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Šola zmajeslovja

Šola zmajeslovja

Zmajeslovje velja za eno izmed najstarejših naravoslovnih ved, vendar
je kljub temu najmanj raziskano. Nihče ne ve, kako dolgo so zmaji že
del našega sveta in od kod so prišli … No, to, da tega nihče ne ve, ne
drži povsem. Na Ljubljanskem gradu namreč živi moder in izkušen
profesor zmajeslovja, ki zelo veliko ve o zmajih, govori se celo, da
občasno obišče njihov skrivnostni svet.
Ker se še vedno najde marsikdo, ki krvoločne zmaje iz izmišljenih
starodavnih pravljic meče v isti koš z zmaji, ki so varuhi narave,
največjih skrivnosti sveta in modrosti življenja, se je profesor
zmajeslovja odločil, da bo skupaj s svojo vajenko - pustolovko popravil
to krivico, zato je ustanovil prvo Šolo zmajeslovja pri nas, v kateri
bodo za mlade nadobudne pustolovce organizirane številne poučne
in zabavne vsebine, kot so: interaktivni vodeni ogledi, gledališka
predstava za otroke, počitniško varstvo …

Šola zmajeslovja

Zmajeslovski predmetnik
Interaktivni vodeni ogledi
3. 2., 3. 3., 14. 4. ob 11.00

Šola zmajeslovja ni navadna šola, saj je tudi njen ustanovitelj zelo poseben profesor,
kakršnega dandanes le redko srečate. Njegove učne ure ne potekajo v učilnici za
zaprtimi vrati, temveč se nadobudni pustolovci vedno znova podajo na raziskovalno
dogodivščino, na kateri so na preizkušnji njihove vrline in veščine. Le najbolj
pogumni, zvedavi in premeteni pustolovci namreč lahko uspešno razrešijo vse
zmajske uganke in izzive ter tako odkrijejo skrivnosti iz sveta zmajev.
Zbirno mesto: Info center na Grajskem dvorišču
Vstopnina: 5 € (za posamezni termin)
		
13 € (za sklop treh srečanj)
Primerno za otroke od 4. do 10. leta
starosti

Šola zmajeslovja

Zmajelovščina

Gledališka predstava za otroke

(po predlogi mladinskega pisatelja Žige X Gombača)

27. 1., 24. 2., 24. 3., 28. 4., 26. 5. ob 17.00
Bilo je že nekoč davno, pa vendar … To je zgodba o pravem in iskrenem prijateljstvu,
ki traja še danes. Jo že poznate?
Pustolovka se poda na Grajski grič. Slišala je, da na gradu prebiva zmaj. Hm, zmaj?!
Govori se tudi, da je prava nadloga. Da smrči, da ponoči meščanom ne pusti spati
in da tu in tam celo tako strašno kihne, da zaneti požar. To se mora nehati! Njena
naloga je pregnati zmaja z Grajskega griča. Na poti do gradu sreča profesorja
zmajeslovja in mu zaupa, kam je namenjena. Profesor ji pozorno prisluhne ter se
odloči, da se ji bo pridružil. Se bo njuna pustolovščina končala s hudim bojem, v
katerem se bosta spopadla z zmajastim bavbavom, ali pa zmaj v resnici le ni tako
hudoben, kot o njem govorijo zgodbe?
KJE: Info center na Grajskem dvorišču
Vstopnina: 5 €
Primerno za otroke od 4. leta DALJE

Počitniški programi

Počitniški programi
Zimsko počitniško varstvo
19.–23. 2. od 7.30 do 16.30

Ko pomislimo na gradove, se nam zdi skorajda samoumevno, da so v njih bivali
pogumni vitezi, mogočni cesarji in lepe princese … A tisto obdobje zna biti še kako
skrivnostno … To je bil namreč tudi čas, ko ljudje še niso dvomili v obstoj zmajev.
Nekateri izmed njih so jih celo zelo resno preučevali. Eden takšnih je tudi profesor
zmajeslovja, ki je za nas pripravil cel kup zabavnih izzivov in zanimivih nalog, prek
katerih bomo odkrivali številne zgodbe, ki so se dogajale za mogočnimi grajskimi
zidovi. In kdo ve, morda na tem razburljivem grajskem potepu srečamo še katerega
od grajskih prebivalcev?!
ZBIRNO MESTO: Vstopni paviljon pred mostom
KDAJ: od 7.30 do 16.30
Vstopnina: 100 € (za celotedenski program),
25 € (za posamezen dan).
Drugi otrok iz iste družine ima 20-odstotni popust,
tretji in vsak naslednji pa 30-odstotnega.
Primerno za otroke od 6. do 10. leta starosti

Najave sprejemamo do zapolnitve
prostih mest oz. najpozneje do vključno
četrtka, 15. 2. 2018, na e-naslov
petra.kucic@ljubljanskigrad.si ali po
telefonu 01 306 42 04.

Pripovedke
o
Pripovedke
o Z-Majčku in prijateljih
Z-Majčku in prijateljih
Pravljične animacije in ustvarjalne delavnice

Mali zmajček je prijatelj grajskih škratov. Še čisto majhnega so ga škrati našli v
grajskem gozdu. Nekateri so se prestrašili in ga hoteli pokončati iz strahu pred tem,
da bo zrasel v velikega hudobnega zmaja, a Hermi in prijatelji so ga skrili in skrbeli
zanj v upanju, da ne bo. Malo je zaleglo upanje, malo pa so k temu pripomogla
čudežna zelišča profesorice Marion, tako da zmajček skoraj ni prerasel škratov. Ker je
bil tako majhen in so vsi vzklikali: »Joj, kako je majčken!«, se ga je prijelo ime Zmajček
Majček, za najbližje prijatelje je pa kar Z-Majček.
Čez čas je postal eden izmed pravljičnih prebivalcev gradu. Ker je izjemno prijazen,
ljubezniv, odkritosrčen in dobrodušen, pa tudi zelo iznajdljiv in malce navihan, je
kmalu pridobil številne prijatelje, najbolj pa so mu pri srcu tisti iz pravljic.
Letos bomo prisluhnili šaljivim, zabavnim, zanimivim, pa tudi skrivnostnim
pripovedkam o malem grajskem zmajčku in njegovih prijateljih.
KDAJ: ob 11. uri
KJE: Stanovska dvorana
Vstopnina: 5 €
Primerno za otroke od 4. do 10. leta starosti

Termini ustvarjalnih delavnic:
14. 1. 2018:
Šivilja Bogdanka
11. 2. 2018:	Mojca Pokrajculja
11. 3. 2018:	Boter petelin
8. 4. 2018:	Povodni mož
13. 5. 2018:	Bela kačica
10. 6. 2018:	Zlata goska

Dan, ko je izginil
Ljubljanski grad …

Strip Dan,
ko je izginil
Ljubljanski grad
je na voljo v
grajski trgovini
Doživetja za
domov.

Ljubljanski grad sodi med maloštevilne gradove,
ki poleg zgodovine, zgodb in legend premorejo
tudi svoj strip. Dan, ko je izginil Ljubljanski grad
je naslov stripovskega hip-hopa po zmajskograjski zgodovini, ki ga je napisal in spesnil Žiga X.
Gombač, narisal in pobarval pa Ivan Mitrevski.
Glavna junaka, Zmajček Franci in Maj Z, v stripu
na šaljiv, a strokovno verodostojen način predstavljata grajsko zgodovino!

Družinski vodnik po
Ljubljanskem gradu

Ob nakupu
družinske
vstopnice za
Ljubljanski
grad prejmete
Družinski
vodnik
brezplačno.

Družinski vodnik po Ljubljanskem gradu je tako kot
omenjeni strip napisal mladinski pisatelj Žiga X.
Gombač, ilustracije pa so delo Ivana Mitrevskega. S
pomočjo tega vodnika se lahko družine samostojno
podajo na učno pot, na kateri jih čakajo simpatične
uganke, spretnostni preizkusi ter druge možganske
kravžlarije. Tiste, ki bodo kos vsem izzivom, pa v
Grajski trgovini čakata članska izkaznica ter članstvo
v spoštovani Zmajski druščini, ki skrbi, da Ljubljanski
grad in njegove zgodbe ne utonejo v pozabo.

Več o celotni ponudbi si preberite na naši
spletni strani www.ljubljanskigrad.si
Z veseljem tudi odgovorimo na vaša
vprašanja. Pokličite nas v Info center po
telefonu: 01 306 42 93
ali nam pišite na e-naslov:
info-center@ljubljanskigrad.si
Veseli bomo vašega obiska.

Organizirane skupine
Za organizirane skupine Ljubljanski grad skozi vse leto izvaja
enaindvajset različnih pedagoških programov za otroke
in mladino. Na ta način sledimo svojemu poslanstvu, ki nas
zavezuje, da posredujemo znanje o zgodovini Ljubljanskega
gradu ter njegovi vlogi v preteklosti in sedanjosti.

Praznovanje rojstnega dne
Ljubljanski grad je tudi primeren prostor za praznovanje
rojstnega dne vašega otroka. Ponujamo trinajst različnih
programov; grajski vodniki otroke na igriv način popeljejo na
razburljivo potovanje po zanimivi grajski zgodovini in njenih
zgodbah …

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju
za otroke na Ljubljanskem gradu
Izpolnite spodnji obrazec in ga oddajte na kateremkoli
prodajnem mestu na Ljubljanskem gradu.
DA, želim prejemati obvestila s področja dogodkov in prireditev za otroke.

(IME)

(PRIIMEK)

(E-NASLOV)

(ULICA, POŠTA IN KRAJ BIVANJA)

(Datum)

(Podpis)

*S podpisom pooblaščam JZ Ljubljanski grad, da obdeluje moje navedene osebne podatke za potrebe obveščanja za
nedoločeni čas oziroma do mojega preklica. JZ Ljubljanski grad mojih osebnih podatkov ne sme posredovati drugim fizičnim
ali pravnim osebam, če tega prej nisem dovolil/-a.
JZ Ljubljanski grad se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih
podatkov ter mi omogočil uveljavljanje mojih pravic, in sicer pravico do dostopa do mojih osebnih podatkov, pravico do
popravka ali izbrisa mojih osebnih podatkov, pravico do omejitve obdelave mojih osebnih podatkov, pravico do ugovora
obdelavi in pravico do prenosljivosti mojih osebnih podatkov.
V skladu s 73. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov lahko kadar koli pisno zahtevate, da JZ Ljubljanski grad trajno ali
začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namen obveščanja. Zahtevo za prenehanje obveščanja lahko pošljete
po pošti na naslov: JZ Ljubljanski grad, Grajska planota 1, 1000 Ljubljana ali nas o tem obvestite na e-naslov: trzenje@
ljubljanskigrad.si.
JZ Ljubljanski grad je dolžan v petnajstih dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen obveščanja in o tem v
nadaljnjih petih dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.

Ljubljana Castle

@Ljubljanskigrad

ljubljanacastle

Info center: T: +386 1/306 42 93 E: info-center@ljubljanskigrad.si W: www.ljubljanskigrad.si
Za obiske
dogodkov
priporočamo
vožnjo z
vzpenjačo.

Informacije, rezervacije in prodaja vstopnic: prodajna mesta na Ljubljanskem gradu, spodnja postaja vzpenjače, www.ljubljanskigrad.si ter
na vseh prodajnih mestih www.mojekarte.si. Izdal: Ljubljanski grad, december 2017. Zanj: Mateja Avbelj Valentan, direktorica. Javni zavod
Ljubljanski grad si pridržuje pravico do sprememb v programu.

