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POLETNA GRAJSKA DOGODIVŠČINA 2018 
V POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE 

 

Spoštovani starši in udeleženci Poletne grajske dogodivščine 2018! 

 

Veseli smo, da boste letošnje poletne počitnice začeli v Posavskem muzeju Brežice na že 4. Poletni 

grajski dogodivščini. V petih dneh skupnega druženja bomo izhajali iz stalnih in občasnih razstav in 

jih predstavili na malo drugačen način.  

Tako bomo spet ustvarili čisto našo Razstavo v razstavi o ognju: »Ogenj in muzejčki«, na podoben 

način kot je nastala o vodi v letu 2017. Spoznavali in odkrivali bomo vse v povezavi z ognjem, 

obiskali nas bodo tudi gasilci. Muzej bomo odkrivali kot »Zakajčki« gospe Ive Stiplovšek, kar izhaja 

iz razstave »Vljudno vabljeni, nič siljeni«. Družili in ustvarjali  bomo z ustvarjalci razstave »Časi na 

vasi«: Etnografski filmi po resničnem življenju Kapelcev in Pišečanov. Ustvarili bomo svoj vlak 

prihodnosti, skupno zastavo in zastavice ter obiskali župana občine Brežice. Spet bomo prenočili 

med grajskimi zidovi in ponoči raziskovali muzej, za konec pa pripravili pokušnjo za starše in v 

uporabo predali »knjigobežnico«. Vmes pa se seveda igrali, ustvarjali, se družili in se imeli 

najboljše! 

Prvi dan bomo tudi podrobneje predstavili potek tedna in sporočili, če boste potrebovali še kaj. Za 

hrano bo poskrbljeno, prav tako za material in vse kar potrebujemo za izvedbo dejavnosti. 

 

POTEK DOGODIVŠČINE  

Od torka, 26. 6. 2018 do četrtka, 28. 6. 218 bodo dejavnosti potekale v dopoldanskem času 

(časovni potek je okviren in se bo spreminjal glede na vrsto dejavnosti): 
 

8.50–9.00: prihod 

9.00: uvodni pozdrav, napoved dejavnosti 

9.15–10.30: dejavnosti 

10.30–11.00: malica 

11.00–13.00: dejavnosti 

13.00: odhod domov 

 

V petek, 30. 6. 2018 se dobimo ob 18.00, saj prespimo med grajskimi zidovi. 

Otroci naj takrat s seboj prinesejo: 

 pripomočke za osebno higieno 

 vzglavnik 

 spalno vrečo 

 pižamo ali udobna oblačila 

 ročno svetilko 

 obilico poguma in dobre volje 
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V soboto, 30. 6. 2018 bo po dopoldanskih dejavnostih skupna predstavitev za starše ob 12.00. 

Sledi odhod domov, predvidoma ob 13.00. 

 

 

Plačilo ob prijavi na recepciji muzeja:  

 vse dni: 35 € 

 drugi otrok: 25 € 

 posamezni dan: 9 € 

 drugi otrok: 7 € 

 

Cena vključuje: 

 hrano in pijačo: 4-krat malico, 1-krat večerjo in 1-krat zajtrk 

 material za delavnice 

 majico Poletna grajska dogodivščina 2018 

 trak in obesek z imenom 

 

Dodatne informacije in kontakti v času poteka dogodivščine: 

 osebno na recepciji Posavskega muzeja Brežice  

 e-pošta: pedagog@pmb.si 

 telefon: 07 46 605 18 (Silvija) 

 mobilni telefon: 031 708 737 

 

 

 

 

Avtor risbe: Gregor Smukovič 
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