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RAZISKOVALNE IGRALNICE ZRC (6. - 24. julij 2015 od 8.00 do 14.30) 
Igrajmo se znanost! 

  
Znanstvenoraziskovalni center SAZU organizira že enajste počitniške Raziskovalne igralnice! 
Radovedneži in radovednice, ki se nam bodo pridružili v juliju, bodo s pomočjo priznanih 
raziskovalcev in strokovnjakov tudi letos spoznali, kaj pomeni biti biolog, kemik, književnik, 
botanik, gledališčnik, rudar, fizik, arhitekt, čebelar, etnolog, lutkar, zgodovinar, novinar, 
snemalec, tiskar, okoljevarstvenik ... Zopet bomo tri tedne raziskovali, eksperimentirali, urili 
domišljijo, napenjali možgane in spoznavali drugačnosti. Vabljeni vsi v starosti od 7 do 14 let, 
da se nam pridružite na zanimivih potepanjih po Ljubljani in Sloveniji!  
   
Zbirno in odhodno mesto: vsak dan med 8.00 in 8.30 ter 14.00 in 14.30 v Dvorani Zemljepisnega 
muzeja (DZM) na Gosposki ul. 16. Starše prosimo, da ne zamujajo s prihodi in odhodi otrok. 
Program poteka med 9. in 13. uro; vmes imajo otroci malico, ki jo prinesejo s seboj; ob petkih 
imajo organizirano kosilo. Poskrbljeno bo za pijačo, priboljške, sladoled in dobro voljo!   
Cene vključujejo stroške prevozev, vstopnin, material in izvedbe delavnic, pomoč študentov, 
priboljške, pijačo, sladoled, kosilo. Možnost plačila v dveh, po dogovoru v treh obrokih (plačilo 
mora biti v celoti poravnano do 1. julija; v primeru odjave do tega datuma vrnemo 80% vsote 
plačila, kasneje odjav ne sprejemamo). 
Prosimo, da znesek nakažete po položnici na TR 0110 0603 0347 346, sklic 00 10171 (ZRC SAZU, 
Novi trg 2, 1000 Ljubljana). 
Izpolnjene prijavnice sprejemamo do 26. junija oz. do zapolnitve terminov na e-naslov: 
bredacs@gmail.com. Prijava otroka je veljavna le s pravočasno oddano prijavnico. 
 
Opis programa s prijavnico: www.zrc-sazu.si. 
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RAZPORED RAZISKOVALNIH IGRALNIC PO TEDNIH 
 
1. teden: 6. do 10. julij; (15 otrok v skupini); CENA: 155€   
Datum Naslov Izvajalec Lokacija 
6.7., pon. V GOSTEH PRI LUTKAH Mini teater Ljubljana Gledališče na 

Križevniški ulici 
7.7., tor. KEMIJSKI EKSPERIMENTI 

V ŽIVO 
Fakulteta za kemijo in kemijsko 
tehnologijo UL 

Laboratoriji FKKT, 
Večna pot  

8.7., sreda PARTIZANSKA BOLNICA 
FRANJA 

Mestni muzej Idrija, enota 
Cerkno  

Soteska Pasice, Dolenji 
Novaki 

9.7., čet. FABIANIJEVA SECESIJSKA 
LJUBLJANA 

Skupina arhitektov »Arhitektura 
in otroci« pri Zbornici za 
arhitekturo in prostor 

Miklošičeva cesta, Trg 
francoske revolucije 
 

10.7., pet. SONCE V TEMI Geografski inštitut A. Melika 
ZRC SAZU v sodelovanju z 
Zavodom za slepo in slabovidno 
mladino Ljubljana 

Vrt čutil na Jamovi cesti 

 CENA: 155€    
 
2. teden: 13. – 17. julij; (15 otrok v skupini); CENA: 165€ 
Datum Naslov Izvajalec Lokacija 
13.7., pon. GREMO NA SNEMANJA! Izobraževalni programa RTV 

SLO, Uredništvo programa za 
mlade Radia SLO  

RTV, Tavčarjeva ulica, 
Kolodvorska ulica 

14.7., tor. AVANTURE PO 
ČEBELARSKO 

Čebelarski muzej Radovljica Radovljica 

15.7., 
sreda 

FABIANIJEVA SECESIJSKA 
LJUBLJANA 

Skupina arhitektov »Arhitektura 
in otroci« pri Zbornici za 
arhitekturo in prostor 

Miklošičeva cesta, Trg 
francoske revolucije 

16.7., čet. NA MALICO 160 METROV 
POD ZEMLJO 

Muzej premogovništva 
Slovenije  

Premogovnik Velenje 

17.7., pet. MED PAJKI V TROPSKEM 
PRAGOZDU 

Biološki inštitut Jovana Hadžija 
ZRC SAZU v sodelovanju z 
Botaničnim vrtom UL 

 Novi trg 4, Ižanska cesta 
15 

 CENA: 165€    

 
3. teden: 20. – 24. julij,; (15 otrok v skupini); CENA: 160€ 
Datum Naslov Izvajalec Lokacija 
20.7., pon. V DRUŽBI ČRK IN 

TISKARSKE STISKALNICE  
tipoRenesansa, studio za visoki 
tisk 

V studiu na Bregu 22 

21.7., tor. SVET ENERGIJE Sodelavci interaktivnega centra 
o energiji in energetiki 

GEN energija d.o.o., 
Krško 

22.7., sreda SONCE V TEMI Geografski inštitut A. Melika 
ZRC SAZU v sodelovanju z 
Zavodom za slepo in slabovidno 
mladino Ljubljana 

Vrt čutil na Jamovi cesti 

23.7., čet. NARAVA – MOJA 
PRIJATELJICA 

Zavod za izobraževanje in 
svetovanje Špelinice 

Ljubljanski grad, 
Golovec 

24.7., pet. STARA UČENOST IN 
GLEDALIŠČE NA ULICI 

Inštitut za slovensko literaturo 
in literarne vede ZRC SAZU, 
Gledališče Ane Monro 

Semeniška knjižnica, 
DZM, neznana ulica v 
bližini 

     
 CENA: 160€    
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OPIS PROGRAMA 
 
1. TEDEN (6. – 10. julij)  
  
6. julij ob 9.00 – začetek Raziskovalnih igralnic z dobrodošlico otrokom in staršem 
Lokacija: Dvorana Zemljepisnega muzeja (DZM), Gosposka ul.16, Ljubljana  
 

*   *   * 
 
6. JULIJ: V GOSTEH PRI LUTKAH 
(vodijo lutkarji Mini teatra Ljubljana) 
Lokacija: Mini teater v Križevniški ulici 

Odhod: iz DZM ob 9.30  
Program: Zopet pozdravljeni! Ne, ne bomo ponovili lanskoletnega programa, čeprav smo se imeli 
super odlično, kajne?! Ker boste ponovno pri nas v gosteh, smo vam, me – lutke, seveda, pripravile 
nekaj prijetnih presenečenj: ker nihče ne postane sodelavec našega teatra kar tako na hojladri, se 
boste sami preizkusili kot scenograf, tehnik, režiser, igralec, hostesa ... in pri tem spoznali, kako 
veliko mešanico domišljije s fantazijo, zgovornosti z malce pameti, spretnosti z veliko okretnosti, 
potrebujejo naši gledališčniki za svoje delo. In kaj je njihovo delo? Vabljeni na odgovor!   

 
Predviden prihod v DZM po sladoledu ok. 14.00 
 
Otroci potrebujejo: dobro voljo, rdeče pokrivalo in izdatno malico. 
_______________________________________ 
 
7. JULIJ: KEMIJSKI EKSPERIMENTI V ŽIVO 
(vodi doc. dr. Irena Kozjek Škofic, FKKT) 

Lokacija: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Večna pot 113 
Odhod: iz DZM ob 9.00  

Program: Na obisku pri kemikih bomo skupaj z njimi v novih laboratorijih Fakultete za kemijo in 
kemijsko tehnologijo odkrivali skrivnosti kemije v vsakdanjem življenju: opazovali bomo gibanje 
molekul v hladni in vroči vodi; spraševali se bomo, zakaj se voda in olje ne marata, in razmišljali, 
kako jih prepričati, da si bosta premislila. Raziskovali bomo pestrost barv v kemiji in naredili še 
vrsto zanimivih in razburljivih eksperimentov.  
 
Predviden prihod v DZM po sladoledu ok. 14.00 
 
Otroci potrebujejo: udobno obutev, rdeče pokrivalo in izdatno malico. 
______________________________________ 
 
8. JULIJ: PARTIZANSKA BOLNICA FRANJA 
(vodi Milojka Magajne, prof. zgodovine in sociologije, vodja dislocirane enote Cerkno Mestnega 
muzeja Idrija) 

Lokacija: Soteska Pasice, Dolenji Novaki 
Odhod: iz DZM ob 8.00 z avtobusom  
	  	  
Program: Partizanska bolnica Franja je bila od leta 1943 pa do leta 1945 ena izmed najbolj skritih 
bolnic v drugi svetovni vojni, ki so delovale na območju Slovenije. Originalne barake bolnice, ki 
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ležijo ob hudourniku v tesni soteski Pasice na Cerkljanskem, so bile v povodnji leta 2007 skoraj vse 
uničene in pred nekaj leti popolnoma obnovljene. Tako lahko obiskovali še danes - 70. let po koncu 
druge svetovne vojne - vidimo in začutimo, v kakšnih razmerah so zdravniki, bolničarji in domačini 
reševali življenja ranjencev. 
Partizanska bolnica Franja je zaradi svoje humane sporočilnosti aprila letos prejela prestižen Znak 
evropske dediščine. 

 
Predviden prihod v DZM ok. 14.30 
 
Otroci potrebujejo: zaščito proti klopom, nahrbtnik, primerno obutev (v primeru dežja – 
nepremočljiva jakna in obutev, dežnik), rdeče pokrivalo in izdatno malico. 
_______________________________________ 
 
9. JULIJ: FABIANIJEVA SECESIJSKA LJUBLJANA 
(izvaja skupina arhitektov »Arhitektura in otroci« pri Zbornici za arhitekturo in prostor) 

Lokacija: DZM, Miklošičeva c., Trg francoske revolucije 
Odhod: iz DZM na Miklošičevo ob 9.00  

Program: Na arhitekturnem potepu po secesijski Miklošičevi cesti bomo izvedeli veliko 
zanimivega o tem arhitekturnem slogu; vstopili bomo v notranjost ene najlepših ljubljanskih stavb, 
ki sta jo zasnovala arhitekt Ivan Vurnik in njegova žena Helena Kottler Vurnik. Pot nas bo nato 
vodila na Slovenski trg. Njegova podoba je zasluga arhitekta Maxa Fabianija, katerega 150. 
obletnico rojstva praznujemo prav letos. Po vrnitvi v DZM se bomo sami poiskusili v arhitekturi: 
izdelali bomo secesijske lučke, na Trgu francoske revolucije bomo gradili stolpnice iz lesenih plošč 
– izbrali bomo najlepšo in najvišjo; poskusili se bomo v gradnji piramide iz vžigalic... Potem pa bo 
že čas za sladoled!   
 
Predviden prihod v DZM ok. 13.30. 
 
Otroci potrebujejo: primerno obutev, rdeče pokrivalo, izdatno malico. 
________________________________ 
 
10. JULIJ: SONCE V TEMI 
(izvajajo strokovni sodelavci Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana v sodelovanju z 
Geografskim inštitutom A. Melika ZRC SAZU) 
Lokacija: ZSSM, Jamova cesta 

Odhod: iz DZM ob 9.00 
Program: Svet sovrstnikov, ki ne vidijo ali imajo močno opešan vid, je nekoliko drugačen od 
našega vsakdanjega, v katerem je svetloba nekaj samoumevnega. S preiskušenimi strokovnjaki, ki 
vsak dan preživjo s slabovidnimi in slepimi otroci, bomo sami za nekaj časa stopili v njihov svet: 
poskusili se bomo orientirati v prostoru, spoznali bomo posebne znake in pripomočke za lažje 
življenje v temi,  pisali bomo v brajici, obiskali bomo Vrt čutil – učni poligon in geografsko 
učilnico, kjer se bomo učili le s prsti in ušesi. Na ta način bomo skušali bolje razumeti, kako je 
»videti« življenje z drugačnimi »očmi«.   

Zaključek igralnic v piceriji Ljubljanski Dvor.    
 
Predviden prihod v DZM ok. 14.30 
 
Otroci potrebujejo: rdeče pokrivalo, manjšo malico. 
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2. TEDEN (13. – 17. julij)  
  
13. julij ob 9.00 – začetek Raziskovalnih igralnic z dobrodošlico otrokom in staršem 
Lokacija: Dvorana Zemljepisnega muzeja (DZM), Gosposka ul.16, Ljubljana  
 

*   *   * 
 
13. JULIJ: GREMO NA SNEMANJA!  
(vodita: Jana Bajželj, v.d. urednice Uredništva programa za mlade RI 1. program in Maja Bahar, 
novinarka Izobraževalnega programa RTV Slovenija) 
Lokacija: Radio in Televizija Slovenija, Kolodvorska/Tavčarjeva ul. 

Odhod: iz DZM ob 9.15   
Program: Prav zares! Gremo na snemanja! Najprej na Radio: v radijskih studijih bomo spoznali 
delo radijskega novinarja, sami se bomo poskusili v snemanju intervjuja, obiskali bomo ustvarjalce 
otroških in mladinskih programov. Po malici pa se bomo preselili čez cesto – v televizijsko hišo, 
kjer se bomo vključili v snemanje nadaljevanke Ribič Pepe. Ne bo nam dolgčas!  
 
Predviden prihod v DZM po sladoledu ok. 13.30 
 
Otroci potrebujejo: nahrbtnik, rdeče pokrivalo in izdatno malico. 
____________________________ 
 
14. JULIJ: AVANTURE PO ČEBELARSKO 
(izvajata mag. Tita Porenta, kustodinja Čebelarskega muzeja in Katja Praprotnik, kustodinja 
Mestnega muzeja Radovljica) 

Lokacija: Čebelarski muzej, Muzej lectarije v gostilni Lectar, Radovljica  
Odhod: OB 8.10 SE DOBIMO POD URO NA ŽELEZNIŠKI POSTAJI !!! Odhod vlaka v 
Radovljico – ob 8.26   
Program: Potovanje z vlakom v Radovljico h kranjskim čebelam »sivkam«, panjem, panjskim 
končnicam, medenim dobrotam, vosku v neštetih oblikah ... bomo zaokrožili z izdelovanjem svečk, 
ki jih bomo naredili z vlivanjem voska v različne modele. Med tem, ko se bodo strjevale in utrjevale 
ter pripravljale na »dolgo« pot nazaj v Ljubljano, bomo odšli k Lectarju na lectarski ogled lectarije, 
ki deluje že vse od leta 1766. Ni čudno, da so lectarska srca, s katerimi še danes radi obdarujemo 
tiste, ki jih imamo najraje, med najbolj znanimi slovenskimi spominki. 
Prihod z vlakom v Ljubljano: ob 13.52 

Prihod v DZM: ok. 14.30 
	  
Otroci potrebujejo: nahrbtnik, rdeče pokrivalo in izdatno malico. 
____________________________ 
 
15. JULIJ: FABIANIJEVA SECESIJSKA LJUBLJANA 
(izvaja skupina arhitektov »Arhitektura in otroci« pri Zbornici za arhitekturo in prostor) 

Lokacija: DZM, Miklošičeva c., Trg francoske revolucije 
Odhod: iz DZM na Miklošičevo ob 9.00  

Program: Na arhitekturnem potepu po secesijski Miklošičevi cesti bomo izvedeli veliko 
zanimivega o tem arhitekturnem slogu; vstopili bomo v notranjost ene najlepših ljubljanskih stavb, 
ki sta jo zasnovala arhitekt Ivan Vurnik in njegova žena Helena Kottler Vurnik. Pot nas bo nato 
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vodila na Slovenski trg. Njegova podoba je zasluga arhitekta Maxa Fabianija, katerega 150. 
obletnico rojstva praznujemo prav letos. Po vrnitvi v DZM se bomo sami poiskusili v arhitekturi: 
izdelali bomo secesijske lučke, na Trgu francoske revolucije bomo gradili stolpnice iz lesenih plošč 
– izbrali bomo najlepšo in najvišjo; poskusili se bomo v gradnji piramide iz vžigalic... Potem pa bo 
že čas za sladoled!   
 
Predviden prihod v DZM ok. 13.30 
 
Otroci potrebujejo: primerno obutev, rdeče pokrivalo, izdatno malico. 
________________________________ 
 
16. JULIJ: NA MALICO 160 METROV POD ZEMLJO  
(vodijo kustosi Muzeja premogovništva Slovenije) 

Lokacija: Premogovnik Velenje  
Odhod: iz DZM ob 8.00 z avtobusom v Velenje 

Program: Zopet potujemo! V velenjskem premogovniku se nam obetajo presenečenja globoko pod 
zemljo. Kot pravi »knapi« v »knapovski« opremi se bomo z dvigalom iz leta 1888 spustili 160 
metrov globoko in spoznali, kako so včasih rudarji kopali premog. Podali se bomo po zapuščenih 
rovih premogovnika in se poskušali vživeti v rudarsko nesrečo. Pod zemljo si bomo privoščili 
zasluženo »knapovsko malico«. Na poti s podzemno železnico na svetlo pa bomo spoznali tudi 
današnje delo rudarjev. 
 
Predviden prihod v DZM ok. 14.30 
 
Otroci potrebujejo: primerno obutev in oblačila, jopico/pulover, rdeče pokrivalo, izdatno malico. 
___________________________________ 
 
17. JULIJ: MED PAJKI V TROPSKEM PRAGOZDU 
(izvaja: dr. Matjaž Gregorič, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU v sodelovanju z 
Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani) 

Odhod: iz DZM ob 9.00 v Botanični vrt (v primeru dežja bomo na Inštitutu) 
Program: Vroče bo in vlažno, kot v tropih! Biolog dr. Gregorič se je pred nedavnim vrnil iz Južne 
Afrike, kjer je raziskoval pajke. Radovednicam in radovednežem bo v Botaničnem vrtu najprej 
predstavil okolje, v katerem živijo; po povratku iz tropskega gozda v laboratorij na Inštitutu pa bodo 
gomazeča bitjeca nahranili, si jih natančno ogledali pod mikroskopom in jih, s pomočjo 
avtomatskega sistema fotografiranja insektov, tudi ovekovečili ter odnesli domov. Kako pa naj 
ostane zaenkrat skrivnost.  

Zaključek igralnic v piceriji Ljubljanski Dvor.  
 
Predviden prihod v DZM ok. 14.30. 
Otroci potrebujejo: primerno obutev, rdeče pokrivalo, manjšo malico. 
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3. TEDEN (20. – 24. julij)  
  
20. julij ob 9.00 – začetek Raziskovalnih igralnic z dobrodošlico otrokom in staršem 
Lokacija: Dvorana Zemljepisnega muzeja (DZM), Gosposka ul.16, Ljubljana  
 

*   *   * 
 
20. JULIJ: V DRUŽBI ČRK IN TISKARSKE STISKALNICE 
(izvaja Marko Drpić, vodja obrata tipoRenesansa, studio za visoki tisk) 
Lokacija: Križevniška ulica 

Odhod: iz DZM ob 9.30 
Program: Že v lanskem letu smo bili v gosteh v tipoRenesansi, kjer smo spoznali uporabo starega 
tiskarskega orodja. Letos pa bomo svoje tiskarsko znanje še nadgradili: naučili se bomo narediti 
preprosto, a lično beležnico. Uporabili bomo velike lesene črke, ki so jih včasih uporabljali za 
tiskanje plakatov. Z malo igre bomo naredili zanimivo podobo in jo ročno odtisnili na tiskarski 
stiskalnici. Pripravili bomo še nekaj prepognjenih listov. Vse skupaj bomo nato z nitjo še ročno 
zašili in beležnica bo pripravljena, da vanjo zapišemo kaj lepega.    
Prihod v DZM po sladoledu ok. 14.00  

Otroci potrebujejo: rdeče pokrivalo, izdatno malico 
___________________________________     
 
 21. JULIJ: SVET ENERGIJE 
(izvajajo sodelavci Sveta energije, interaktivnega centra o energiji in energetiki) 
Lokacija: Informacijsko središče GEN blizu Nuklearne elektrarne Krško 

Odhod: iz DZM ob 8.30 z avtobusom v Krško 
Program: Svet energije ni le čarobni svet energetike, magnetizma, radioaktivnosti, elektrike, 
temveč je svet neštetih poskusov in eksperimentov, odkrivanj odgovorov na vprašanja zakaj, 
pojasnjevanj vzrokov za naše vsakdanje delovanje. Je svet, poln radovednosti, igrivosti, nagajivosti, 
ki jih povzročata energija in energetika. Ena brez druge ne moreta, vsi mi skupaj pa si brez obeh 
danes našega življenja sploh ne znamo več predstavljati, kajne?     

Prihod v DZM ok. 14.30 
Otroci potrebujejo: rdeče pokrivalo, izdatno malico 

__________________________________________________ 
 
 22. JULIJ: SONCE V TEMI 
(izvajajo strokovni sodelavci Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana v sodelovanju z 
Geografskim inštitutom A. Melika ZRC SAZU) 
Lokacija: ZSSM, Jamova cesta 

Odhod: iz DZM ob 9.00 
Program: Svet sovrstnikov, ki ne vidijo ali imajo močno opešan vid, je nekoliko drugačen od 
našega vsakdanjega, v katerem je svetloba nekaj samoumevnega. S preiskušenimi strokovnjaki, ki 
vsak dan preživjo s slabovidnimi in slepimi otroci, bomo sami za nekaj časa stopili v njihov svet: 
poskusili se bomo orientirati v prostoru, spoznali bomo posebne znake in pripomočke za lažje 
življenje v temi,  pisali bomo v brajici, obiskali bomo Vrt čutil – učni poligon in geografsko 
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učilnico, kjer se bomo učili le s prsti in ušesi. Na ta način bomo skušali bolje razumeti, kako je 
»videti« življenje z drugačnimi »očmi«.    
 
Predviden prihod v DZM po sladoledu ok. 14.00 
 
Otroci potrebujejo: primerno obutev, rdeče pokrivalo, izdatno malico 
_____________________________________ 
 
23. JULIJ: NARAVA – MOJA PRIJATELJICA 
(izvaja Špela Klofuta, mag. biokemije, vodja Zavoda za izobraževanje in svetovanje Špelinice) 
 
Lokacija: Ljubljanski grad, Golovec 
 
Odhod: iz DZM ob 9.00 
 
Program: Odpravili se bomo na raziskovalni potep po bližnjem grajskem griču in manjšem delu 
Golovca. Spoznali bomo gozd, njegove habitate in naravne procese, ki se odvijajo v njih. Poskusili 
se bomo v izdelavi eteričnih olj in naravnih barvil iz gozdnih rastlin. Ugotavljali bomo, koliko stara 
in visoka so drevesa, spoznali bomo kaj je afinitetna kromatografija. In nenazadnje: zagotovo bomo 
po našem potepu mnogo bolje razumeli delo okoljevarstvenikov, ki gozd spoštujejo, ga varujejo in 
ohranjajo. In zakaj ne bi vsega tega počeli tudi sami? 
 
Predviden prihod po sladoledu v DZM ok. 14.00 
 
Otroci potrebujejo: zaščito proti klopom, dolge svetle hlače, primerno obutev in rezervno majico, 
rdeče pokrivalo, izdatno malico. 
 
24. JULIJ: STARA UČENOST IN GLEDALIŠČE NA ULICI 
(prvi del izvaja dr. Luka Vidmar, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU; drugi 
del izvajata igralca Rada Tikelj – Prašler in Luka Korenčič iz Gledališča Ane Monro) 
 
Lokacija: Semeniška knjižnica nad pokrito tržnico; DZM in neznana ulica 
 
Odhod: iz DZM ob 9.00 
 
Program: zadnji dan letošnjih Igralnic smo razdelili na dva dela: 
- v prvem bomo v jutranjih urah stopili v tihi svet Semeniške knjižnice, v katerem se je čas ustavil 
pred tremi stoletji. Spoznali bomo njene zaklade in razkrili njene skrivnosti: zakaj knjižnice ne bi 
bilo brez treh velikih mož, kdo je bela dama na stropu knjižnice, zakaj ni v knjižnih omarah niti 
enega žeblja, zakaj ni bila v knjižnici prižgana niti ena sveča in kaj se je skrivalo za zakljenjenimi 
omarami; 
- v drugem delu bomo po povratku v DZM spoznali radosti uličnega gledališča. Izdelali si bomo 
ulično sceno in se poskusili v improvizaciji. Vživeli se bomo v vloge uličnih igralcev in se naučili, 
kako pomemben je zvok v ulični predstavi. Nenazadnje bomo v družbi igralcev najboljšega 
slovenskega uličnega gledališča zaigrali svojo ulično predstavo. Čim bolj zabavno, nenavadno, 
doživeto!  
 
Zaključek igralnic v piceriji Ljubljanski Dvor. 
 
Predviden prihod v DZM ok. 14.30 
 
Otroci potrebujejo: rdeče pokrivalo, manjšo malico 
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IZVAJALCI PROGRAMA: 
 
Zasnova in vodenje projekta: dr. Breda Čebulj Sajko, znanstvena svetnica, svetovalka IX, Uprava ZRC 
SAZU (bredacs@gmail.com, 041/919 120)  
 
 Oblikovanje in izvajanje vsebine: 
- dr. Matjaž Gregorič, asistent z doktoratom, Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU 
- dr. Luka Vidmar, asistent z doktoratom, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC 
SAZU 
- Primož Gašperič, asistent, Geografski inštitut Antona melika ZRC SAZU (pomoč pri organizaciji 
vsebine) 
- doc. dr. Irena Kozjek Škofic, FKKT 
- Milojka Magajne, prof. zgodovine in sociologije, vodja dislocirane enote Cerkno,    Mestni muzej 
Idrija 
 - skupina arhitektov »Arhitektura in otroci« pri Zbornici za arhitekturo in prostor 
- strokovni sodelavci Zavoda za slepo in slabovidno mladino 
- Jana Bajželj, v.d. urednice Uredništva programa za mlade RI 1. program 
- Maja Bahar, novinarka Izobraževalnega programa RTV Slovenija 
- mag. Tita Porenta, kustodinja Čebelarskega muzeja 
- Katja Praprotnik, kustodinja Mestnega muzeja Radovljica 
- kustosi Muzeja premogovništva Slovenije 
- Botanični vrt Univerze v Ljubljani 
- Marko Drpić, vodja obrata tipoRenesansa, studio za visoki tisk 
- sodelavci Sveta energije, interaktivnega centra o energiji in energetiki, GEN d.o.o. 
- Špela Klofuta, mag. biokemije, vodja Zavoda za izobraževanje in svetovanje Špelinice 
- Rada Tikelj – Prašler, Gledališče Ane Monro 
- Luka Korenčič, Gledališče Ane Monro 
- Fotolaboratorij ZRC 
- Računalniški center ZRC 
 
 
SPLOŠNA NAVODILA STARŠEM:  
  
- otroke lahko prijavite samo v celotedenski program (in ne po posameznih dnevih)  
- v primeru nepredvidenih situacij si pridružujemo pravico do spremembe programa (o čemer boste 
pravočasno obveščeni). Program bomo izvedli v vsakem vremenu 
- v  ceno je vključeno: pedagoško delo izvajalcev, študentsko delo, vstopnine, material za izvedbo 
Igralnic, prevozi z avtobusi, eno kosilo v vsakem tednu (za malico poskrbijo starši: otroci obvezno 
prinesejo vsakodnevno malico, po želji tudi pijačo; za pijačo, sladkarije, sladoled še dodatno 
poskrbi organizator)  
- obvezna so pokrivala s šiltom (po možnosti naj bodo rdeča), rezervna majica, po potrebi tudi 
rezervna obutev in dežnik, zaščita proti klopom 
- nujen je manjši nahrbtnik za malice, pijačo …  
- starše prosimo, da upoštevajo dogovorjeno uro zbiranja in odhajanja otrok na omenjene lokacije  
- v primeru nediscipliniranosti otroka si pridružujemo pravico do njegove izključitve iz 
programa  
- ob koncu Igralnic bomo veseli vaših pripomb in predlogov za naslednje poletje! 

 
Toplo vabljeni! 
 
Vse dodatne informacije dobite na telefonu: 041/919 120 


