
 

KEKČEVE USTVARJALNICE V LIZNJEKOVI DOMAČIJI, KRANJSKA GORA, 28.–31. julij 2020 

Datum in ura Ustvarjalnica Opis Cena 

Torek, 28. 7., 

ob 10. uri 

 

pohod do jezera 

Jasna 

KEKEC: »DOBRA VOLJA JE 

NAJBOLJA!« 
Delavnica: Kekčev medaljon in palica,  

 

v primeru slabega vremena: 

mikrofon ali  

Tinkarina bela mucika z zvončkom v 

obliki obeska  

Le kdo ne pozna pogumnega in odrezavega Kekca. Poln je 

domislic in dobre volje. Rime sestavlja kot za šalo, igra 

citre in ob tem prepeva. Delavnice bomo začeli s Kekčevo 

pesmijo in pohodom po njegovih stopinjah do jezera 

Jasna. Vmes bomo poiskali palico, se fotografirali s 

Kosobrinom in Kekcem, počoftali v Pišnici in preizkusili 

prodnike, ki jih bomo nabrali. Pokukali bomo na Razor in 

Prisank. 

5 EUR 

Sreda, 29. 7., 

 ob 10. uri 
 BEDANEC, NE JEZI SE NO! 

 

Delavnica: družabna igra  

»Bedanec, ne jezi se!« 

 

Bedanec je ujel Kekca in ga večkrat pretepel. Pri njem je 

bil bolj lačen kot sit. Sčasoma mu je uspelo pobegniti. 

Bedanc ga je ves čas poskušal privesti nazaj. 

Kekca bomo lovili v družabni igrici, po receptu njegove 

mame pa se bomo naučili skuhati koruzne žgance na 

ognjišču.  

5 EUR 

Četrtek, 30. 7.,  

ob 10. uri 
HIŠKA STRICA KOSOBRINA 

 
Delavnica: masažni predpražnik iz 

prodnikov in hiška 

Kosobrin je  majhen možiček, ki nabira zdravilne rastline. 

Ima prav lepo hiško, njivico in hlevček na pečini nasproti 

Bedanca. Loči ju le dolinica s potokom, prodniki in skrita 

bližnjica. V hiški mu pomaga sirota Mena, ki jo je rešil iz 

rok Bedanca.  

5 EUR 

Petek, 31. 7.,  

ob 10. uri 
ZVITKI SIROTE MENARE 

 
Delavnica: Bedančeva vrv v obliki 

zapestnice in zvitki sirote Menare  

Bedanec je Kekca močno privezal na vrv k drevesu ali pa 

ga je vlekel za sabo. Deklici Menari se je močno smilil, 

saj je tudi sama preživela ujetništvo pri Bedancu. Tam se 

je naučila kuhati.  

5 EUR 

 

Rdeča nit vseh srečanj in navdih za ustvarjanje sta zgodba iz knjige Kekec nad samotnim breznom in film Kekec. 

Delavnice so primerne za odrasle in otroke od 7. leta, mlajši se jih lahko udeležijo v spremstvu staršev ali starejših bratov in sester. Za pohod je potrebna 

primerna obutev. Podrobnejše informacije o programu dobite na neli.stular@planinskimuzej.si ali 08 380 67 32 ali 04 588 19 99 (Liznjekova domačija). 

VABLJENI! 

mailto:neli.stular@planinskimuzej.si


 

 

 V družbi z Vandotovimi junaki v Kajžnkovi hiši v Ratečah od 11. 8. do 14. 8. 2020 

 

Datum in ura Naslov Opis 
 

Torek, 11. 8., ob 10. uri 

Cena: 3 eur 

BELKA, KRASNA OVCA Matevž je krasen fantič, ki je imel ovco Belko. Nanjo je bil 

tako ponosen, da je ne bi dal niti za 20 cesarskih dvajsetic. 
Pogumno jo je rešil pred risovimi zobmi.  

Iz različnih materialov bomo izdelali obesek ovce Belke za 
verižico in torbico. V pinji pa se bomo naučili narediti maslo. 

Sreda, 12. 8., ob 10. uri 

Cena: 3 eur 

POVEST O ŠKRATU »Ko večer na zemljo črno dahne sapico, takrat v gozdu vstane 
škratec z rdečo kapico. Eh, če kdo mi pride v goro, da bi zlate 

vzel, kar zavijem v noči vrat mu, vržem ga v pekel.« Izdelali 
bomo škratovo hišico v obliki lončka za rožo. 

Četrtek, 13. 8., ob 10. uri 

Cena: 3 eur 

 

MOJA ZVEZDICA in 

Francozi v dolini 

»Ti zvezdica moja vesela …« je ena od Vandotovih pesmic, ki 
jo je objavil pod imenom Cvetko Slavin. Ta zvezdica bo 

zažarela na naših mobilih.  

Petek, 14. 8., ob 10. uri 

Cena: 3 eur 

NAŠ PETELINČEK »No, naš petelinček je velik gospod, naj pride na polje, naj 
pride na cesto, povsod je gospod.« Zato ga bomo narisali na 

posebne nakupovalne vreče. Če pa ga želite na kakšnem 
kosu svojega oblačila, ga prinesite s seboj. 

 

Rdeča nit letošnjih delavnic so pesmice in zgodbe pisatelja Josipa Vandota, avtorja zgodb o najbolj znanem slovenskem 

fantiču Kekcu. Iz njegovih del bomo spoznali življenje v Dolini v začetku 20. stoletja. Na posamezni delavnici bomo 

spoznali zgodbo ali pesmico in ustvarjali v povezavi z njo. Z njihovo pomočjo pa bomo pokukali tudi v čas mladosti 

naših starih staršev.  

Cena posamezne delavnice je 3 eur. Dodatne informacije: Neli Štular na tel. 08 380 67 32 ali 

neli.stular@planinskimuzej.si 

SE VIDIMO. 
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