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               Datum: 30.05.2013 
    
    

    
Urnik dejavnosti prireditve Teden gora Urnik dejavnosti prireditve Teden gora Urnik dejavnosti prireditve Teden gora Urnik dejavnosti prireditve Teden gora ----    petek 14. 6. 2013 petek 14. 6. 2013 petek 14. 6. 2013 petek 14. 6. 2013     
    

Petkov program je razdeljen na dopoldanski in popoldanski del.  
 
    
DOPOLDANSKI PROGRAMDOPOLDANSKI PROGRAMDOPOLDANSKI PROGRAMDOPOLDANSKI PROGRAM    

    
 
Dopoldanski program je namenjen otrokom, zato je udeležba primerna predvsem za vrtce in nižje razrede 
osnovnih šol. Jedro programa predstavlja pravljica na temo gora in bajeslovnih živih bitij. Pravljici bo sledila 

delavnica. 
 
Prireditev se odvija v Rekreacijsko izobraževalnem centru Sava, kjer med drugim domujejo tudi konji. 
Otroci bodo tako imeli priložnost učenja veščin jezdenja, v katerem se bodo tudi preizkusili. Spoznali bodo 

način življenja konj, njihovo oskrbo in pripravo na jezdenje. 
 
   

UraUraUraUra    AktivnostAktivnostAktivnostAktivnost    Ciljna skupinaCiljna skupinaCiljna skupinaCiljna skupina    

10:00–12:00 Ko gora se razpoči, zmaj iz nje Ko gora se razpoči, zmaj iz nje Ko gora se razpoči, zmaj iz nje Ko gora se razpoči, zmaj iz nje 
skoči: skoči: skoči: skoči: pripovedovanje gorskih 

pravljic o zmajih in ustvarjalna 
delavnica 

Otroški program (4+) 

Pripovedovanje gorskih pravljic:  Ko gora se razpoči, zmaj iz nje skoči Ko gora se razpoči, zmaj iz nje skoči Ko gora se razpoči, zmaj iz nje skoči Ko gora se razpoči, zmaj iz nje skoči   
Avtorica in pripovedovalka Irena Cerar bo predstavila izbor slovenskih ljudskih pravljic in povedk o zmajih, 
ki prebivajo v številnih slovenskih gorah. Po pripovedovalskem delu bo sledila ustvarjalna delavnica, kjer si 

bodo udeleženci iz tetrapaka izdelali svojega zmaja. Tako bo iz starega odpadka nastala nova otroška 
umetnina.   
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POPOLDANSKI PROGRAMPOPOLDANSKI PROGRAMPOPOLDANSKI PROGRAMPOPOLDANSKI PROGRAM    

 
 
Popoldanski program je namenjen individualni udeležbi in udeležbi s strani društev ter organiziranih 
skupin. Koncept programa je podoben dopoldanskemu, pri čemer bo pravljici namesto delavnice sledilo 
predvajanje risank.  
 
 
16.00–17.00  Bajna druščinaBajna druščinaBajna druščinaBajna druščina: pripovedovanje 

gorskih pravljic in prikaz gorskih 

risank 

Otroški program (4+) 

Pripovedovanje gorskih pravljic: Bajna druščinaBajna druščinaBajna druščinaBajna druščina 
Z avtorico in pripovedovalko Ireno Cerar bomo prisluhnili slovenskim ljudskim pravljicam in povedkam o 

bajnih bitjih z gora: spoznali bomo gorskega škrata Čateža s Komne, vile z Menine planine, velikana 
Blagodéja, ki pomaga zapostavljenim, divjega moža s Škofjeloškega hribovja …  

Po pripovedovalskem delu sledi ogled treh risank, posnetih po znani ruski pravljici Maša in medved.  

Program risank:Program risank:Program risank:Program risank:    

Maša in medved: Kako sta se spoznala, Pomladni medved, Na ribolovu   
Avtorja: Denis Chervyatsov in Marina Nefedova 
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Prireditev se bo po podobnem konceptu odvijala tudi v soboto in nedeljo. V nadaljevanju prilagamo Prireditev se bo po podobnem konceptu odvijala tudi v soboto in nedeljo. V nadaljevanju prilagamo Prireditev se bo po podobnem konceptu odvijala tudi v soboto in nedeljo. V nadaljevanju prilagamo Prireditev se bo po podobnem konceptu odvijala tudi v soboto in nedeljo. V nadaljevanju prilagamo 
celoten urnik.celoten urnik.celoten urnik.celoten urnik.    
 
 

Urnik: Teden gora v LjubljaniUrnik: Teden gora v LjubljaniUrnik: Teden gora v LjubljaniUrnik: Teden gora v Ljubljani    
    
 

Petek, 14. 6. 2013Petek, 14. 6. 2013Petek, 14. 6. 2013Petek, 14. 6. 2013 Otroški programOtroški programOtroški programOtroški program Mladinski Mladinski Mladinski Mladinski programprogramprogramprogram Vsi udeleženciVsi udeleženciVsi udeleženciVsi udeleženci 

10.00–12.00 Pripovedovanje gorskih 
pravljic: Ko gora se Ko gora se Ko gora se Ko gora se 
razpoči, zmaj iz nje razpoči, zmaj iz nje razpoči, zmaj iz nje razpoči, zmaj iz nje 
skočiskočiskočiskoči   

  

16.00–17.00 Pripovedovanje gorskih 
pravljic: Bajna druščinaBajna druščinaBajna druščinaBajna druščina 

  

17.30–19.00  Projekcija filma: 
Potovanje na konec zime 
 

Projekcija filma: 
Potovanje na konec zime 

19.30–20.30   Predavanje: Andrej 
Grmovšek –  Slovenski 
alpinizem v svetovnem 
vrhu 

Predavanje: Andrej 
Grmovšek –  Slovenski 
alpinizem v svetovnem 
vrhu 

Sobota, 15. 6. 2013Sobota, 15. 6. 2013Sobota, 15. 6. 2013Sobota, 15. 6. 2013 Otroški programOtroški programOtroški programOtroški program Mladinski programMladinski programMladinski programMladinski program Vsi udeleženciVsi udeleženciVsi udeleženciVsi udeleženci 

9.00–11.00  Na Džingiskanovi poti: 1. 
in 2. del 

Na Džingiskanovi poti: 1. 
in 2. del 

11.00–13.00 Pripovedovanje gorskih 
pravljic: Čez tri goreČez tri goreČez tri goreČez tri gore 

  

16.00–17.00 Pripovedovanje gorskih 
pravljic: Rogate in Rogate in Rogate in Rogate in 
kosmatekosmatekosmatekosmate 

  

17.00–18.00  Kratki filmi o plezanju       Kratki filmi o plezanju 

19.00–20.00  Projekcija filma: Plezanje 
do skrajnih meja 

Projekcija filma: Plezanje 
do skrajnih meja 
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Nedelja, 16. 6. 2013Nedelja, 16. 6. 2013Nedelja, 16. 6. 2013Nedelja, 16. 6. 2013 Otroški programOtroški programOtroški programOtroški program Mladinski programMladinski programMladinski programMladinski program Vsi udeleženciVsi udeleženciVsi udeleženciVsi udeleženci 

9.00–11.00  Na Džingiskanovi poti: 3. 
in 4. del 

Na Džingiskanovi poti: 3. 
in 4. del 

11.00–17.00  Predstavitev plezanja na 
plezalni steni 

 

17.30–18.30  Projekcija filma: 
Asgard Jamming 

Projekcija filma: 
Asgard Jamming 

19.00–20.00 
 

 Predavanje: Matjaž Jeran 
– Razvoj športnega 
plezanja v Sloveniji 

Predavanje: Matjaž Jeran 
– Razvoj športnega 
plezanja v Sloveniji 

20.30 Zaključek prireditve Zaključek prireditve Zaključek prireditve 

 

 


