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V PONEDELJEK, OD 15. DO 18. URE IN 
OD TORKA DO PETKA, OD 9. DO 13. URE IN 

OD 15, DO 18. URE:

ZA NEUMORNE USTVARJALCE
•   USTVARJALNE DELAVNICE – ustvarjali bomo iz 
naravnega in odpadnega materiala, poiskali staro šaro in 
jo ”reciklirali”. Vsak dan drugačne delavnice!
• LUTKOVNE IN GLEDALIŠKE DELAVNICE – vsak 
je lahko princesa, zmaj ali tolovaj. Na voljo bodo obleke, 
lasulje in drugi gledališki rekviziti.
ZA RAZIGRANE
• VAJA DELA MOJSTRA – žongliranje, spretnostne 
igre in hodulje.
• KOCKA NA KOCKO PALAČA – gora kock čaka na 
mlade gradbenike.
• RIBOLOV NA SUHEM – koliko bo rib v košari je 
odvisno od spretnosti ribičev

GLAVNI TRG, MED 2. - 6. OKTOBROM 2017

ZA NARAVOLJUBE
• TIPAMO, VOHAMO, POSLUŠAMO – požgečkajmo 
svoja čutila na senzoričnih delavnicah.

ZA RADOVEDNE

• INFO točka ZPM – informirali vas bomo o možnostih 
dejavnega preživljanja prostega časa, o sonaravnem 
bivanju in o tem, kam po pomoč, če smo v stiski.

• INFO točka zavoda PIP – s predstavniki pravnega 
in informacijskega centra se bomo na zabaven in igriv 
način naučili veliko zanimivega o življenju mladih v 
Evropski uniji.
 
•Predstavitve nevladnih organizacij in društev  – 
stojnice in delavnice.

                                    Teden otroka    4
Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO
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Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

KNEDLove KUHARSKE ČAROVNIJE, OkusPokus kulinarične delavnice 
za otroke, mladostnike in družine, od 15. do 18. ure - skupaj s KNEDLom 
bomo spoznavali in ustvarjali v njegovi kuhinji, kjer se prepletajo 
kulinarika, ustvarjalnost in starodavne modrosti. Pobrskali bomo po 
babičini čarobni knjigi kuharskih receptov, predvsem pa bomo pacali, se 
zabavali in pripravljeno tudi pojedli. Vabljeni tudi mamica in ati, babica in 
dedek, teta in stric …

V SVET GLASBE S KUD CODO, od 16. do 18. ure - vabljeni v družbo 
alternativne glasbene šole.

PONEDELJEK, 2. OKTOBER

Dodatne informacije: INFO-DUM (Razlagova 16, Maribor), 
telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si.  

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO
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Tadeja Dobaj

Z EKSPERIMENTOM DO ZNANJA, od 9. do 12. 
ure - nas bodo peljali mentorji Centra eksperimentov 
Maribor, EKTC Maribor. 

ŠOLA IN ŠOLSKI SISTEM, ob 9.30 uri, na Domu 
Miloša Zidanška na Pohorju - strokovni posvet 
mentorjev Otroškega parlamenta.

ZVEZDANA IN ZVONKO V CIRKUSU NAJ 
ZARES, animacijska predstava Miškinega gledališča,
ob 10. uri - Cirkus Naj zares je magičen kraj, v 
katerem skupaj z artistko Zvezdano in klovnom 
Zvonkom na najbolj nenavaden način odkrivamo 
skrivnosti cirkuške arene. Svetlobni in dimni efekti, 
cirkuški rekviziti in živali iz vsega sveta so v Cirkusu 
naj zares doma.

KNEDLove KUHARSKE ČAROVNIJE, OkusPokus 
kulinarične delavnice, od15. do 18. ure - skupaj s 
KNEDLom bomo spoznavali in ustvarjali v njegovi 
kuhinji, kjer se prepletajo kulinarika, ustvarjalnost 
in starodavne modrosti. Pobrskali bomo po babičini 
čarobni knjigi kuharskih receptov, predvsem pa bomo 
pacali, se zabavali in pripravljeno tudi pojedli. 

V SVET GLASBE S KUD CODO, od16. do 18. ure - 
vabljeni v družbo alternativne glasbene šole.

NE MEČ’MO HRANE STRAN! (VGC Štajerska), 
ob  17. urei - druženje s Katjo Sreš, predstavnico 
organizacije Ekologi brez meja. Predstavil vam bomo 
možnosti zmanjševanja količine zavržene hrane v 
gospodinjstvu, kako pravilno nakupovati, načrtovati 
in uporabiti ostanke.

TOREK, 2. OKTOBER - GLAVNI TRG

Dodatne informacije: INFO-DUM (Razlagova 16, Maribor), 
telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si.  

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO
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Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

Z EKSPERIMENTOM DO ZNANJA, od 9. 
do 12. ure - nas bodo peljali mentorji Centra 
eksperimentov Maribor, EKTC Maribor. 

ŽEBLJI, ŽAGE IN KLADIVO, od 9. do 12. ure - z 
nami bodo obdelovali les prostovoljci Centra za 
pomoč mladim Maribor. 

BEREMO RADI!, ob 10. uri, na Domu Miloša 
Zidanška na Pohorju - strokovni posvet mentorjev 
Prežihove bralne značke in Palčka bralčka.

BODIMO PRIJATELJI, TUDI V PROMETU, 
animacijska predstava Gledališča Pravljičarna,
ob 10. 30 uri - zgodba o ježku Piku, ki ugotovi, da 
potrebuješ prijatelje tudi, ko se podaš nas pot po 
gozdnih cestah.

LETEČI AVTOBUS, 100 ljudi – 100 čudi, ob 
13. uri - delavnice znakovnega jezika, druženje 
z gluhimi in naglušnimi in iskanje najboljšega 
slogana proti nestrpnosti. 

KNEDLove KUHARSKE ČAROVNIJE, 
OkusPokus kulinarične delavnice, od15. do 18. 
ure - skupaj s KNEDLom bomo spoznavali in 
ustvarjali v njegovi kuhinji, kjer se prepletajo 
kulinarika, ustvarjalnost in starodavne modrosti. 
Pobrskali bomo po babičini čarobni knjigi 
kuharskih receptov, predvsem pa bomo pacali, se 
zabavali in pripravljeno tudi pojedli. 

OTROŠKA VOKALNA SKUPINA 
KANTILENA, ob 17. uri - predstavili nam bodo 
rusko otroško popularno glasbo.

SREDA, 4. OKTOBER - GLAVNI TRG

Dodatne informacije: INFO-DUM (Razlagova 16, Maribor), 
telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si.  

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO
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od 9. do 13. ure, Glavni trg

JUMICAR  – preizkus na poligonu za preventivno 
vzgojo otrok o varnem vključevanju v cestni promet.

VIDKO - demonstracijski šotor v katerem bo lahko 
vsak na jasen in preprost način preveril pomen 
odsevnih teles v temi.

VARNO NA POTI V ŠOLO – skozi igro nam bodo 
policisti povedali, kako se varno vključimo v promet. 

SREDA, 4. OKTOBER - DAN PROMETNE VARNOSTI
Dejavnosti omogoča Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor

Dodatne informacije: INFO-DUM (Razlagova 16, Maribor), 
telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si.  

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO
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RAZSTAVA GOB, od 9. do 18. ure - člani 
Gobarskega društva Lisička nas bodo podučili 
katere gobe so užiten in katere ne, zakaj imajo 
zelo pomembno mesto v naravi in zakaj so 
nekatere celo zaščitene. 

Z EKSPERIMENTOM DO ZNANJA, od 9. 
do 12. ure - nas bodo peljali mentorji Centra 
eksperimentov Maribor, EKTC Maribor. 

KNEDL, kulinarična predstava za otroke, ob 10. 
uri - dobrodušni kuhar Knedl kuha, čara, poje, 
pleše, se igra s škratom Bobkom …
Šaljiva in poučna gledališka igra, ki govori o 
pomenu zdrave prehrane in čarobnosti kuhanja.

LETEČI AVTOBUS, 100 ljudi – 100 čudi, 
ob 13. uri - kulinarična delavnica, druženje z 
gluhimi in naglušnimi in iskanje najboljšega 
slogana proti nestrpnosti. 

KNEDLove KUHARSKE ČAROVNIJE, 
OkusPokus kulinarične delavnice, od15. do 18. 
ure - skupaj s KNEDLom bomo spoznavali in 
ustvarjali v njegovi kuhinji, kjer se prepletajo 
kulinarika, ustvarjalnost in starodavne modrosti. 
Pobrskali bomo po babičini čarobni knjigi 
kuharskih receptov, predvsem pa bomo pacali, 
se zabavali in pripravljeno tudi pojedli. Vabljeni 
tudi mamica, ati, babica, dedek, teta, stric ….

ČETRTEK, 5. OKTOBER - GLAVNI TRG

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO

Dodatne informacije: INFO-DUM (Razlagova 16, Maribor), 
telefon 02 229-94-50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-mb.si.  

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO



TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO
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Tadeja Dobaj

PONOVNA UPORABA – DAJMO REČEM NOVO PRILOŽNOST! 
(VGC Štajerska), ob 17. uri - druženje s Katjo Sreš, predstavnico 
organizacije Ekologi brez meja.
Zgolj ločevanje odpadkov ni več dovolj za ohranjanje našega planeta. 
Ponovna uporaba je poleg preprečevanja nastajanja odpadkov pravilen 
korak v smer življenja brez odpadkov. 

ČAROBNI OTROCI (VGC Štajerska), 
ob 17. 30 uri Dom ustvarjalnosti mladih - Kako si lahko otroci sami 
pomagajo oz. kako jih lahko starši podprejo, ko so nemirni, jim primanjkuje 
pozornosti, koncentracije ter ko jih popade stres, strah ali jeza? Delavnico, 
ki je namenjena otrokom in staršem, bo vodila Maja Škontra. 

ČETRTEK, 5. OKTOBER - GLAVNI TRG

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO

V imenu otrok in mladostnikov se ZPM Maribor zahvaljuje vsem, ki nam 
pomagate pri uresničevanju želja, potreb in pravic otrok in mladih, 

njihovih sanj in ciljev.
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Tadeja Dobaj

Z EKSPERIMENTOM DO ZNANJA, 
od 9. do 12. ure - nas bodo peljali 
mentorji Centra eksperimentov 
Maribor, EKTC Maribor. 

RADI HODIMO V ŠOLO, gledališka 
predstava  Gledališča Smejček,
ob 10. uri - Zgodba o Lani, ki zelo 
rada hodi v šolo in celo poletje je 
komaj čakala, da se pouk prične, da 
sreča prijatelje in se nauči kaj novega. 
Na poti v šolo sreča fanta, ki bi moral 
prvič v šolo, pa se je odločil, da bo 
raje nagajal vsem mimoidočim.. 

PETEK, 6. OKTOBER - GLAVNI TRG

Sponzorji: Aquasystems, Zavarovalnica Maribor, Večer, Snaga, Paloma, 
Vzajemna, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM.

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO

TEDEN OTROKA®

VESELA POHORSKA SOBOTA - 7. OKTOBRA 
NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA OD 12. URE

TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO

KNEDLove KUHARSKE ČAROVNIJE, OkusPokus 
kulinarične delavnice, od15. do 18. ure - skupaj s 
KNEDLom bomo spoznavali in ustvarjali v njegovi 
kuhinji, kjer se prepletajo kulinarika, ustvarjalnost 
in starodavne modrosti. Pobrskali bomo po babičini 
čarobni knjigi kuharskih receptov, predvsem pa bomo 
pacali, se zabavali in pripravljeno tudi pojedli. Vabljeni 
tudi mamica, ati, babica, dedek, teta, stric ….

DANCEHALL, jamajški ples, od16. do 18. ure - 
prebivalci Jamajke so po večini potomci Afričanov, ki 
so pustili močno kulturno sled. Tako sta glasba in ples 
od nekdaj močno prisotna in način ponazarjanja vsega, 
kar jih obdaja, bodisi živali, spreminjajoča se narava, 
značaj ljudi… Tako bomo na delavnici s Sandro Štefanec 
raziskovali najbolj zanimive gibe, preizkušali zmožnosti 
našega telesa in se zabavali ob zvokih karibskih ritmov.



TEDEN OTROKA® 
POVABIMO SONCE V ŠOLO

Predstavili bomo, kako 
smo uživali med poletnimi 
počitnicami, poklepetali z 
gosti, ustvarjali, raziskovali 
Milekov gozd čutil in 
poiskali skriti zaklad, 
lovili srečo na srečelovu, 
napolnili želodčke z 
Milekovo enolončnico ter 
sladkimi pečenimi jabolki in kostanji … 

Glasbeni gostje: mladi glasbeniki v sodelovanju s 
KUD CODA, mladi talenti iz naših programov in naši 
prostovoljci.

Udeleženci naših  poletnih programov ste vabilo 
prejeli po pošti, kateremu  je priložen bon, s katerim se 
boste okrepčali na Domu Miloša Zidanška, (bon velja 

za 1 osebo oz. 1 enolončnico, ostali bodo enolončnico 
lahko kupili).

Vabimo vas, da se na Pohorje peljete s Pohorsko 
vzpenjačo, v kolikor bo do takrat opravljena večina 
predvidenih del na krožni kabinski žičnici in se do 
doma sprehodite, saj je od zgornje postaje gondole 
do Zidanška približno pol ure hoje. Če gondola ne 
bo obrotovala, bodo do zgornje postaje predvidoma 
vozile sedežnice Radvanje, Poštela in Sleme. 

Pridružite se nam na prijetnem celodnevnem dogodku, 
ko se bomo spomnili na lepe trenutke, ki ste jih doživeli 
v naših poletnih programih, s seboj pa pripeljite tudi 
prijatelje, sorodnike, znance …

V primeru slabega vremena si pridržujemo pravico do 
odpovedi prireditve.

TEDEN OTROKA®

VESELA POHORSKA SOBOTA - 7. OKTOBRA 
NA DOMU MILOŠA ZIDANŠKA OD 12. URE

                                    Teden otroka    12
Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

V imenu otrok in mladostnikov se ZPM Maribor zahvaljuje vsem, ki nam pomagate pri uresničevanju 
želja, potreb in pravic otrok in mladih, njihovih sanj in ciljev.

Sponzorji: Aquasystems, Zavarovalnica Maribor, Večer, Vzajemna, Pošta Slovenije, Snaga, 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOM.



Mobilni mladinski center Zveze prijateljev mladine 
Maribor – Leteči avtobus v sodelovanju z Društvom 
gluhih in naglušnih Podravja Maribor
razpisuje

11. NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI SLOGAN PROTI 
NESTRPNOSTI (2017)

na temo 
V SVETU TIHE DOMIŠLJIJE 

Kako doživljajo svet tisti, ki ga ne slišijo?
 

Delavnice znakovnega jezika, kulinarične delavnice 
in druženje z gluhimi in naglušnimi bo potekalo na 
naslednjih lokacijah:
- Glavni trg (Teden otroka) – 4. in 5. 10., ob 13.00
- Tehniški šolski center Maribor – 9. in 10. 10., ob 
12.00

- Park mladih  – 12. in 13. 10, ob 10.00
- Dijaški dom Lizike Jančar – 17. 10. ob 18.00 in 18. 
10. ob 16.00

Slogane proti nestrpnosti lahko do 6. novembra 2017 
oddaš:
– v Domu ustvarjalnosti mladih (Razlagova 16), vsak 
dan med 8. in 19. uro ali
– preko spletnega obrazca.   

Zaključna prireditev s projekcijo videa in podelitvijo 
nagrad avtorjem najboljših sloganov bo 15. novembra 
2017 (dan pred mednarodnim dnevom strpnosti), 
ob 18. uri, v prostorih Društva gluhih in naglušnih 
Podravja Maribor (Trubarjeva 15).
Natečaj je namenjen mladostnikom od 15. leta dalje.

DODATNE INFORMACIJE: Maša Dobrina, 059 177 
799, 040 745 568, masa.dobrina@zpm-mb.si. 

LETEČI AVTOBUS -
100 LJUDI 100 ČUDI 

                                  Leteči avtobus   13
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Tadeja Dobaj

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJhJCfWj0YVXnlKLTsAhY9cPuS5RHWwgsYUyePqfLL57_XUw/viewform


Življenje brez odpadkov – NE MEČ'MO HRANE STRAN!
torek, 3. 10. 2017, 17.00 - 18.30, Glavni trg Maribor
 
V slovenskih gospodinjstvih letno zavržemo več kot 73 kg hrane. 
Pogosto zato, ker pozabimo, ne načrtujemo ali pa ne shranjujemo 
pravilno. Razlogov za zavržke je veliko, rešitev pa še več. Vabljeni, 
da jih spoznate! Predavala bo Katja Sreš, Ekologi brez meja.

Življenje brez odpadkov – DAJMO REČEM NOVO 
PRILOŽNOST!
četrtek, 5. 10. 2017, 17.00 - 18.30, Glavni trg Maribor

Zgolj ločevanje odpadkov še zdaleč ni več dovolj za ohranjanje 
našega zelenega planeta. Najboljši odpadek je namreč tisti, ki sploh 
ne nastane. Ponovna uporaba je poleg preprečevanja nastajanja 
odpadkov pravilen korak v smer Zero Waste. Predavala bo Katja 
Sreš, Ekologi brez meja.

VGC ŠTAJERSKA - 
dejavnosti ZPM Maribor

                                 Napovedujemo    14
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Tadeja Dobaj

VGC ŠTAJERSKA - 
dejavnosti ZPM Maribor



VGC ŠTAJERSKA - 
dejavnosti ZPM Maribor

ČAROBNI OTROCI – delavnice za starše in otroke
četrtek, 5. 10. 2017, 17.30 – 19.00, Dom ustvarjalnosti mladih Maribor, Razlagova ulica 16
 
Na delavnici se bomo osredotočili na najbolj pogosta čustvena stanja otrok, katere 
prepoznavamo v praksi pri delu z otroki in starši, kako prepoznavamo različne strahove 
pri otrocih ter kakšne so vedenjske reakcije teh stanj. V nadaljevanju bomo praktično 
prikazali, z aktivnimi sodelovanjem vseh udeležencev (tako staršev kot otrok), kako si lahko 
otroci sami lahko pomagajo oz. kako jih lahko starši podprejo, ko so nemirni, jim primanjkuje pozornosti, koncentracije 
ter ko jih popade stres, strah ali jeza. Delavnico bo vodila Maja Škontra, Čarobni otroci Maribor.

FAMILYLABOV STARŠEVSKI VEČER – delavnice za starše 
torek, 24. 10. 2017, 17.30 – 19.00, Dom ustvarjalnosti mladih Maribor, Razlagova ulica 16 - TEMA: SAMOSPOŠTOVANJE, 
TEMELJNI OBRAMBNI MEHANIZEM V ŽIVLJENJSKIH PREIZKUŠNJAH

Danes vemo, da je zdravo samospoštovanje ne le pomemben pogoj za dobro počutje 
posameznika in njegovo sposobnost imeti harmonične odnose s soljudmi, temveč je to 
tudi najboljši psihosocialni imunski sistem v življenjskih situacijah, ko smo pod pritiskom, 
ter najboljša osnova za uspešno učenje. Na tem starševskem večeru bomo govorili o tem, 
kako lahko spodbujamo in podpiramo razvoj trdnega samospoštovanja pri otrocih, ter 
kako lahko to izboljša naše lastno samospoštovanje – saj gre za vzajemen proces. Delavnico 
bo vodila Marjana Škalič, Familylab Slovenija.

VGC ŠTAJERSKA - 
dejavnosti ZPM Maribor
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Tadeja Dobaj



delavnice 

SPREMLJEVALCI ČAROVNIC, 30. 10., od 8.00 do 16.00
Netopirji, volkodlaki, črne mačke, vrane, gavrani in sove, duhovi, 
vampirji, zombiji in vse ostalo nam bo strah v kosti pognalo. 

ODTISI JESENSKIH PLODOV, 2. in 3. 11., od 8.00 do16.00
Kaj se je znašlo v košari iz ponedeljkovega potepa? Tako kot je narava 
jeseni odeta v žive barve, bodo pisani in raznobarvni tudi naši izdelki. 

IGRAČE IN PRIBOR IZ ŽLAHTNEGA LESA, 2. in 3. 11., od 
10.00 do13.00

Prvi dan bomo izdelovali lesene avtomobilčke in nakit, na drugi pa 
lesene nože za namaze in žličke za začimbe. Prijave najkasneje do 
30. 10. (matija.rizner@gmail.com, 040 735 917), prispevek za eno 
delavnico je 10,00 za obe pa 15,00 (Esen woodcraft).

JESENSKE POČITNICE - 
30. OKTOBER IN 2. TER 3. NOVEMBER 
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Tadeja Dobaj

JESENSKE POČITNICE - 
30. OKTOBER IN 2. TER 3. NOVEMBER

KALIGRAFIJA IN GRAFITI, 
2. in 3. 11., od 13.00 do15.00

Prvi dan bomo risali različne tipe črk na 
papir in si zamislili in izdelali načrte, drugi 
dan pa bomo zbrane ideje risali kar na steno. 
Prijave najkasneje od 30. 10. (Natalija Resnik 
Gavez).

INFORMACIJE

Dodatne informacije: INFO-DUM 
(Razlagova 16, Maribor), telefon 02 229-94-
50 ali 040 433-511, e-mail info.dum@zpm-
mb.si.  



JESENSKE POČITNICE - 
30. OKTOBER IN 2. TER 3. NOVEMBER 

POTEPANJA - zbirno mesto v dum-u

JESENSKI POHOD PO MARIBORSKIH GRIČKIH
30. 10., od 9.00 14.00
Skozi pisane gozdove s košarico v roki po darove narave 
(jesenski listi in plodovi) za okras in ustvarjalne delavnice.

S HODULJAMI PO PARKU
2. 11., od 9.00 do12.00
Z gospodom Karlom bomo preizkusili ravnotežje in se sprehajali v višini krošenj dreves (Hoduljarsko društvo Maribor).

URA ZA EKSPERIMENT
3. 11., od 9.00 do12.00
Z zanimivimi eksperimenti bomo 'kravžljali' možgane, se naučili znanstvenega razmišljanja in preverjanja dejstev na lastno 
pest (Center eksperimentov, EKTC).

JESENSKE POČITNICE - 
30. OKTOBER IN 2. TER 3. NOVEMBER
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Tadeja Dobaj



Novičko je pripravila
Urša Žiger

V okviru projekta OMOGOČIMO SANJE! bomo med 
jesenskimi počitnicami pripravili 

TEMATSKA TABORA ZA NADARJENE UČENCE 

termin:  28. – 31. 10. 2017: 
- NOVINARSKI TABOR, za učence 7. - 9. razreda

- LOGIKA ZA MLAJŠE, za učence 5. - 7. razreda

KRAJ: 
V DOMU VIRC POREČ, HRVAŠKA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 35–40 udeležencev 

Na naši spletni strani bodo objavljene prijavnice in 
vse ostale informacije. Prijave zbiramo do zapolnitve 
prostih mest. Udeleženci lahko imajo udeležbo tudi 
subvencionirano, v skladu z regresno lestvico. 

Dnevi na taboru bodo kreativni, ustvarjalni, v 
ospredju bo tema izbranega tabora. dodatno bomo 
dneve popestrili z različnimi aktivnostmi na prostem 
(sprehodi, izleti, morje, …). 

VEČ INFORMACIJ: 
na spletni strani ZPM 
Maribor ali - 02/229-
69-15 oz. ursa@zpm-
mb.si.
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TABORA ZA NADARJENE - 
JESENSKE POČITNICE

Novičko je pripravila
Urša Žiger

http://zpm-mb.si/programi/omogocimo-sanje/
http://zpm-mb.si/programi/omogocimo-sanje/
http://zpm-mb.si/programi/omogocimo-sanje/


ZDRUŽIMO MOČI, 
DELIMO SI PREVOZ

je bil slogan letošnjega Evropskega tedna mobilnosti.

Naše ustvarjalne delavnice, ki so bile vezane na 
vsebine kot so trajnostni razvoj, varčevanje z energijo, 
recikliranje, okolju prijazne potovalne navade … so 
potekale na Trgu Leona Štuklja, od 20. do 22. 9. Več 
utrinkov pa na naši FB strani.

ZGODILO SE JE 
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

                                        Zgodilo se je    19
Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

ZGODILO SE JE 
15. BRALNI MARATON

https://www.facebook.com/541873805875111/photos/?tab=album&album_id=1166977026698116


ZGODILO SE JE 
EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI

VEČGENERACIJSKI BRALNI MARATON

Bralni maraton je petnajstič zapored obeležil začetek 
branja za Prežihovo bralno značko. 

Letos je bil drugačen, saj je bil medgeneracijski. Poleg 
mladih ustvarjalcev  smo na Bralni maraton povabili 
tudi starostnike. Maratonci so skozi lastno poezijo 
ali poezijo drugih avtorjev izrazili svoje misli, želje in 
pričakovanja, tokrat na temo Potujmo skupaj … čaka 
nas svet besed, poezije in domišljije. 

Predstavilo se je več kot 60 maratoncev, ki so prebrali 
62 pesmi, od tega kar 57 lastnih. Predstavile so se 
nam tudi starostnice Katja, Jerca in Vlasta in nam 
odkrile, da lahko ustvarjaš v kateremkoli življenjskem 
obdobju. 

ZGODILO SE JE 
15. BRALNI MARATON

                                        Zgodilo se je    20
Novičko je pripravila

Urša Žiger



PODPIRAJO NAS



KOLOFON

Glasilo E-prijatelj izdaja Zveza 
prijateljev mladine Maribor.

Glasilo izhaja vsak prvi ponede-
ljek v mesecu.

Urednica: Urša Žiger
ursa@zpm-mb.si

Sodelavke v tej številki:
Tadeja Dobaj

Oblikovanje: Miha Sledič in 
Urša Žiger

ŠE NEKAJ SEPTEMBRSKIH UTRINKOV

mailto:ursa@zpm-mb.si
http://www.zveza-zpm-mb.si
mailto:mihasledic@gmail.com

