
ZIMSKE POČITNICE

Počitnikovanje v družbi
Cankarja ali Pike Nogavičke

Ljubljanski javni zavodi že
zbirajo prijave za progra-

me, ki jih bodo izvajali
med letošnjimi zimskimi
počitnicami. Te bodo v
Ljubljani med 25. februar-

jem in 1. marcem.

/ Živa Rokavec

Nabiranje radijskih izkušenj, spoznava-
nje življenja pisatelja Ivana Cankarja, ča-

ranje nad mestom ali tečaj pantomime.
Tudi letos so številni ljubljanski javni za-

vodi pripravili pester nabor aktivnosti,

ki jih bodo počitnikarjem ponudili med
zimskimi počitnicami. Teh se bodo letos

ljubljanski otroci razveselili med 25. fe-
bruarjem in L marcem, v številnih zavo-

dih pa so v teh dneh že začeli zbirati

prijave za počitniške programe.
V Mali ulici stiskajo pesti, da bo med

zimskimi počitnicami v mestu dovolj

snega, saj pripravljajo predvsem zim-
ske radosti. »Raziskovali bomo, kakšen

je gozd pozimi, se spraševali, kje prezi-
mujejo ptice in druge gozdne živali,

opazovali naravo,« vabijo v družin-
skem centru in ob tem obljubljajo, da
si bodo po aktivnostih v naravi privoš-
čili tudi topel čaj in spekli kruh, v po-
čitniškem tednu pa se bodo z otroki

odpravili na drsališče in si za konec

počitniškega tedna ogledali predstavo
v Kinodvoru. Počitniško varstvo bo v

Mali ulici vsak počitniški dan organizi-
rano od 730 do 16. ure.

Nad mestom bodo čarali
V Kinodvoru bodo tudi sicer ob počit-
niških dopoldnevih predvajali otroške
filme, dogajanje pa bodo dopolniti z

delavnico, posebnim pustnim zajtr-

kom in filmsko premiero. Na delavnici
bodo otroci v zameno za plačilo 10

evrov spoznati, kaj vse potrebujejo za

dober vlog in kako povedati dobro vi-

deozgodbo v nekaj sekundah. Na pre-

mieri filma v četrtek, 28. februarja, si
bodo otroci lahko ogledati družinski
film Mia in beti lev, ki v ospredje pos-
tavlja nenavadno prijateljstvo med de-
klico in levom, medtem ko bo v sobo-
to, 2. marca, v Kinodvoru čas za pustni
zajtrk. Od 9. ure dalje bodo v kavami

stregli miške in krofe, na voljo bo tudi

maskiranje obraza. Pred predstavo Ke-

ber in Kozliček bo počitnikarje poz-
dravila še Pika Nogavička, po predsta-
vi pa bodo obiskovalce povabiti k izde-

lovanju pustnih mask. Vstopnica za

film stane 4,5 evra in vključuje tudi

pustno dobroto.
Na Ljubljanskem gradu bosta počit-

nikarjem družbo delati čarodejka, ses-

tra profesorja zmajeslovja, in pusto-
lovka, profesorjeva vajenka. V sklopu
Zacopranih zimskih počitnic s čaro-
dejko in pustolovko, kot so nad mes-

tom poimenovati počitniške aktivnos-
ti, se bo v petih počitniških dneh zvr-

stilo pet različnih delavnic, na katerih
se bodo otroci pridružiti pustolovki ter

ji pomagati premagati preizkušnje in
tako preklicati čarodejkin urok nad
mestom. Udeležba na delavnici stane

5 evrov na dan.

0 Ljubljani, Cankarju in Plečniku

Počitnikarji se bodo lahko podati tudi
na družinsko raziskovanje muzejev, ki

delujejo pod okriljem Muzeja in galerij
mesta Ljubljane. V Mestnem muzeju si

bodo otroci vsak dan v tednu, razen v

ponedeljek, lahko v družbi žabic Ljube
in Ane ter s pomočjo tiskanega vodni-
ka za družine ogledali razstavo Lju-

bljana. Zgodovina. Mesto. Prav tako v
Mestnem muzeju bo tudi med počitni-
cami mogoč ogled razstave o pisatelju
Ivanu Cankarju. »Na razstavi vas čaka-

jo zanimiva opravila, v razgibani knji-
žici pa zabavne naloge, ki vas bodo vo-

dile od rodne Vrhnike prek Ljubljane
na Dunaj in spet nazaj v naše glavno

mesto,« na spoznavanje Cankarjevega

življenja in dela s pomočjo tiskanega
vodnika Oh, ta Cankar! vabijo v Mes-

tnem muzeju. Po odkrivanju zgodovi-
ne si bodo otroci v muzeju lahko pri-
voščiti prav posebno okrepčilo, in sicer
mušjo pito, sadno mlako ati barjansko
mavrico.

A ne le Cankarju, počitniško dogaja-
nje bo posvečeno še enemu pomem-
bnemu brkatemu možu - arhitektu Jo-
žetu Plečniku. V Plečnikovi hiši je

ogled razstave Arhitektura je avantura

tudi med počitnicami mogoč vsak
dan, razen v ponedeljek. Družinska

vstopnica stane 14 evrov, vanjo pa je
vključen tudi tiskani družinski vodnik
po razstavi.

Radijska šola in
likovno ustvarjanje
V Pionirskem domu - centru za kultu-
ro mladih bodo med prihajajočimi po-

čitnicami pripraviti dve počitniški šoti:
v prostorih Pionirskega doma na Vi-

lharjevi cesti bodo v sodelovanju z

društvom Bivak izvedli radijsko šolo,

medtem ko bo petdnevno počitniško
druženje v Art centru v Komenskega
utici posvečeno različnim tehnikam li-

kovnega ustvarjanja. Počitniški šoti

bosta potekati med 25. februarjem in 1.

marcem med 730 in 16.30, petdnevno
varstvo pa stane 90 evrov in vključuje
tudi tri dnevne obroke hrane. x
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5 €
na dan stanejo zacoprane
zimske počitnice na

Ljubljanskem gradu.

12 €
stane družinska vstopnica

za razstavo Ivan Cankar

v Mestnem muzeju Ljubljana.

90 €
BODO STARŠI PLAČALI

za petdnevno varstvo

v Pionirskem domu, kjer
med zimskimi počitnicami

pripravljajo vselikovno in

radijsko šolo.

Pestro dogajanje v Mestni knjižnici

Številne počitniške aktivnosti bodo
med zimskimi počitnicami potekale tu-

di v knjižnicah, ki delujejo pod okriljem
Mestne knjižnice Ljubljana. V Knjižnici

Bežigrad bodo denimo 25. februarja za-

čeli tečaj pantomime, medtem ko bodo
26. februarja v Knjižnici Polje udeležen-
ci spoznavali kaligrafijo, v Knjižnici Jože-

ta Mazovca bodo ta dan iz recikliranih
materialov izdelovali pustne maske, v

Knjižnici Zalog pa bodo otroci ustvarjali
s penasto gumo. To so le nekateri po-
čitniški dogodki v ljubljanskih knjižni-
cah, natančnejši seznam vseh aktivnosti
pa je že objavljen na spletni strani Mes-

tne občine Ljubljana.

V prostorih Art centra Pionirskega doma, ki je po temeljiti prenovi spet odprl vrata pred enim letom, bo tudi med
zimskimi počitnicami v ospredju likovno ustvarjanje. Tam bo potekala vselikovna šola. O Bojan Velikonja SET"*
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