
Želiš spoznavati tuje dežele in 

kulture v svetu?  
 

V knjižnici Prežihov Voranc bomo v okviru 

projekta Multi-kul-praktik na zabaven način 

predstavili različne dežele, njihove jezike, 

običaje, ljudske pravljice, pesmi, igrače, 

praznovanja, umetnost, znanost in celo jedi.  

 
Kontakt  

    kpv@mklj.si  

01 308 57 00 



Otroci bodo poslušali pravljico o ribicah in se 

naučili kratko francosko pesmico o ribicah. Tako 

se bodo na zabaven način seznanili s 

francoščino in se tudi naučili nekaj francoskih 

besed. Na kratki delavnici bodo izdelovali ribice.  

Učenci tretje triade si bodo ogledali projekcijo 

filma, ki ga je posnela Francoska šola v Ljubljani, 

natančneje učenci šole pod vodstvom 

profesionalne režiserke Slađane Vide; film je v 

francoščini s slovenskimi podnapisi. Po projekciji 

Na izobraževalni delavnici bodo mladi 

izvedeli, kakšna je razlika med sintetičnim 

in naravnim parfumom, katere so vrste 

naravnih dišečih materialov (eterična olja, 

absoluti, ipd.), kaj je "potek parfuma", kaj 

so spodnje, srednje in zgornje note… 

Udeleženci bodo lastnoročno in po svojem 

okusu izdelali čisto svoj naravni oljni 

parfum.  

Frankofonska gledališka skupina "Les Théâtreux"  

z Univerze v Ljubljani bo predstavila svojo novo 

predstavo z naslovom Forfanteries" (Hvalisanja) 

Oliviera Coyetta (2004).  Predstava je komedija, v 

kateri avtor z ironijo in veliko humorja opazuje 

hinavščino, tesnobo in neuresničene sanje tistih, ki 

so svoje življenje posvetili dramski umetnosti.  

Sobotno dopoldne bo, v sodelovanju s 

Frankcosko šolo in Francoskim inštitutom, 

namenjeno tekmovanju v poznavanju 

francoske kulture, pa tudi ustvarjanju, igranju 

in sladkanju. Vabimo, da se tekmovanja 

udeležijo ožje ali razširjene družine (starši z 

otroki, babice in dedki z vnuki in vnukinjami, 

tete, strici, bratranci in sestrične,...) in 

sestavijo zmagovalno ekipo. Pridite, skupaj se 

bomo zabavali, igrali, spoznali veliko novega in 

se naučili kakšne francoske ali slovenske 

besede. 

Zaradi same organizacije prostora in dogodkov vas 

vljudno prosimo, da nam sporočite vašo prisotnost 

in število udeležencev, ki bi se udeležili katerega 

od dogodkov, na naslov kpv@mklj.si ali po 

telefonu 01/308 57 00.   

Vabljeni tudi osnovnošolski in srednješolski 

razredi ter vrtci! 
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