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Tokratni kulturni dan bomo izvedli malce drugače. V Celje se ne bomo podali z vlakom kot je bilo 

načrtovano, ampak nas čaka virtualna ekskurzija po mestu Celje. 

Pa začnimo. Kliknite na spodnjo povezavo in se »sprehodite« po Celju.  

https://www.burger.si/Celje/Celje_Mesto.htm 

Ko odpreš povezavo klikni virtualna ekskurzija, nato pa zeleno puščico na 

sredini. S puščicama spodaj se lahko premikaš naprej ali nazaj po 

fotografijah. V zgornjem levem kotu pa imaš napisano, kaj fotografija 

prikazuje. Ali se je v tem času odkar so fotografije nastale v Celju kaj spremenilo? 

Tudi tale sprehod po Celju ni bil tako slab, a ne? 

 

Tako. Pa gremo naprej.  

V Celju se nahaja edini otroški muzej v Sloveniji. To je Hermanov brlog.  

Deluje od leta 1995 in je namenjen otrokom do 12. leta starosti in vsem mladim po srcu . 

Svoje vsebine črpa tako iz preteklosti kot sedanjosti, iz prazničnosti in tudi vsakdanjosti. Zbira, 

hrani, raziskuje in razstavlja slovensko premično kulturno dediščino. Ima dve zbirki, ki sta 

povezani z otrokom in njegovim življenjem.  

 

Skozi muzej otroke vodi Herman Lisjak, maskota muzeja, ki je prisoten vsepovsod: v razstavnih 

prostorih, na depoju, v igralnici, v galeriji, gledališču in v slaščičarni 

in še kje. Otroški muzej Hermanov brlog z raznovrstnimi oblikami in 

metodami dela, ki so prilagojene različnim stopnjam, pomaga 

otrokom pri spoznavanju in razumevanju sveta. 

 

Na spodnji povezavi se prepričajte, če je to kar pravi zgornji opis res. 

https://www.muzej-nz-ce.si/stalne-razstave/otroski-muzej-hermanov-brlog-otroski-muzej-in-

prostor-otroske-ustvarjalnosti/ 
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Tako naš kulturni dan se bliža koncu. Na koncu vas čaka še gledališka predstava. 

Eno najlepših pravljic Svetlane Makarovič, Pekarna Mišmaš so 

uprizorili igralci Slovenskega ljudskega gledališča iz Celja.  

 

 

 

Vsestranska umetnica Svetlana Makarovič (1939) je s svojim ustvarjanjem zaznamovala različna 

področja slovenskega kulturnega življenja – kot pisateljica, pesnica, igralka, pevka skladateljica, 

ilustratorka in režiserka. Njene pravljice so zelo priljubljene med otroki in mladino. Svetlana 

Makarovič je za eno svojih najlepših pravljic Pekarna Mišmaš leta 1975 dobila Levstikovo 

nagrado, danes pa pravljico lahko uvrstimo med slovensko pravljično klasiko. 

 

Pa na kratko ponovimo vsebino pravljice:  

Dobrodušni, vedno nasmejani in skromni pek Mišmaš peče 

najboljši kruh daleč naokoli, z njim vsak dan razveseljuje vaščane 

in ga z veseljem daje revnim otrokom zastonj. Ne druži se z 

vaščani, drži se zase in nikoli ne stopi v tujo hišo. Od zlobne, opravljive vaške mlinarice Jedrt kupi 

vsak mesec le tri majhne vreče moke, njej pa nikakor ne gre v glavo, kako lahko iz tako malo 

moke speče toliko dobrega kruha. Jedrt je jezna na Mišmaša, ker od nje kupi tako malo moke, da 

se mora vsak teden s svojo cizo odpraviti v sosednjo Kurjo vas, da moko proda Kurjemu peku, 

zato se odloči, da bo prišla Mišmaševi skrivnosti do dna. 

 

Pekarna Mišmaš je zgodba o dobrem peku, ki nesebično peče najboljši kruh in z 

njim razveseljuje vse ljudi, ter o nevoščljivosti in zlobi, ki prijaznega peka prežene 

iz vasi.  

Uživajte v ogledu predstave Pekarna Mišmaš - SLG Celje: 

https://www.youtube.com/watch?v=bdnxezRDB-

0&amp=&list=PLiRQMlgIhXZqaaRoM8CvZcluwH2EDxaDH 

 

Ko končate, svoje vtise strnite v zgodbi ali pravljici, morda pesmi ali risbici. Jo skenirajte 

ali fotografirajte in jo pošljite svoji učiteljici na mail. Vaše izdelke bova objavili v šolskem 

spletnem glasilu Corona. 
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