
 

 

 

 
 

Spoštovani počitnikarji! 

V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani smo tudi letos pripravili pester program počitniških aktivnosti za vse, ki bi 

radi poleg veselja na snegu počeli še kaj ustvarjalno planinskega, izvedeli kakšno zanimivost in spoznali kaj zabavnega in 

koristnega. 

Počitniška druženja so namenjena vsem otrokom od 6. leta naprej, če so otroci mlajši pa naj jih spremljajo odrasli ali starejši 

sorojenci. 

Čas: 16.00 – 18.00 

Cena: 2 eur/udeleženca 

 
 

Ponedeljek,  
19.2. 2018: 

 
Ko muzejski 

predmeti dobijo 

usta in oči 
 

Ste že slišali, da predmeti v muzeju znajo govoriti? 
Lutkarici Heleni Korošec so zaupali zelo zanimive zgodbe in celo nekaj 

gorskih pravljic. 
Kustosinja pedagoginja pa je odkrila, da v muzeju živijo pravi muzejski črvi. 

Kakšni, pa vam bo z vašo pomočjo razkrila na delavnici. 
 

Delavnica: izdelava lutke muzejskega črva 

 

Torek,  
20. 2. 2018:  

 

Skrivnostna  
svetloba ali  

razsvetlite se z 

nami 
 

Kako nastane oblak? Zakaj iz njega pridejo strele? 
Zakaj se v gorah strele bolj slišijo? Kako deluje človeško oko? Kakšne so 

skrivnosti mavrice? Na ta vprašanja bomo poskusili odgovoriti z zabavnimi 
eksperimenti, ki nam jih bo pripravil fizik Goran Ilić. 

Da je v gorah ogromno zabavne fizike, 
ki jo srečamo tudi v domačem stanovanju pa bomo izvedeli na delavnici tudi s 

kustosinjo pedagoginjo. 
 

Delavnica: mavrična vrtavka, čarobna moč mleka in skittles bonbonov, 
nevihta v kozarcu,… 

 
 

Sreda, 

21. 2. 2018: 
 

Gorate zgodbice ali 
Kako je planinski 

zajček Repko skoraj 

izgubil uhelj 

Gamsek Vili je s svojim poskakovanjem po 
planinskih poteh sprožil kamenje. Eden od kamnov je zadel zajčka Repka, ki 
se je pasel spodaj na travniku. Ko je Vili izvedel kaj je storil, je šel takoj na 

pomoč. V reševalno akcijo sta se vključila še skovir Pepe in mama gamsovka. 
Avtorica zgodbice Stanka Klakočer in kustosinja pedagoginja 

vam bosta zgodbico zaigrali in vam zaupali kako se take zgodbice rojevajo v 
glavah pisateljev. 

 
Delavnica: namizno lutkovno gledališče. S seboj prinesite škatlo za čevlje 

 

Četrtek, 

22.2. 2018: 
 

Po gamsjih stezah 

Najraje se sanka po zadnji plati. Pozimi je črn in bel, poleti pa rjav. Ima dva 
črna roglja na glavi. Iz dlake izdelujejo posebne čope, ki krasijo klobuke. 

Ima dva premična parklja na nogah… Kdo je to? 
Obiskal nas bo lovec Jernej Legat in 

nam predstavil to skrivnostno žival. 
 

Delavnica: v sneg bomo izklesali gamsa. S seboj prinesite delovne 
pripomočke (lopato, lopatke,…). 

 

Petek, 
23.2. 2018: 

 

Kuža pomočnik pri 
delu gorskega 

reševalca 

Tako psi kot njihovi vodniki se morajo najprej naučiti reševanja v gorah. Kako 
to storijo in kakšne pripomočke uporabljajo pri reševanju nam bo povedal 

gorski reševalec Jure Jeršin s svojim kužkom.  
Dijaki Srednje zdravstvene šole Jesenice 

nas bodo naučili kako nudimo osnovno prvo pomoč ponesrečencem v gorah. 
 

Delavnica: demonstracija in praktični preizkus osnov prve pomoči (položaj 
nezavestnega, defibrilator, zaščita pred vročino, kako ugotovimo, ali 

ponesrečenec diha,…) 
 

Prijave na delavnice niso potrebne.  

Za dodatne informacije lahko pokličete na  

08 380 67 32 (kustosinja pedagoginja Neli) ali 08 380 67 30 (recepcija). 

 

Organizatorji si pridržujemo pravico do spremembe programa. 

 

S seboj prinesite veliko željo po ustvarjanju, raziskovalnega duha in koš dobre volje.  

Pa ne pozabite na ŠKATLO OD ČEVLJEV in kakšno DELOVNO ORODJE. 

 

Se vidimo na raziskovalnem druženju v muzeju!  

 


