
Center IRIS 
Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo  
in svetovanje za slepe in slabovidne 
Langusova ulica 8 
1000 LJUBLJANA 
telefon: +386 (01) 2442-750  
 

 
e-mail: info@center-iris.si; Zakladni podračun: 01100-6030689853 pri UJP Ljubljana 

IDENTIFIKACIJSKA ŠT.: SI94559899; MATIČNA ŠTEVILKA: 5051134, spletna stran: www.center-iris.si 

Številka: 60309-3/2019/4 
Datum: 24. 4. 2019 

 

Vabilo na skupno delavnico 
Po vzoru lanske skupne delavnice smo se odločili, da bomo tudi letos organizirali 

delavnico namenjeno otrokom od predšolskega obdobja do zaključka osnovne šole, 

njihovim bratom, sestram in seveda staršem.  

 

Zato vas vljudno vabimo na Center IRIS, v soboto, 11. maja 2019, od 9.00 do 15.00 

ure. 

 

Najprej bomo vsi skupaj (starši in otroci) malo pretegnili kosti in ogreli mišice, temu sledijo 

različne delavnice, med katerimi bodo otroci tokrat izbirali. Poleg vsake opisane delavnice 

je tudi priporočena starost, komu je delavnica namenjena. Vsak otrok v družini lahko 

izbere drugo delavnico. Starši bodo imeli v tem času priložnost izmenjave izkušenj, 

prisluhnili pa bodo tudi zgodbi Mirjane Šernek in njeni poeziji. Za kosilo se zopet zberemo, 

skupaj pojemo, po kosilu pa nas čaka likovna delavnica. 

 

PROGRAM: 

Za vse 

9.00-9.45: JUTRANJE RAZGIBAVANJE! 

Za starše 

9.50-11.20: SREČANJE MENTORJEV 

Sproščen klepet, kjer si bomo z našimi Mentorji, starši slepih in slabovidnih otrok in 

dijakov, izmenjali izkušnje in življenjske zgodbe. 

Uvodoma bomo predstavili namen skupine mentorjev, na koncu pa bi imeli tržnico znanj in 

izkušenj, kjer bi si med sabo podelili »znanja velikih staršev«. 

11.20-11.40: kavica 

11.40-12.30: SLEPA PESNICA MIRJANA ŠERNEK 

Mirjana Šernek se je kot slepa deklica preselila iz Srbije v Slovenijo, kjer se je po 

končanem šolanju zaposlila in ustvarila družino. Čas si krajša s pisanjem poezije. V 

slovenščini je izdala zbirko pesmi Zate, ki nam jih bo tudi predstavila. Poleg pisanja 

poezije Mirjana obožuje tudi petje, zato lahko pričakujemo tudi kakšno znano melodijo. 
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Za otroke 

9.50-12.30: IZBRANA DELAVNICA 

Otroci lahko izbirajo med več različnimi delavnicami. V oklepaju je zapisana predvidena 

starost otrok za posamezno aktivnost, ki pa ni obvezujoča, ter ostale opombe. V času 

delavnice bodo učenci imeli tudi malico. Delavnice so: 

1. ŽIVALSKA OLIMPIJADA: SVETLANA MAKAROVIČ (predvidena starost: 0-6 let) 

Za naše malčke bo organiziran nadvse pester, gibalno-ustvarjalni program. Sprva 

bomo v skupnem krogu ugotovili kam so se odpravile gozdne živali in kako uspešne 

so bile pri izvajanju športnih panog. Srečali se bomo z medvedom, ki je glavni 

pobudnik živalske olimpijade. Z njegovo pomočjo in izkušnjami se bomo tudi mi 

odpravili po poteh, ki so gozdne živali pripeljale do zmage. Poskušali bomo 

premagati različne ovire in priti do medalj.  

2. OBISK ŽELEZNIŠKEGA MUZEJA (starost: 4-8 let; cena: 2,5 eura, 3,5 eura/odraslo 

osebo) 

Odpravili se bomo na vodeni ogled Železniškega muzeja Slovenskih železnic. Do 

muzeja se bomo odpravili peš in z mestnim avtobusnim prevozom (tisti, ki živite v 

Ljubljani in okolici imejte s seboj LPP Urbano). V muzeju si bomo ogledali manjšo 

železniško postajo, ki je opremljena z vsemi potrebščinami za izvajanje prometa in 

prodajo vozovnic; preizkusili bomo različna ročna orodja in pripomočke za 

vzdrževanje železniških tirov, železniško uniformo ter delovne pripomočke 

železničarja. Eden od muzejskih prostorov je namenjen napravam za prenos 

sporočil, kot so telegrafi, telefoni in teleprinterji. 

3. TIPAM, VOHAM, OKUŠAM… (primerno za otroke z različnimi razvojnimi zaostanki) 

Otroci, ki slabše vidijo, svet zaznavajo bolj preko drugih čutil. Na 

delavnici bomo preizkusili, koliko se zanesemo nanje in kako dobro jih 

uporabljamo. Nekatere stvari bomo povohali, druge potipali, nekatere pa 

morda tudi okusili. 

4. USTVARJALNI POLIGON (starost: 6-12 let) 

Z učenci se bomo podali na ustvarjalni poligon. Na prvi postaji si bomo izdelali in 

okrasili okvir, v katerem bomo na naslednjih postajah pričarali svet okoli nas. 

Uporabili bomo različne materiale, od barvnih papirjev, vate, perl, folije, krep 

papirja, do zobotrebcev, barvnih pisal in lepila. 
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5. ŠPORTNE IGRE NA ROŽNIKU (starost: 9-15 let) 

Iz Centra IRIS se bomo peš odpravili na Rožnik. Tam bomo uživali v različnih 

športnih igrah in aktivnostih. Vmes bomo pokukali proti ogradi z risi v ljubljanskem 

živalskem vrtu in mogoče nam uspe celo uzreti kakšnega izmed risov… 

6. POSTANIMO RADIOAMATERJI (starost: 9-15 let) 

Na delavnici bomo najprej spoznali, kaj radioamaterstvo sploh je, njegovo 

zgodovino in nekaj osnovnih načel. Nato se bomo peš odpravili do bližnjega 

Tivolija, kjer bomo preizkusili radijske oddajnike/sprejemnike in se malo poigrali z 

aparati. Z nami bodo strokovnjaki iz dveh radioamaterskih klubov iz Ljubljane. 

Za vse 

12.30-13.30 KOSILO 

13.30-15.00 LE KAJ BO NASTALO? 

Starši, otroci in strokovni delavci, se bomo družili na likovni delavnici. Skupaj bomo 

ustvarjali in se zabavali. Likovno predznanje ni potrebno. 

 

Pomembno:  

- Prijave sprejemamo do ponedeljka, 6. 5. 2019, ali po pošti na naslov Center IRIS - 

Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in 

slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana ali na mail info@center-iris.si.  

- Prijave, ki bodo prispele po 6. 5., bomo primorani zavrniti, prav tako družin, ki se na 

dogodek ne bodo prijavile, ne bomo mogli sprejeti, zato vas vljudno prosimo, da se 

držite roka.  

- Prosimo, da prijavi priložite v celoti izpolnjeno prijavnico, ki je v priponki. 

 

 

Koordinator delavnice:                                                                             Ravnateljica: 

Peter Rot                                                                                                  Katjuša Koprivnikar 

 


