevni program
B 1-dnevni program: □ torek □ sreda □ četrtek □ petek □ sobota
Program bomo izvedli v primeru zadostnega števila prijav.

Ime in priimek starša: ____________________________________________________
Telefon: _____________________

E- mail: _______________________________

Podpis staršev ali skrbnika: ______________________
Kraj in datum: _________________________

OBRNITE

→→→→→→→→→→→→

→→→→→→→→→→→→

SOGLASJE MnZC
25. maja 2018 v državah članicah EU stopi v veljavo Splošna uredba o varstvu podatkov (General data protection
regulation - GDPR).
Uredba je namenjena zaščiti zasebnosti in zavezuje vsa podjetja ter javne ustanove, ki uporabljajo ali kakorkoli
obdelujejo osebne podatke državljanov Evropske unije, da od vseh posameznikov, katerih osebne podatke
uporabljajo, za to pridobijo nedvoumno privolitev.
V Muzeju novejše zgodovine Celje si želimo vzdrževati in še izboljšati dobre odnose z vami – našimi obiskovalci,
zato vas želimo obveščati o novostih, programih in aktivnostih. Če želite prejemati tovrstna sporočila, vas
prosimo za soglasje, da lahko vaše podatke uporabimo za namene obveščanja. Podatke lahko kadarkoli
pregledate ter zahtevate njihov popravek ali popoln izbris, oziroma lahko kadarkoli prekličete soglasje o
obveščanju.

Če želite prejemati obvestila o dogodkih in aktivnostih Muzeja novejše zgodovine Celje, vas
prosimo za potrditev.

1. DA, dovoljujem uporabo svojega e-naslova za obveščanje o programskih
vsebinah MnZC (lahko izberete):
□ rednih obvestil o razstavah, vodstvih, otvoritvah in drugi ponudbi muzeja
□ obvestil o pedagoških programih muzeja
Podpis staršev ali skrbnika: _______________________________
Herman Lisjak svojim prijateljem pošilja rojstnodnevna voščila. Če želite, da tudi vaš otrok
prejema čestitke, vas prosimo za soglasje za uporabo podatkov vašega otroka v ta namen.

2. DA, dovoljujem uporabo osebnih podatkov otroka (ime, priimek, naslov,
rojstni podatki) za namene pošiljanja rojstnodnevnih čestitk.
Podpis staršev ali skrbnika: _________________________________

3. ŽE PREJEMAM OBVESTILA
FOTOGRAFIRANJE
DA, soglašam in dovoljujem, da MnZC aktivnosti v muzeju fotografsko
dokumentira. Fotografije se uporabljajo za strokovne namene v okviru javne službe muzeja
(hranjenje, dokumentiranje, razstavljanje, letna poročila, promocija…). S podpisom
dovoljujem, da se fotografije uporabijo v strokovne namene MnZC.
Podpis staršev ali skrbnika: _________________________________

NE soglašam
Podpis staršev ali skrbnika: _________________________________

Datum in kraj: ____________________________________________

