INFORMACIJE IN ODGOVORI
NA MNOGA VPRAŠANJA:
INFO-DUM
Od ponedeljka do petka, od 8. do 18. ure.
Razlagova ulica 16, 2000 Maribor
E-pošta: info.dum@zpm-mb.si
Telefon: 02/229 94 50
Zveza prijateljev mladine Maribor
Razlagova ulica 16, 2000 Maribor
Telefon: 02/229 69 10, 040 433 511,
fax: 02/229 69 20
Transakcijski račun pri Novi KBM:
SI56 0451 5000 0405 095
ID za DDV: SI91266831
Spletna stran: www.zpm-mb.si
Elektronska pošta: zpm@zpm-mb.s

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.

Jesenske pocitnice
29., 30. oktober in 2. november 2012

VSAK DAN, OD PONEDELJKA DO PETKA,
NA TRGU SVOBODE
od 9. do 18. ure
USTVARJALNE DELAVNICE
Ustvarjali bomo iz naravnega in odpadnega materiala, poiskali
staro šaro in jo “reciklirali”. Nastali bodo inštrumenti, nakit,
svetilke, torbice, pasove, slike, lutke, igre ...
INFO-STOJNICA
Informirali vas bomo:
• o možnostih dejavnega preživljanja prostega časa,
• o sonaravnem bivanju,
• o tem, kam po pomoč, če smo v stiski (TOM, Varne točke)
SENZORIČNI POLIGON
Slišim, čutim, vonjam, okusim in vidim! Nas pika, ko hodimo
bosi? Slišimo ptičje žvrgolenje?...
IGRALNI IN GIBALNI KOTIČEK
“Igra je gibalo napredka!” Preverite te modre besede z nami.
od 13. do 15. ure
LETEČI AVTOBUS
V medgeneracijski klepetalnici nas bodo obiskali fotografi,
glasbeniki, športniki, raziskovalci...
od 15. do 18. ure
MEDGENERACIJSKI MENJALNI IN DARILNI KOTIČEK
Kar je nekomu napoti lahko drugega razveseli. Zamenjajmo ali
podarimo igrače, oblačila, znamke, plakate...

Potep do Mariborskega otoka, nato pa raziskovanje, opazovanje,
delavnice... Dogodek omogoča MO Maribor, Medobčinski urad za
varstvo okolja in ohranjanje narave.
“KO BOM VELIK BOM …”
16:00, oder na Trgu svobode
Morda kuhar, učiteljica ali policist ... ne, postal bom poštar,
čebelar... Glasbeno predstavo Stena Vilarja nam poklanja Pošta
Slovenije.
Sreda, 3. oktober – VARNO V PROMETU

ŠOTOR VIDKO
9:00–12:00 in 15:00–18:00, na Trgu svobode
Videli bomo zakaj uporaba odsevnih teles rešuje življenja.
JUMICAR
9:00–14:00, na Trgu svobode
Preizkus na poligonu za preventivno vzgojo otrok o varnem
vključevanju v cestni promet.
VARNO NA POTI V ŠOLO
9:00–12:00, na Trgu svobode
Igrali se bomo skupaj s prijaznimi policisti.
“BODI VIDEN – BODI PREVIDEN”
16:00, oder na Trgu svobode
Maja in Petra nas bosta popeljali skozi skrivnostni labirint
Cestožera.
Dejavnosti omogoča Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pri MO Maribor.

Ponedeljek, 1. oktober – DAN OTROKA
Četrtek, 4. oktober – SVETOVNI DAN VARSTVA ŽIVALI
» MLADOST JE RADOST IN NOROST! «
16:00, oder na Trgu svobode
Norčije in čarovnije s čarovnikom Gregom.
OTVORITEV RAZSTAVE »POLETNA ŠOLA FOTOGRAFIJE«
17:00, Galerija MO Maribor, Ul. heroja Staneta 1
Razstava bo na ogled do 5. oktobra, nato se seli v Galerijo male
Velike umetnosti v Domu ustvarjalnosti mladih.
Torek, 2. oktober – SVETOVNI DAN GLASBE
Branje v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju
9:30, Dom Miloša Zidanška na Pohorju
Srečanje mentorjev Bralne značke in Palčka Bralčka.
UČILNICA V NARAVI – DAN NA MARIBORSKEM OTOKU
9:00, zbirno mesto na Glavnem trgu

“MOJE MESTO - MARIBOR”
8:00, Dom ustvarjalnosti mladih Maribor
12. mednarodna likovna delavnica mladih v organizaciji Centra za
sluh in govor Maribor.
“RADOSTI IN STISKE ODRAŠČANJA”
9:30, Dom Miloša Zidanška na Pohorju
Srečanje mentorjev Otroškega parlamenta.
ohranimo živalim njihov dom
9:00–18:00, na Trgu svobode
Predstavila se nam bodo društva, ki skrbijo za živali.
» KDO SE BOJI MORSKEGA PSA? «
16:00, oder na Trgu svobode
Odgovor na to vprašanje nam bo zaupala pravljičarka Renata.

Petek, 5. oktober – SVETOVNI DAN UČITELJEV
»o razvajeni princeski in skodelici METINEGA ČAJA?«
16:00, oder na Trgu svobode
S pravljičarko Renato bomo ugotovili, da je metin čaj prav slasten.
Sobota, 6. oktober - VESELA POHORSKA SOBOTA
11:00–16:00, Dom Miloša Zidanška na Pohorju
Predstavili bomo počitniške dejavnosti, poklepetali z gosti,
raziskovali Milekov gozd čutil in poiskali skriti zaklad, lovili srečo
na srečelovu, napolnili želodčke z Milekovo enolončnico in sladkimi kostanji …
JESENSKE POČITNICE
29., 30. oktober in 2. november 2012
LIKOVNE USTVARJALNE DELAVNICE - JESENSKI PLODOVI
ponedeljek, torek in petek, od 8. do 16. ure, v Domu ustvarjalnosti mladih (DUM)
Iz jesenskih plodov in pisanega listja lahko izdelamo zanimive
uporabne in okrasne likovne izdelke.
LET’S PLAY ENGLISH!
v ponedeljek in torek, od 10. do 12. ure, v DUM-u
Druženje, igranje in jesensko ustvarjanje v angleškem jeziku za
otroke od 8. do 12. leta (v sodelovanju z društvom Družinski
center - društvo za pomoč posameznikom in družinam).
KOSTANJEV DOŽIVLJAJSKI PIKNIK
ponedeljek, ob 11:00, zbirno mesto v Doživljajskem parku Ertlov gozdiček pri vrtcu Jadvige Golež
Pekli bomo kostanje, jabolka in krompir, se spuščali po jekleni žici,
streljali z lokom, hodili s hoduljami, lovili ravnotežje... (v sodelovanju z društvom Center za pomoč mladim Maribor in Hoduljarskim
društvom).
JESENSKI IZLET - VESOLJSKI CENTER V VITANJU
torek, 29. oktober, ob 9:00 (zbirno mesto v DUM-u)
Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij je pred kratkim
odprlo svoja vrata. V malem kraju Vitanje stopimo v neskončno
vesolje in spoznamo vizionarja Hermana Potočnika Nordunga.
Po “vrnitvi” na Zemljo bomo raziskali še skrivnosti Šmartinskega
jezera. Malica iz nahrbtnika. Potrebna je predhodna prijava in
doplačilo 20 EUR. Povratek ob 16. uri.
Vse dejavnosti so brezplačne, razen jesenski izlet. Dodatne informacije in prijave: INFO-DUM (Razlagova 16, Maribor), telefon:
02 229-94-50 ali 040 433-511, e-naslov: info.dum@zpm-mb.si.

