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Spoštovani učenci in starši! 
 
Vabimo vas na drugo delavnico za učence druge triade z naslovom 
SPOZNAJMO EMONCE! 
 

 
Na tokratni delavnici bomo zopet prebudili v nas »raziskovalskega 
duha« in se podali po mestu za odgovori na vprašanja o starih 
Emoncih, ki so pred davnimi časi prebivali v največjem mestu v naši 
državi. Kot že verjetno vsi veste, se je Ljubljana nekoč imenovala 
Emona. Prvi dan našega srečanja se bomo podali v Mestni muzej v 
Ljubljani, kjer nas bosta animatorja v antičnih oblačilih z ogledom 
animiranega filma popeljala v rimski čas. Spoznali bomo vlogo 
rimskih vojakov v času vojne in njihovo opremo. Nato pa nas bo 
čakal zelo zanimiv del obiska, saj se bomo preoblekli v rimska 
oblačila in jedli leže na trikliniju. Spoznali bomo, kaj so jedli bogati in 
kaj revni Rimljani in še marsikaj drugega, kar naj do takrat ostane 
skrivnost. Naslednji dan pa nas bo pot popeljala do Šolskega 
muzeja, kjer bomo doživeli prav zanimivo učno uro pod vodstvom 
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antičnega učitelja. Po zaključku pouka pa se bomo odpravili na 
zaslužen priboljšek v najstarejšo slaščičarno v mestu.  
 

Pridite, imeli se bomo zelo lepo! 

 

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite z izpolnjeno prijavnico 
najkasneje do ponedeljka, 12. 3. 2018, in sicer: 
• na elektronski naslov: t.tajnikar@center-iris.si, 
• ali pisno na naslov Centra IRIS Ljubljana. 

 
Udeleženci delavnice imejte s seboj 4 EUR za plačilo vstopnic v 
oba muzeja in še nekaj malega za priboljšek v slaščičarni. 
 
 
Podrobnosti o izvedbi delavnice so opisane v priloženem programu. 
 
ZA STARŠE: 
V četrtek, 15. 3. 2018, ob 16. uri, ste starši lepo vabljeni na 

delavnico, ki je namenjena izključno vam. Naslov delavnice je Skrb 

staršev zase. Vzemite si čas zase in se nam pridružite na delavnici.  
 
 
 
 
 

Koordinatorica delavnice:     Ravnateljica:  

      Tanja Tajnikar                            Katjuša Koprivnikar 
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Program druge delavnice POST za učence 2. triade:  
Četrtek, 15. 3. 2018  
 

od do vsebina 
15:00 15:30 Prihod 

15:30 15.50 Malica 

16:30 18.00 
Obisk Mestne galerije in muzeja v Ljubljani- 
SPOZNAJMO EMONCE 
 

18.00 19:00 Nočni sprehod po centru Ljubljane 
 

19.00 21.00 Priprava večerje 
21:00 22.00 Priprava na spanje 

 
Petek, 16. 3. 2018 
 

od do vsebina 
   

7:15 7:30 Jutranje bujenje, urejanje 

7:30 8:00 Zajtrk 

8:00 8.30 Pospravljanje sob 

8:30  Odhod v Šolski muzej 

9.20 11.00 Uprizoritev šole v času antične Emone v 
Šolskem muzeju 

11:00 12:00 Sprehod po »Emoni« in postojanka v najstarejši 
slaščičarni v mestu 

13:00 13:45 Kosilo 

13.45 14.30 Urica za šport 
 


