M – KOT MUZEJ / 5-dnevne poletne počitniške vragolije
PROGRAM ZA OTROKE od 1. do 5. razreda osnovne šole

Spet se bomo imeli luštno v muzeju! Družili se bomo, raziskovali, ustvarjali in se igrali.
Od torka do petka si bomo ogledali muzejske razstave, spoznavali slovensko in svetovno
kulturno ter naravno dediščino, se potepali po mestnem parku in mestu, 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: 29. junij - 3. julij 2021 (prijave do 25. 6.)
II. termin: 23. - 28. avgust 2021 (prijave do 20. 8.)

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

Hermanov bonton: DOBER DAN, KLOBUK NA STRAN
1. dan: TOREK, 29. junij / 24. avgust 2021, od 10. do 14. ure
Sprejem udeležencev in predstavitev programa.
Ogled interaktivne razstave Hermanov bonton. Natančneje se bomo posvetili trem
temam: pozdravljanju, bontonu na kulturni prireditvi ter pri oblačenju.
Hermanova otroška ustvarjalnica OBLEKA NAREDI LISJAKA?
Oddih, osvežitev in prigrizek v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.
Ali veste kaj izdelujeta klobučar in modistinja? Ogledali si bomo njuno delavnico na stalni
razstavi in morda nas celo kdo obišče. Izvedeli bomo zakaj so bili klobuki v preteklosti tako
zelo pomembni. Kam in kako s klobukom ob pozdravljanju ali v gledališču?
Res? Klobuki pred muzejem? Le kakšni bodo?
Oblikovanje in postavitev razstave izdelkov, ki jo bomo dopolnjevali.
Čas za igro, lutke, zgodbe, pravljice …

Hermanov bonton: NARAVA V MOJEM ŠPORTNEM SRCU
2. dan: SREDA, 30. junij / 25. avgust 2021, od 10. do 14. ure
Ogled stalne razstave Živeti v Celju, ki pripoveduje o življenju Celja in Celjanov v 20.
stoletju. Raziskali bomo kdo in kako je v preteklosti skrbel za urejen izgled našega mesta.
Kakšne so bile cvetlične zasaditve, kakšni so bili parki, drevoredi, drevesa? Odkrivali bomo
zelene zgodbe mesta - bisera na Savinji!
Ogled interaktivne razstave Hermanov bonton. Natančneje se bomo posvetili dvema
temama: bonton v naravi in športni bonton.
Z Mojco Tomažič se bomo sprehodili po mestnem parku in spoznavali pravila bontona v
naravi. Le zakaj je tako pomembno poznati pravila? Odgovore bomo skupaj poiskali pod
krošnjami dreves. Na otroškem igrišču bomo postali pravi športniki z novi znanji o pošteni
igri in športnem obnašanju.
Oddih, osvežitev in prigrizek v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.
Hermanova otroška ustvarjalnica ŠPORTNI BONTON.
Oblikovanje in postavitev razstave izdelkov, ki jo bomo dopolnjevali.
Športni rekviziti in drevesa pred muzejem? Hmm, le kakšna bodo?
Čas za igro, lutke, zgodbe, pravljice ...

Hermanov bonton: SPOŠTUJEM TEBE IN SEBE
3. dan: ČETRTEK, 1. julij / 26. avgust 2021, od 10. do 14. ure
Ogled interaktivne razstave Hermanov bonton. Natančneje bomo raziskali tri teme na
razstavi: bonton pred zaslonom, pogovarjanje in Vse prej kot bonton.
Ogled stalne razstave v Otroškem muzeju Hermanov brlog. Raziskovali bomo in
poiskali vse »Hermane Lisjake«, prešteli vse medvede, punčke in še kaj ...
Oddih, osvežitev in prigrizek v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.

Hermanova ustvarjalnica BONTONČEK - TO SEM JAZ.
Res? Bontonček pred muzejem? Le kakšen bo?

Čas za igro, lutke, zgodbe, pravljice …
Oblikovanje in postavitev razstave izdelkov, ki jo bomo dopolnjevali.

Hermanov bonton: VSI DRUGAČNI, VSI ENAKI
4. dan: PETEK, 2. julij / 27. avgust 2021, od 10. do 14. ure

Ogled interaktivne razstave Hermanov bonton. Natančneje bomo raziskali dve temi na
razstavi: bonton v javnosti in pri jedi.
Ali veste, da je Otroški muzej Hermanov brlog dostopen tudi gibalno oviranim, osebam z
motnjo v duševnem razvoju ter slepim in slabovidnim? Spoznali bomo prilagoditve za slepe
in slabovidne in se srečali z gostoma, s Sebastjanom Kamenikom in njegovim psom
vodnikom Šarkom. Veliko zanimivega nam bosta zaupala.
Oddih, osvežitev in prigrizek v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.

Hermanova ustvarjalnica DRUŽABNA IGRA.
Pogrinjki pred muzejem? Le kakšni bodo?
Čas za igro, lutke, zgodbe, pravljice …
Oblikovanje in dokončna postavitev razstave izdelkov pred »otvoritvijo«.

ZAKLJUČNO SREČANJE M-kot muzej
SOBOTA, 3. julij / 28. avgust 2021, ob 10. uri
Na zaključnem srečanju se nam pridružijo starši.
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 (prenovljena stalna razstava in občasna
Hermanov bonton).
Osvežitev v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.
Obiskal nas bo 26-letni Herman Lisjak s presenečenjem.
Posamezno ali skupaj se bomo napotili na mestno plažo na Savinjskem nabrežju in si
ogledali razstavo 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 - dnevni program: 15 EUR
Terenska raziskovanja bodo potekala v vsakem vremenu. Prosimo vas, da so otroci
primerno oblečeni in obuti, poskrbite tudi za zaščito pred dežjem in soncem.
Prijavo in soglasje 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 / 2021
Ime in priimek otroka:
Rojstni datum:
Naslov:
Zdravstvene posebnosti otroka / glede prehrane:

Otroka prijavljam na vragolije /označite termin/

□ I. TERMIN (29. junij - 3. julij 2021)

A 5- dnevni program
B 1- dnevni program: □ torek □ sreda □ četrtek □ petek □ sobota

□ II. TERMIN (23. - 27. avgust 2021)

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: ____________________________________________

