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» Danes smo pri pouku naredili evalvacijo 
naše zaključne ekskurzije. Učenci so bili zelo 
navdušeni in prav tako njihovi starši, saj mi jih 
je kar nekaj poslalo pohvale. Zato se vam še 
enkrat iskreno zahvaljujem za čudovito vodenje 
po Velenjskem gradu in izvedbo zanimive 
delavnice. Še enkrat iskrena hvala. «

Učenci in učiteljice 
OŠ Ribnica na Pohorju



UVODNA BESEDA
Muzeji že vrsto let niso več prostor, ki bi ga v študijske 
in raziskovalne namene obiskovali le poznavalci in 
izobraženci. 

Danes muzeji s svojo izobraževalno in vzgojno vlogo 
pomembno vplivajo na spoznavanje kulturne dediščine 
ter skrb za njeno varovanje in ohranjanje. Na ta 
način se oblikujeta zgodovinska zavest in zavedanje, 
da dediščina ni ena sama, postavljajo se temelji za 
strpnost in medkulturni dialog, oblikuje se pozitiven 
odnos do varovanja in ohranjanja kulturne dediščine 
in izoblikuje zavedanje, da kulturna dediščina ni 
stalnica ter da človek kulturno dediščino ustvarja tudi v 
sedanjosti (Bucik, 2011).

Vse to pri svojem pedagoškem delu opažamo in se 
nam potrjuje tudi pri izvajanju pedagoških programov 
in programov kulturne vzgoje v Muzeju Velenje. 
Zavedamo se naše pomembne vloge pri varovanju in 
ohranjanju kulturne dediščine, zato smo se že pred 
več kot petnajstimi leti odločili za pripravo pedagoških 
programov, s katerimi z našim delom, ki ga opravljamo 
kot varuhi muzejskih zbirk, seznanjamo različne 
skupine obiskovalcev. Tem želimo čimbolje predstaviti 
bogate muzejske vsebine ter poskrbeti, da se pri nas 
dobro počutijo, se kaj novega naučijo ter se k nam z 
veseljem vračajo. Pomembno je, da se kulturna vzgoja 
pričenja že v ranih letih, zato v muzejske ustanove 
vabimo že predšolske skupine, poseben poudarek pa 
dajemo delu s šolskimi skupinami.
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Muzeji lahko s svojim raznovrstnim gradivom in 
raznolikimi razstavami, ki se navezujejo na lokalno in 
širše okolje, zelo uspešno dopolnimo ali nadgradimo 
učno snov, ki jo predvidevajo učni načrti za osnovne in 
srednje šole. Marsikatero učno snov, ki lahko v razredu 
hitro postane nezanimiva, šolarji v muzejskem okolju 
ob muzejskih predmetih, ki jih je mogoče videti, otipati 
in preizkusiti, usvojijo mnogo hitreje in se jim zaradi 
doživetja, ki ji bilo povezano z njimi, dobro vtisne v 
spomin. 

Ker se zavedamo, da so šolski programi natančno 
zastavljeni in da učitelji v svoj letni načrt težko 
vključijo aktivnosti, ki niso usklajene z učnimi načrti, 
smo v Muzeju Velenje učnim načrtom posvetili 
posebno pozornost. Ob naših razstavah smo pripravili 
pedagoške programe, ki so usklajeni z učnimi načrti 
ter zajemajo vsebine in cilje, ki jih morajo učenci pri 
posamezni učni snovi doseči.

Tako smo v nekaj več kot petnajstih letih za 
šolske skupine zasnovali pestro izbiro pedagoških 
programov. Programi, ki jih vsako leto dopolnjujemo 
in nadgrajujemo, se navezujejo na učno snov, ki jo 
učitelji podajajo učencem, in so bili v preteklih letih 
lepo sprejeti ter zelo dobro obiskani. Tudi tokrat 
smo pripravili kar sedem novih programov, samo 
v letošnjem šolskem letu pa ob občasni razstavi 
Litosfera ponujamo program Skrivnosti kamnin.

Strokovni delavci muzeja poskrbimo, da otroci v 
muzejskih učnih urah na zanimiv in zabaven način čim 
več izvedo, programe pa popestrimo s kvizi, z delovnimi 
listi ali muzejskimi delavnicami. 

Vedno smo veseli tudi vaših predlogov za sodelovanje 
in dopolnitev naše ponudbe!
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O MUZEJU VELENJE
Muzej Velenje domuje v Velenjskem gradu, ki je znan kot 
eden najlepše ohranjenih slovenskih gradov. Velenjski 
grad se v zgodovinskih virih prvič omenja leta 1270, 
današnjo podobo pa je dobil v 16. stoletju, ko so ga 
tedanji lastniki popolnoma prenovili in napol trdnjavsko 
zasnovan grad spremenili v renesančno rezidenco. Po 
drugi svetovni vojni je grad prešel v družbeno last, veliko 
notranje opreme je bilo uničene in stavba je začela 
propadati. Leta 1957 je velenjski premogovnik ustanovil 
Muzej slovenskih premogovnikov in muzej je svoje 
prostore dobil na Velenjskem gradu. Kmalu so v muzeju 
začele nastajati nove zbirke, hkrati pa je potekala tudi 
intenzivna sanacija grajske stavbe. 

Danes Muzej Velenje s svojim delovanjem pokriva 
območje treh občin Šaleške doline (Velenja, Šoštanja in 
Šmartnega ob Paki), obiskovalcem pa na Velenjskem 
gradu ponuja na ogled deset stalnih muzejskih in 
galerijskih razstav ter vedno tudi kakšno zanimivo 
občasno razstavo. Poleg razstav, ki obiskovalca popeljejo 
skozi lokalno zgodovino, vsekakor velja izpostaviti 
razstavo Afrika, eno od treh najpomembnejših afriških 
zbirk na slovenskih tleh, ter zbirki ostankov mastodonta 
in sodobne slovenske umetnosti.
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Muzej Velenje ima v Šaleški dolini še več enot z zanimivimi 
vsebinami: Muzej usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju, 
ki v prijetnem ambientu pripoveduje zgodbo o usnjarjih, 
industrialcih in nekdanjem življenju v Šaleški dolini;  
biser slovenske kmečke arhitekture – 400 let staro 
Kavčnikovo domačijo v Zavodnjah nad Šoštanjem; 
viničarsko Grilovo domačijo z zelenjavnim in zeliščnim 
vrtom, s čebelnjakom, sadovnjakom in z vinogradom v Lipju 
pri Velenju; Hišo mineralov v Starem Velenju, ki hrani več 
kot 4 tisoč mineralov z vsega sveta, ter spominski sobi v 
Topolšici in na Graški gori. Spominska soba v Topolšici je 
posvečena podpisu delne nemške kapitulacije, spominska 
soba na Graški gori pa legendarni partizanski 14. diviziji. 
Najnovejše muzejske pridobitve pa so razstavišče v 
Podhodu Pošta, Galerija F-bunker v podhodu pri Vili Bianca, 
razstavišče v Podhodu Pesje in Spominski center 1991.
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MUZEJSKA UČNA URA 
»PRI VAS DOMA«

Ker se zavedamo, da je včasih težko in 
dražje priti do nas, ali pa vam obisk pri 
nas vzame preveč časa, vam ponujamo 
možnost, da naše pedagoške programe ali 
predstavitve naših muzejskih razstav, ki se 
navezujejo na učno snov, ki jo morajo učenci 
poznati, izvedemo tudi kot učne ure v vaši 
šoli. 

Poleg v tej publikaciji predstavljenih pedagoških 
programov lahko s pomočjo raziskav, razstav in 
predmetov iz naših muzejskih zbirk zelo dobro 
predstavimo različna pomembna poglavja iz naše 
preteklosti: na primer razvoj protestantizma in 
pomen reformacije, čas druge svetovne vojne, 
povojni razvoj in nastanek mesta Velenje ter 
obdobje osamosvajanja Slovenije.
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Muzejska učna ura traja eno šolsko uro, z 
njo pa izbrano temo predstavimo s pomočjo 
računalniške projekcije in muzejskih predmetov. 

Cena izbranega programa je 25 evrov, za obiske 
v šolah izven Šaleške doline pa bomo tej ceni 
dodali še znesek potnih stroškov.

MUZEJSKA UČNA URA »PRI VAS DOMA«
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1. DO 9. RAZRED IN SREDNJEŠOLCI

KAJ NAM PRIPOVEDUJEJO 
STARI KAMNI?

PREDMET

Spoznavanje okolja, družba, zgodovina, 
medpredmetno povezovanje z 
naravoslovjem in tehniko ter z likovno 
umetnostjo

TRAJANJE 120 MINUT

CENA 3,00 € NA UČENCA

LOKACIJA VELENJSKI GRAD
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KAJ NAM PRIPOVEDUJEJO STARI KAMNI?

MUZEJSKA UČNA URA

V atriju Velenjskega gradu si ogledamo 
lapidarij, kjer so svoje mesto našli trije kamniti 
»spomeniki«. 

Skozi njihovo zgodbo, ki se začenja v času, ko so 
tudi naši kraji sodili v okvir rimskega imperija, 
jih spoznamo kot pomemben zgodovinski 
vir za preučevanje preteklosti, spoznamo 
pomen kulturne dediščine in pravilne časovne 
opredelitve dogodkov.

MUZEJSKA DELAVNICA

V delavnici se preizkusimo v klesanju v kamen.
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1. DO 9. RAZRED

S ČASOVNIM STROJEM V 
VELENJSKO PRETEKLOST

PREDMET

Spoznavanje okolja, družba, zgodovina, 
medpredmetno povezovanje z geografijo, 
izbirne vsebine – zgodovina: odkrivajmo 
preteklost svojega kraja, geografija: 
raziskovanje domačega kraja in varstvo 
njegovega okolja

TRAJANJE 90 MINUT

CENA 3,00 € NA UČENCA

LOKACIJA VELENJSKI GRAD
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S ČASOVNIM STROJEM 
V VELENJSKO PRETEKLOST

MUZEJSKA UČNA URA

S »časovnim strojem« (računalniško projekcijo) 
se podamo po različnih obdobjih lokalne 
preteklosti, predstavitev, ki je pripravljena 
ob časovnem traku in mnogih fotografijah iz 
različnih obdobij, pa je dopolnjena z raznolikimi 
aktivnostmi, ki omogočajo neposredno 
sodelovanje v programu.
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1. DO 5. RAZRED

NA OBISKU PRI MALEM 
MASTODONTU MASTIJU

PREDMET

Spoznavanje okolja, družba, medpredmetno 
povezovanje z likovno in glasbeno 
umetnostjo

TRAJANJE 120 DO 150 MINUT

CENA 5,50 € NA UČENCA

LOKACIJA VELENJSKI GRAD
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NA OBISKU PRI MALEM MASTODONTU MASTIJU

MUZEJSKA UČNA URA

Obdobje prazgodovine zajame pedagoški 
program, ob katerem si ogledamo razstavo 
ostankov mastodontov, ki so živeli v Šaleški 
dolini pred približno dvema milijonoma let. 
Okostja prednikov slona so našli ob urejanju 
okolice jezer, ki so v Velenju nastala ob ugrezanju 
pokrajine zaradi izkopavanja premoga. 

Maketa mastodonta v naravni velikosti, 
predstavljene kosti in okli ter kopiji 
mastodontovega zoba in kosti, ki sta namenjeni 
tipanju, ponujajo obiskovalcem posebno 
doživetje. Podatek o tem, da so mastodonti 
živeli pred nastopom zadnje ledene dobe, ki je 
povzročila njihovo izumrtje, nam služi kot uvod 
v pogovor o značilnostih pokrajine, rastlinstva in 
živalstva v času pred zadnjo ledeno dobo ter v 
času ledene dobe. 

Program dopolnimo s predstavitvijo zgodbe 
in pesmijo o pravljičnem mastodontu 
ter delavnicami, starejši otroci pa se 
lahko preizkusijo tudi v izdelavi odlitka 
mastodontovega zoba.

MUZEJSKA DELAVNICA

Izdelamo masko mastodonta in izdelek povezan 
s prazgodovinskimi živalmi in rastlinami.
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1. DO 5. RAZRED

URŠKA IN MIHA V AFRIKI

PREDMET

Spoznavanje okolja, družba, medpredmetno 
povezovanje s slovenskim jezikom, z likovno 
in glasbeno umetnostjo

TRAJANJE 120 DO 150 MINUT

CENA 5,50 € NA UČENCA

LOKACIJA VELENJSKI GRAD
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URŠKA IN MIHA V AFRIKI

MUZEJSKA UČNA URA

Afriška zbirka, ena izmed treh afriških zbirk 
v Sloveniji, prikazuje predmete, ki jih je med 
svojim potovanjem in bivanjem v Afriki zbral 
češki akademski kipar František Foit. Največji in 
najpomembnejši del zbirke so afriške maske in 
lutke. 

Stolčki, buče, posode iz gline in lesa, fetiši, orodje, 
orožje, nakit in glasbila omogočajo vpogled 
v način življenja afriških plemen. Ob ogledu 
razstave dobijo učenci bližnji stik z življenjem 
na drugi celini, s pomočjo uporabnih predmetov, 
glasbe, petja in poslušanja zgodb, pa lahko 
primerjajo načina življenja v domačem okolju in v 
Afriki.

MUZEJSKA DELAVNICA

Izdelamo afriško masko, afriško ogrlico in 
talisman.
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1. DO 5. RAZRED

ŽIVLJENJE NA 
SREDNJEVEŠKIH GRADOVIH

PREDMET

Spoznavanje okolja, družba, medpredmetno 
povezovanje z gospodinjstvom in z likovno 
umetnostjo

TRAJANJE 180 MINUT

CENA 5,50 € NA UČENCA

LOKACIJA VELENJSKI GRAD
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ŽIVLJENJE NA SREDNJEVEŠKIH GRADOVIH

MUZEJSKA UČNA URA

Mogočna grajska stavba, ki z grajskega hriba zre 
na moderno Velenje, ponuja odlično osnovo za 
spoznavanje življenja v srednjem veku. 

Kamniti portal z vklesano grajsko rožo, ki 
predstavlja viteško zaobljubo, železna vrata, 
grajske sobane, strelne line, obrambni stolpi, 
stranišča, vodnjak in cisterna ponujajo mnogo 
iztočnic za pogovor in razmišljanje o tem, kako je 
potekalo življenje na gradovih. 

Zbirka srednjeveškega orožja, posode in drobnih 
arheoloških najdb pa omogoča še pristnejšo 
predstavo o srednjeveškem vsakdanu.

MUZEJSKA DELAVNICA

Izdelamo viteški šlem, meč in kronico.
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1. DO 9. RAZRED

OHRANJAMO 
VELIKONOČNE ŠEGE 
IN NAVADE

PREDMET

Spoznavanje okolja, družba, zgodovina, 
medpredmetno povezovanje z likovno 
umetnostjo, izbirne vsebine – zgodovina: 
odkrivajmo preteklost svojega kraja, 
geografija: raziskovanje domačega kraja in 
varstvo njegovega okolja, etnologija: kulturna 
dediščina in način življenja, verstva in etika

TRAJANJE 120 DO 150 MINUT

TERMIN IZVEDBE ČAS PRED VELIKONOČNIMI PRAZNIKI

CENA 5,50 € NA UČENCA

LOKACIJA VELENJSKI GRAD
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OHRANJAMO VELIKONOČNE 
ŠEGE IN NAVADE

MUZEJSKA UČNA URA

Ob programu, s katerim predstavljamo 
velikonočne šege in navade, pripravimo tudi 
priložnostno razstavo. Velikonočni čas ponuja 
obilo zanimivih tem za pogovor ter nas vabi k 
ustvarjanju, ki je, posebej v mestih, včasih že 
skoraj pozabljeno.

MUZEJSKA DELAVNICA

V različnih tehnikah barvamo jajca, naučimo se 
izdelati rože iz krep papirja, naredimo si snop in 
še kakšno pomladno presenečenje.
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4. DO 9. RAZRED

SPREHOD SKOZI 
PRETEKLOST VELENJA

PREDMET

Družba, zgodovina, medpredmetno 
povezovanje z likovno umetnostjo in 
geografijo, izbirne vsebine – zgodovina: 
odkrivajmo preteklost svojega kraja, 
geografija: raziskovanje domačega kraja in 
varstvo njegovega okolja

TRAJANJE 180 MINUT

CENA 5,50 € NA UČENCA

LOKACIJA VELENJSKI GRAD

[ 23 ]    PEDAGOŠKI PROGRAMI MUZEJA VELENJE



SPREHOD SKOZI PRETEKLOST VELENJA

MUZEJSKA UČNA URA

Sprehodimo se skozi preteklost Velenja: 
z zbirko ostankov mastodontov spoznamo, 
kakšna je bila Šaleška dolina pred dvema 
milijonoma let, ter izvemo, kdo so in kaj delajo 
arheologi – raziskovalci preteklosti. Ob razstavi 
Med romaniko in barokom (Šaleška dolina med 
10. in 17. stoletjem) spoznavamo srednjeveško 
zgodovino doline, ob razstavi Ko je Velenje 
postajalo mesto pa izvemo, kako je Velenje po 
2. svetovni vojni dobivalo svojo današnjo podobo. 
Pri programu sodelujemo s celjsko enoto Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije.  

MUZEJSKA DELAVNICA

Seznanimo se z delom arheologa in sestavljamo 
ter lepimo glinene ploščice. 
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5. DO 9. RAZRED IN SREDNJEŠOLCI

OBLEKA NAREDI ČLOVEKA: 
ZGODOVINA OBLAČILNE 
KULTURE NA SLOVENSKEM

PREDMET

Gospodinjstvo, zgodovina, medpredmetno 
povezovanje z izbirnimi vsebinami – 
etnologija: kulturna dediščina in načini 
življenja, zgodovina: odkrivajmo preteklost 
svojega kraja

TRAJANJE 180 MINUT

TERMIN IZVEDBE PRVA POLOVICA MARCA

CENA 5,50 € NA UČENCA

LOKACIJA VELENJSKI GRAD
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OBLEKA NAREDI ČLOVEKA: 
ZGODOVINA OBLAČILNE KULTURE 
NA SLOVENSKEM

MUZEJSKA UČNA URA

V sodelovanju z učiteljicami gospodinjskega 
pouka smo pripravili program Obleka naredi 
človeka. 

Učenci se ob računalniški projekciji in priložnostni 
razstavi seznanijo z zgodovino oblačenja ter 
s tradicionalnimi postopki pridelave volne in 
lanenega platna. 

Poseben izziv za udeležence je delavnica, na 
kateri se naučijo vezenja, šivanja in tkanja na 
preprostih statvah.

MUZEJSKA DELAVNICA

Udeleženci po zgledu tkanja s statvami ročno 
prepletajo niti in izdelajo majhno tkanino, 
izvezejo monogram na robček in izdelajo 
preprost izdelek iz filca.
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6. DO 9. RAZRED

VLOGA SREDNJEVEŠKIH 
GRADOV IN PODOBE 
IZ ŽIVLJENJA NA GRADU

PREDMET

Zgodovina, medpredmetno povezovanje 
z gospodinjstvom, slovenščino, glasbeno 
umetnostjo in z izbirnimi vsebinami – 
geografija: raziskovanje domačega kraja 
in varstvo njegovega okolja, zgodovina: 
odkrivajmo preteklost svojega kraja 

TRAJANJE 180 MINUT

CENA 3 € NA UČENCA

LOKACIJA VELENJSKI GRAD
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VLOGA SREDNJEVEŠKIH GRADOV 
IN PODOBE IZ ŽIVLJENJA NA GRADU

MUZEJSKA UČNA URA

Kakšno je bilo življenje v srednjem veku, lahko 
učenci spoznajo v mogočni grajski stavbi, 
ki dvignjena na vzpetino bdi nad modernim 
Velenjem.

Kamniti portal z vklesano grajsko rožo, ki 
predstavlja viteško zaobljubo, železna vrata, 
grajske sobane, strelne line, obrambni stolpi, 
stranišča, vodnjak in cisterna ponujajo mnogo 
iztočnic za pogovor in razmišljanje o tem, kako je 
potekalo življenje na gradovih. 

Zbirka srednjeveškega orožja, posode in drobnih 
arheoloških najdb pa omogoča še pristnejšo 
predstavo o srednjeveškem vsakdanu.

KVIZ

Z vprašanji utrdimo znanje o vlogi gradov in 
življenju v srednjem veku. Najboljše čakajo 
tudi simbolične nagrade.
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5. DO 9. RAZRED IN SREDNJEŠOLCI

ZGODOVINSKI VIRI IN 
NJIHOVO HRANJENJE

PREDMET

Družba, zgodovina, medpredmetno 
povezovanje z izbirnimi vsebinami – 
obdelava gradiv: les, kovine in umetne mase

TRAJANJE 180 MINUT

CENA 5,50 € NA UČENCA

LOKACIJA VELENJSKI GRAD
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ZGODOVINSKI VIRI IN NJIHOVO HRANJENJE

MUZEJSKA UČNA URA

Zgodovina in z njo povezani učni načrti nam 
ponujajo veliko možnosti za raziskovanje 
muzejskega gradiva. 

Preteklost lahko raziskujemo s pomočjo 
zgodovinskih virov, spoznamo muzej kot 
ustanovo in se seznanimo z delom strokovnjakov, 
ki delajo v muzejih. Nadvse zanimiv je za učence 
prikaz dela konservatorjev, v katerem se lahko 
preizkusijo tudi sami.

MUZEJSKA DELAVNICA

Učenci prinesejo svojo fotografijo, ki jo nato 
opremijo za shranjevanje v fototeki. Opremljen 
fototečni list odnesejo domov. 

Učenci od doma prinesejo predmete iz lesa, 
kovine, keramike ali porcelana. Konservator jim 
pokaže, kako se z najosnovnejšo konservacijo 
predmet zaščiti, nato osnovno konservacijo 
opravijo tudi sami.
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7. DO 9. RAZRED IN SREDNJEŠOLCI

FOITOVO POTOVANJE 
PO AFRIKI

PREDMET

Geografija, državljanska in domovinska 
vzgoja ter etika, izbirne vsebine – 
geografija: življenje človeka na Zemlji, 
medpredmetno povezovanje z izbirnimi 
vsebinami – državljanska kultura

TRAJANJE 60 DO 90 MINUT

CENA 3,00 € NA UČENCA

LOKACIJA VELENJSKI GRAD

[ 31 ]    PEDAGOŠKI PROGRAMI MUZEJA VELENJE



FOITOVO POTOVANJE PO AFRIKI

MUZEJSKA UČNA URA

Češki akademski kipar František Foit je med 
svojim potovanjem in bivanjem v Afriki zbral 
predmete, ki so danes na ogled v eni izmed 
treh afriških zbirk v Slovenijii, v afriški zbirki na 
Velenjskem gradu. 

Največji in najpomembnejši del razstave Afrika 
so afriške maske in lutke, stolčki, buče, posode 
iz gline in lesa, fetiši, orodje, orožje, nakit in 
glasbila pa omogočajo vpogled v način življenja 
afriških plemen. Udeleženci doživijo bližnji stik 
z življenjem na drugi celini in v drugem času s 
pomočjo uporabnih predmetov, glasbe, petja 
in poslušanja zgodb. Ob tem lahko primerjajo 
načina življenja v domačem okolju in v Afriki. 

Z učenci višjih razredov in dijaki se posvetimo 
tudi geografskim značilnostim afriške celine, 
svoje znanje pa udeleženci dopolnijo z 
izpolnjevanjem delovnih listov.
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1. DO 9. RAZRED IN SREDNJEŠOLCI

KIPAR IN OBLIKOVALEC 
CIRIL CESAR

PREDMET

Likovna umetnost, spoznavanje okolja, 
naravoslovje in tehnika, tehnika in 
tehnologija

TRAJANJE 180 MINUT

CENA 5,5 € NA UČENCA

LOKACIJA VELENJSKI GRAD
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KIPAR IN OBLIKOVALEC CIRIL CESAR

MUZEJSKA UČNA URA

Stalna kiparska zbirka akademskega kiparja Cirila 
Cesarja na Velenjskem gradu ponuja vpogled v 
kiparjev ustvarjalni opus ter njegov umetniški 
razvoj. 

Razstava nas popelje skozi realistične figure, 
portretno kiparstvo, ekspresivno figuraliko, javno 
kiparstvo, steklene konstrukcije … Učencem 
predstavimo, kako se pomembne življenjske 
prelomnice odražajo v umetnikovih delih. 

Skozi igro primerjave spodbujamo učence 
k opazovanju, razumevanju in doživljanju 
razstavnih eksponatov. Pogovorimo se o 
portretu, javnem spomeniku ter industrijskem 
oblikovanju.

MUZEJSKA DELAVNICA 

Na ustvarjalni delavnici se učenci preizkusijo v 
(avto)portretu ter v skupinah, z igro svetlobe, 
poustvarjajo Cesarjeve steklene skulpture.
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3. DO 9. RAZRED IN SREDNJEŠOLCI

SPOZNAVAJMO 
KULTURNO-ZGODOVINSKE 
ZNAMENITOSTI ŠALEŠKE 
DOLINE

PREDMET

Spoznavanje okolja, družba, zgodovina, 
geografija, naravoslovje, izbirne vsebine – 
turistična vzgoja, geografija: raziskovanje 
domačega kraja in varstvo njegovega okolja, 
etnologija: kulturna dediščina in načini 
življenja

TRAJANJE PREDVIDOMA OD 8. DO 13. URE

CENA PEDAGOŠKEGA PROGRAMA 3,00 € NA 
UČENCA; VSTOPNINA ZA OGLED DODATNE ENOTE 
MUZEJA VELENJE 1,50 € NA UČENCA 
AVTOBUSNI PREVOZ ORGANIZIRATE SAMI
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SPOZNAVAJMO KULTURNO-ZGODOVINSKE 
ZNAMENITOSTI ŠALEŠKE DOLINE

EKSKURZIJA

VOŽNJA Z RAZLAGO

Avtobusna postaja – naselje Gorica – naselje 
Šalek – krožna vožnja po Velenju – območje 
premogovniških ugreznin – Gaberke – Ravne 
– Lajše – Topolšica ali Zavodnje – Šoštanj – 
Velenje

RAZLAGE – OGLEDI

Muzealci lahko ponudimo tudi programe, s 
pomočjo katerih učenci spoznavajo kulturno 
dediščino Šaleške doline. Velenje s svojo več kot 
750–letno zgodovino ni le »socialistični čudež«, 
Šaleška dolina pa je zelena dolina gradov in jezer, 
ki ponuja obilico pomembnih in zanimivih točk, na 
katerih se je vredno ustaviti in o njih izvedeti več. 

Danes znano predvsem po termoelektrarni 
Šoštanj, včasih pa središče Šaleške doline, je 
mesto Šoštanj, ki prav tako pripoveduje številne 
pomembne zgodbe o preteklosti. Ekskurzijo 
lahko dopolnimo z ogledom ene od enot Muzeja 
Velenje po izbiri (Velenjski grad, Kavčnikova 
domačija, Muzej usnjarstva na Slovenskem, 
Grilova domačija).

Učenci izpolnjujejo delovne liste.
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1. DO 9. RAZRED

ŽIVLJENJE NEKOČ: 
POMLAD ALI JESEN NA 
KAVČNIKOVI DOMAČIJI

PREDMET

Spoznavanje okolja, družba, zgodovina, 
geografija, medpredmetno povezovanje 
z likovno umetnostjo, izbirne vsebine – 
etnologija: kulturna dediščina in načini 
življenja 

TRAJANJE 150 MINUT

TERMIN IZVEDBE POMLAD, JESEN

CENA 5,50 € NA UČENCA

LOKACIJA KAVČNIKOVA DOMAČIJA V ZAVODNJAH 
NAD ŠOŠTANJEM
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ŽIVLJENJE NEKOČ: POMLAD ALI JESEN 
NA KAVČNIKOVI DOMAČIJI

MUZEJSKA UČNA URA

Življenje nekoč lahko učencem najbolj pristno 
predstavimo v avtentičnem okolju Kavčnikove 
domačije, 400 let stare dimnice. Domačija 
omogoča aktivno sodelovanje pri kmečkih 
opravilih, značilnih za različne letne čase. 
Jeseni se učenci na primer lahko preizkusijo v 
»prešanju« sadja. Kako drugačno od današnjega 
je bilo življenje nekoč, otroci najbolje občutijo, ko 
v dimnični celici Kavčnikove domačije zakurimo 
v ognjišču in se po vsem prostoru vije dim, za 
zabavo in učenje pa poskrbimo tudi s pastirskimi 
igrami.

MUZEJSKA DELAVNICA

Otroci v ustvarjalnih delavnicah izdelujejo izdelke, 
povezane z letnimi časi in opravili, ki so za ta čas 
značilna.
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1. DO 9. RAZRED IN SREDNJEŠOLCI

ŽIVLJENJE NEKOČ: 
NA GRILOVI DOMAČIJI

PREDMET

Spoznavanje okolja, družba, zgodovina, 
geografija, gospodinjstvo, medpredmetno 
povezovanje z likovno umetnostjo, izbirne 
vsebine – etnologija: kulturna dediščina in 
načini življenja 

TRAJANJE 120 DO 150 MINUT

CENA 5,50 € NA UČENCA

LOKACIJA GRILOVA DOMAČIJA V LIPJU PRI VELENJU
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ŽIVLJENJE NEKOČ: NA GRILOVI DOMAČIJI

MUZEJSKA UČNA URA

V avtentičnem okolju Grilove domačije, v 
ekomuzej preurejene viničarije, lahko učencem 
pristno predstavimo življenje nekoč. Domačija 
omogoča aktivno sodelovanje pri kmečkih 
opravilih, značilnih za različne letne čase, 
sodelovanje z mnogimi društvi pa obiskovalcem 
še bolj približa izbrane tematike. Tako se lahko 
učenci na Grilovi domačiji seznanijo z zelišči v 
zeliščnem vrtu, spoznajo stare vrste zelenjave, 
ki je rasla v »gartlcu«, obiščejo čebelarja ali se 
preizkusijo v »prešanju« sadja. 

MUZEJSKA DELAVNICA

Izdelamo izdelke iz naravnih materialov, 
prilagojene letnemu času obiska.
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3. DO 9. RAZRED IN SREDNJEŠOLCI

MINERALI

PREDMET

Spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, 
naravoslovje, kemija, medpredmetno 
povezovanje z geografijo

TRAJANJE 60 DO 90 MINUT

CENA 3,00 € NA UČENCA 

LOKACIJA HIŠA MINERALOV V STAREM VELENJU

[ 41 ]    PEDAGOŠKI PROGRAMI MUZEJA VELENJE



MINERALI

MUZEJSKA UČNA URA

Hiša mineralov ponuja na ogled bogato geološko 
zbirko najrazličnejših mineralov, najdenih v 
Sloveniji in po svetu. 

V učni uri učenci izvedo, kaj minerali sploh so, 
kako nastanejo, kje jih najdemo in kaj lahko z 
njimi počnemo. 

Najzanimivejše minerale si lahko ogledajo pod 
mikroskopom, pedagoški program pa dopolnimo 
z delovnimi listi. 

[ 42 ]    PEDAGOŠKI PROGRAMI MUZEJA VELENJE



1. DO 6. RAZRED

KAKO JE NASTAJALA 
NAŠA DRŽAVA

PREDMET

Spoznavanje okolja, družba, zgodovina, 
medpredmetno povezovanje z likovno 
umetnostjo

TRAJANJE 180 MINUT 

CENA 5,5 € NA UČENCA 

LOKACIJA SPOMINSKI CENTER 1991 VELENJE
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KAKO JE NASTAJALA NAŠA DRŽAVA

MUZEJSKA UČNA URA

Učenci se v Spominskem centru 1991 seznanijo z 
nastankom Republike Slovenije in z aktivnostmi, 
ki so v času osamosvajanja potekale v Šaleški in 
Zgornji Savinjski dolini. Učna ura je posvečena 
pogovoru o nastanku države, njenih simbolih, 
narodni zavesti in domoljubju. 

MUZEJSKA DELAVNICA 

Izdelamo državne simbole Slovenije.
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7. DO 9. RAZRED IN SREDNJEŠOLCI

SLOVENIJA 1991

PREDMET

Zgodovina, državljanska in domovinska 
vzgoja ter etika, izbirne vsebine – 
državljanska kultura, verstva in etika, 
etnologija: kulturna dediščina in načini 
življenja, filozofija za otroke, odkrivajmo 
preteklost mojega kraja, življenje človeka na 
Zemlji

TRAJANJE 180 MINUT

CENA 3 € NA UČENCA 

LOKACIJA SPOMINSKI CENTER 1991 VELENJE
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SLOVENIJA 1991

MUZEJSKA UČNA URA

Spominski center 1991 predstavlja obdobje 
osamosvajanja Republike Slovenije v Šaleški in 
Zgornji Savinjski dolini. Učenci se seznanijo z 
razlogi za osamosvojitev in z dogajanji na naših 
tleh v času pred, med in po osamosvojitvi. V 
pogovoru z veterani vojne za Slovenijo lahko iz 
prve roke izvedo, kako je sicer kratko obdobje 
vojne na slovenskih tleh potekalo, in si ogledajo 
orožje, uniforme in druge predmete iz časa 
osamosvajanja.

Učenci izpolnjujejo delovne liste.
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1. DO 3. RAZRED

POPOTNI KOVČEK 
USNJARSKEGA VAJENCA 
JURETA

PREDMET

Spoznavanje okolja, medpredmetno 
povezovanje z likovno umetnostjo

TRAJANJE 120 MINUT

CENA 3,00 € NA UČENCA

LOKACIJA MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM
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POPOTNI KOVČEK 
USNJARSKEGA VAJENCA JURETA

MUZEJSKA UČNA URA

Znanje o tehniški in industrijski dediščini 
lahko osnovnošolci zelo dobro izpopolnjujejo 
v šoštanjski enoti Muzeja Velenje, v Muzeju 
usnjarstva na Slovenskem. Najmlajši se 
lahko ob usnjarskem vajencu Juretu, otrokom 
namenjenemu liku, ki dopolnjuje razstavne 
prostore, seznanijo z razvojem usnjarstva in z 
njim povezanimi obrtmi, ki so bile značilne za 
Šoštanj.

MUZEJSKA DELAVNICA

Izdelamo usnjen copatek in zapestnico.
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4. DO 9. RAZRED IN SREDNJEŠOLCI

INDUSTRIALIZACIJA 
SKOZI ZGODBO MUZEJA 
USNJARSTVA NA 
SLOVENSKEM

PREDMET

Družba, zgodovina, geografija, izbirne 
vsebine – geografija: raziskovanje 
domačega kraja in varstvo njegovega okolja, 
medpredmetno povezovanje z likovno 
umetnostjo

TRAJANJE 120 MINUT

CENA 3,00 € NA UČENCA

LOKACIJA MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM
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INDUSTRIALIZACIJA SKOZI ZGODBO 
MUZEJA USNJARSTVA NA SLOVENSKEM

MUZEJSKA UČNA URA

Muzej usnjarstva na Slovenskem, šoštanjska 
enota Muzeja Velenje, omogoča zelo dobro 
izpopolnjevanje znanja o tehniški in industrijski 
dediščini. Učencem višjih razredov in 
srednješolcem predstavimo razvoj od obrti do 
industrije ter industrializacijo in z njo povezane 
stroje in naprave. 

KVIZ

Učno uro popestrimo z zabavnim kvizom.

MUZEJSKA DELAVNICA

Izdelamo usnjene zapestnice. 
Učenci izpolnjujejo delovne liste.

[ 50 ]    PEDAGOŠKI PROGRAMI MUZEJA VELENJE



7. DO 9. RAZRED IN SREDNJEŠOLCI

KULTURNA DEDIŠČINA 
ŠOŠTANJA

PREDMET

Zgodovina, geografija, likovna vzgoja, 
multimedija 

TRAJANJE 5 ŠOLSKIH UR

CENA 3,00 € NA UČENCA

LOKACIJA VILA MAYER, MUZEJ USNJARSTVA NA 
SLOVENSKEM, MESTO ŠOŠTANJ, SPOMINSKI PARK 
PRED OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ
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KULTURNA DEDIŠČINA ŠOŠTANJA

MUZEJSKA UČNA URA

Poudarek učne ure je na predstavitvi kulturne 
dediščine Šoštanja, nekdaj upravnega in 
gospodarskega središča Šaleške doline. Kulturno 
dediščino kraja učenci spoznavajo ob projekciji 
starejšega filmskega gradiva, ogledu stavbne 
dediščine mesta in pripovedovanju lokalnih 
povedk v Vili Mayer. Ogledajo si tudi Spominski 
park pred OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj. 
Pri programu sodelujemo z Vilo Mayer. 
Učenci med učno uro izpolnjujejo delovne liste.
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7. DO 9. RAZRED IN SREDNJEŠOLCI

INDUSTRIALIZACIJA – 
STROJI IN NAPRAVE

PREDMET

Zgodovina, geografija, likovna vzgoja, 
tehnika in tehnologija, kemija, biologija, 
fizika, matematika, multimedija 

TRAJANJE 5 ŠOLSKIH UR

CENA 3,00 € NA UČENCA

LOKACIJA MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM, 
OŠ KARLA DESTOVNIKA-KAJUHA ŠOŠTANJ
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INDUSTRIALIZACIJA – STROJI IN NAPRAVE

MUZEJSKA UČNA URA

Učenci spoznajo zgodovinski razvoj strojev in 
naprav ter goriv za njihov pogon. Proučijo sestav 
in delovanje motorjev z notranjim izgorevanjem 
ter razložijo njihovo delovanje. Opredelijo vrste 
gibanj na različnih napravah in strojih. Spoznajo 
model računalniško vodenega stroja. 
Pri programu sodelujemo s Srednjo strojno šolo 
Šolskega centra Velenje.

Učenci med učno uro izpolnjujejo delovne liste.
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7. DO 9. RAZRED IN SREDNJEŠOLCI

ZNAMENITE 
ŠOŠTANJSKE OSEBNOSTI

PREDMET

Zgodovina, geografija, likovna vzgoja, 
slovenski jezik 

TRAJANJE 5 ŠOLSKIH UR

CENA 3,00 € NA UČENCA

LOKACIJA MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM, 
VILA MAYER, DVOREC GUTENBÜCHEL
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ZNAMENITE ŠOŠTANJSKE OSEBNOSTI

MUZEJSKA UČNA URA

Učenci spoznajo nekatere pomembne osebnosti, 
ki so zaznamovale Šoštanj in Slovenijo 19. in 20. 
stoletja: Mihaela Vošnjaka, dr. Josipa Vošnjaka in 
Franza Xaverja Woschnagga, Frana Mayerja in 
Ivana Napotnika. 

Na dvorcu Gutenbüchel spoznajo preteklost 
dvorca in njegove arhitekturne značilnosti. Pri 
programu sodelujemo z Vilo Mayer in dvorcem 
Gutenbüchel.

Učenci med učno uro izpolnjujejo delovne liste.
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Spoštovani,
25. m

aja 2018 je v veljavo stopila nova splošna uredba o varstvu 
osebnih podatkov (GDPR - General Data Protection Regulation). 
Ta uredba vsa podjetja in javne ustanove, ki uporabljajo in 
kakorkoli obdelujejo osebne podatke državljanov Evropske unije, 
m

ed drugim
 zavezuje, da od vseh tistih posam

eznikov, katerih 
osebne podatke uporablja, za to pridobi nedvoum

no, konkretno, 
inform

irano, prostovoljno privolitev.

Tako vas, cenjeni obiskovalci M
uzeja Velenje, če želite, da vas še 

naprej obveščam
o o dogajanju v M

uzeju Velenje, prijazno 
prosim

o, da nam
 vrnete to dopisnico, dopolnjeno z vašim

i 
osebnim

i podatki in podpisom
.

Dopisnico sm
o že oprem

ili z našim
 naslovom

 in tudi poštnino 
sm

o že poravnali.

Po prejem
u vaše privolitve bom

o vaše osebne podatke 
uporabljali izključno za obveščanje o dejavnostih M

uzeja Velenje, 
in sicer za pošiljanje:
- tiskanih m

esečnih napovednikov prireditev M
uzeja Velenje;

- elektronskih M
uzejskih novic M

uzeja Velenje;
- tiskanih vabil na posam

ezne dogodke M
uzeja Velenje;

- elektronskih vabil na posam
ezne dogodke M

uzeja Velenje;
- obvestil o m

orebitni drugi ponudbi M
uzeja Velenje;

- priložnostnih voščilnic in čestitk.
 

Če želite prejem
ati le tiskana obvestila po tako 

im
enovani klasični pošti, lahko izpolnite le 

rubriki Im
e in priim

ek ter Naslov.

Če želite, da vas obveščam
o tudi (ali le) 

elektronsko, izpolnite rubriki Im
e in priim

ek ter 
Elektronski naslov.

Če želite, da o dogodkih in drugih dejavnostih,
ki jih v M

uzeju Velenje pripravljam
o za otroke, 

obveščam
o vašega otroka, vas prosim

o, da 
izpolnite tudi tem

u nam
enjene rubrike.

Če želite, da o dogodkih in drugih dejavnostih,
ki jih v M

uzeju Velenje pripravljam
o za otroke, 

obveščam
o vas, pa vas prosim

o, da to na 
dopisnici ustrezno označite.

Iskreno se vam
 zahvaljujem

o za sodelovanje in 
pom

oč ter se veselim
o naših prihodnjih 

druženj! 

Prisrčen pozdrav
sodelavke in sodelavci M

uzeja Velenje

 

 

P
o

štnina 
p

lačana.

P
o

g
. št. 
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M
uzej Velenje, 

Ljubljanska cesta 54, 
3320 Velenje



Spodaj podpisani

soglašam
, da M

uzej Velenje v svojih evidencah hrani in obdeluje m
oje naslednje osebne podatke:

Spoštovani, z vašim
i osebnim

i podatki 
bom

o ravnali skladno s splošno uredbo in 
zakonom

 o varstvu osebnih podatkov.

Poudarjam
o tudi, da lahko vašo privolitev 

za uporabo in obdelavo osebnih podatkov 
kadarkoli enostavno prekličete, in sicer 
tako da:

nam
 pišete na naslov M

uzej Velenje, 
Ljubljanska cesta 54, 3320 Velenje ali nam

 
pošljete elektronsko sporočilo na naslov 
info@

m
uzej-velenje.si ali nas pokličete

na telefonsko številko 03 898 26 30.

Hvala lepa!

PRIVOLITEV

Im
e in priim

ek:

Naslov:

Elektronski naslov:

Kraj in datum
:

Podpis:

(im
e in priim

ek)

Prosim
, da m

e obveščate tudi o ponudbi M
uzeja Velenje, nam

enjeni otrokom
.

Prosim
, da o ponudbi M

uzeja Velenje, nam
enjeni otrokom

, obveščate m
ojega otroka.

Im
e in priim

ek m
ojega otroka

(m
lajšega od 16 let):

Naslov m
ojega otroka

(m
lajšega od 16 let):

Elektronski naslov m
ojega otroka

(m
lajšega od 16 let):



ENOTE MUZEJA VELENJE:
MUZEJ NA VELENJSKEM GRADU
Odprto vsak dan razen ponedeljka od 10. do 18. ure.
Stalne razstave na Velenjskem gradu:

 • Mastodont
 • Afrika
 • Med romaniko in barokom
 • Stara trgovina in gostilna
 • Ko je Velenje postajalo mesto
 • Šaleška dolina 1941–1945
 • Grajska kapela
 • Zbirka sodobne slovenske umetnosti Gorenje
 • Zbirka kiparja Cirila Cesarja

KAVČNIKOVA DOMAČIJA, Zavodnje nad Šoštanjem
Ogledate si jo lahko po dogovoru z Muzejem Velenje.

GRILOVA DOMAČIJA, Lipje pri Velenju
Ogledate si jo lahko po dogovoru z Muzejem Velenje.

MUZEJ USNJARSTVA NA SLOVENSKEM, Šoštanj
Odprto vsak dan razen ponedeljka od 10. do 18. ure.

HIŠA MINERALOV, Staro Velenje
Odprto vsak dan razen ponedeljka od 10. do 17. ure.

SPOMINSKA SOBA »TOPOLŠICA, 9. MAJ 1945«, Topolšica
Brezplačno si jo lahko ogledate brez najave vse dni v letu. 
Za vodstvo se lahko dogovorite v Muzeju Velenje.

SPOMINSKA SOBA »XIV. DIVIZIJA«, Graška gora
Brezplačni ogledi po dogovoru z Muzejem Velenje ali z domačijo 
Štumpfel, Plešivec 62, 041-983-424. 

GALERIJA F-BUNKER, Velenje, podhod pri Vili Bianca
Ogledate si jo lahko po dogovoru z Muzejem Velenje.

PODHOD POŠTA, Velenje
Razstave v njem si lahko brezplačno brez najave 
ogledate vse dni v letu.

PODHOD PESJE, Pesje 
Razstave v njem si lahko brezplačno brez najave 
ogledate vse dni v letu.

SPOMINSKI CENTER 91, Velenje
Ogledate si ga lahko po dogovoru z Muzejem Velenje od 
novembra 2018 dalje.

Najavljene skupine si lahko ogledajo Muzej Velenje in 
njegove enote po dogovoru tudi izven odpiralnega časa.
Muzej Velenje, 03-898-26-30, info@muzej-velenje.si



MUZEJ VELENJE
Ljubljanska cesta 54 • 3320 Velenje • T: 03 898 26 30 

info@muzej-velenje.si • www.muzej-velenje.si

  www.facebook.com/MuzejVelenje/

 Muzej Velenje

Prijave na pedagoške programe Muzeja Velenje 
sprejema kustodinja pedagoginja 

Tanja Verboten po elektronski pošti na naslovu 
tanja.verboten@muzej-velenje.si 

ali po telefonu na številkah 
03 898 26 32 ali 031 676 922. 

 
Pedagoški programi so predstavljeni 
tudi na spletni strani Muzeja Velenje 

http://www.muzej-velenje.si/pp


