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Pedagoški programi  
in razstave v Narodnem muzeju Slovenije
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NE SPREGLEJTE

• Muzej je odprt vse dni v tednu.

• Za najavljene skupine ga lahko po predhodnem dogovo-
ru odpremo že pred 10. uro.

• Brezplačen ogled muzeja za otroke iz socialno ogroženih 
družin (velja za vse programe).

• Brezplačen ogled muzeja za predšolske otroke in osebe s 
posebnimi potrebami.

• Brezplačni ogledi razstav 3. decembra, 8. februarja in 18. 
maja in 20 % popusta za izvedbo pedagoških programov. 
Vodstvo se doplača po ceniku (15 EUR za skupino).

• 10-odstotni popust za skupine, ki Narodni muzej 
Slovenije obiskujejo prvič.

• 25-odstotni popust za skupine, ki so muzej obiskale v 
zadnjih petih letih.

• Kartica ugodnosti učiteljem omogoča brezplačne oglede 
vseh razstav in popuste v muzejski trgovini.

• E-didaktično gradivo za učitelje na spletni strani muzeja.

• Popusti se ne seštevajo razen v primeru obračuna brez-
plačnih vstopnic za socialno ogrožene otroke.

OtrOci si zaslužijO PrilagOjenO 
razlagO O dediščini.
in mi jim jo lahko ponudimo.

NAČRTOVANJE OBISKA

• Vstopnica za šolske skupine vključuje brezplačno 
vodstvo.

• Trajanje in izvedbo programov lahko prilagodimo razpo-
ložljivemu času.

• Hkrati lahko sprejmemo več skupin, ki jih razporedimo v 
dogovoru z vami.

• Možne so programske prilagoditve z želenimi tematskimi 
poudarki.

• Programe lahko kakovostno izvedemo tudi brez 
ustvarjalnega dela. Vsi naši programi so v celoti oblikovani 
interaktivno in zagotavljajo neposredno doživetje brez 
ustvarjanja. Trajanje se lahko skrajša na eno uro, cena pa je 
enaka ceni učne ure oziroma vstopnice.

• Prostor za počitek in malico je na voljo v garderobi muze-
ja in v parku pred muzejem.
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Narodni muzej Slovenije
Muzejska 1 
1000 Ljubljana

Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39
051 38 48 88 ali 
arheozabava@nms.si

Narodni muzej Slovenije – 
Metelkova
Maistrova ulica 1
1000 Ljubljana

Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39
051 38 48 88 ali 
arheozabava@nms.si

Arheološki park Ad Pirum
Hrušica, Podkraj 100
5273 Col

Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39
051 38 48 88 ali 
arheozabava@nms.si

Grad Snežnik
Kozarišče 67
1386 Stari trg pri Ložu

Informacije in najava obiska: 
01 705 78 14  ali 
grad.sneznik@nms.si

Več na www.nms.si

Muzej na Blejskem gradu
Grajska cesta 61
4260 Bled

Informacije in najava obiska: 
04 572 97 82

juhej, GReMO  
V MuZej!

POdatKi O lOKacijah
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narOdni Muzej slOVenije 

Narodni muzej Slovenije na Muzejski ulici je naslednik 
prvega slovenskega muzeja. Leta 2021 bo praznoval 
dvestoletnico obstoja, domuje pa v zgradbi, ki bo leta 
2018 štela 130 let. V palači v središču Ljubljane hranimo 
bogate in dragocene zbirke predmetov od kamene 
dobe do novega veka, numizmatično in grafično zbirko, 
v muzeju pa delujeta tudi oddelek za konserviranje in 
restavriranje ter bogata knjižnica.
Številni predmeti, ki so na ogled, sodijo v sam vrh svetovne 
kulturne dediščine. Med njimi izstopajo najstarejša piščal 
na svetu iz jame Divje babe, najdbe z Ljubljanskega 
barja in iz Ljubljanice, situla z Vač, edina staroegipčanska 
mumija v Sloveniji, pozlačeni kip emonskega meščana, 
gradbeni napis iz Emone, zlat germanski nakit iz obdobja 
preseljevanja ljudstev in srednjeveške lesene pasti.

Narodni muzej Slovenije
Muzejska 1
1000 Ljubljana 

Informacije in najava obiska:  
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Odpiralni čas: vsak dan od 
10. do 18. ure, ob četrtkih do 
20. ure. 
Muzejska vrata vam po 
dogovoru odpremo pred  
10. uro.
Zaprto: 1. januarja, 1. maja, 
1. novembra in 25. decembra.

Dostop za gibalno ovirane: 
Prešernova cesta 20.

Javna parkirišča so na voljo v 
neposredni bližini muzeja, v 
garažnih hišah Trg republike in 
Kongresni trg.
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juhej, PrVič V Muzej!   3+ 
Izkustvena delavnica

Seznanitev s pojmom muzeja, primerjava z domom in 
razumevanje razlik, dediščine, razstav in pojma zaklad. 

Spoznaj Živo, deklico s čarobnimi močmi, ki se 
dotakne starega predmeta in odpotuje v preteklost. 
Pridruži se ji na potovanju po zgodovini in spoznaj 
muzejske predmete.

zgOdbe s stičišča sVetOV
Stalna arheološka razstava 

Razstava razkriva čas od starejše kamene dobe do pozne-
ga srednjega veka na ozemlju Slovenije. Na tem preho-
dnem območju so se od najstarejše preteklosti stikali 
različni geografski, klimatski, etnični, politični, jezikovni 
in drugi svetovi. Razstavna pripoved temelji na zgodbah, 
ki izhajajo iz razstavljenih predmetov. Poleg najimeni-
tnejših eksponatov, kot so neandertalčeva piščal iz jame 
Divje babe, situla z Vač, rimski medaljon s podobo cesarja 
Avgusta, kip emonskega meščana, zgodnjesrednjeveški 
nakit in meči iz dobe viteštva, je predstavljenih še na 
stotine manj znanih predmetov s prav tako zanimivimi 
zgodbami. Te so večplastne in včasih tudi skrivnostne, vse 
skupaj pa ustvarjajo pisan mozaik – podobo preteklosti na 
stičišču svetov.

Povezava s kurikulom:  
oblikovanje podlage za 
dojemanje zgodovinskih 
sprememb, doživljanje in 
spoznavanje preteklosti na 
zanimiv in razumljiv način, 
seznanjanje s pojmom muzeja 
in njegove vloge v družbi.

Trajanje: 45 minut
Cena: 4 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si
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Dotakni se 
predmetov!

Srebrna zaponka, 6. stoletje

Narodni muzej Slovenije Narodni muzej Slovenije
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OdKriVaMO žiVljenje jaMsKih ljudi   5+ 
Izkustvena delavnica

Seznanitev s kameno dobo, materiali, življenjem jamskih 
ljudi. Ogled najstarejše piščali na svetu, praktičen prikaz 
izdelave tega inštrumenta in drugih opravil jamskih ljudi. 
Poslušanje zvokov in melodij piščali, izdelava lastnega 
napeva in skupno ustvarjanje jamske slikarije.

Pridruži se Živi iz muzeja in pobegni v najstarejše ob-
dobje zgodovine. »V jami« bomo na podlagi zgodbe 
spoznali življenje jamskih ljudi. Preizkusili se bomo v 
izdelavi ognjišča, ugotavljanju in poimenovanju kame-
nodobnih materialov, vrtanju luknjic v kost, strganju 
kož. Sestavili in uglasbili bomo tudi jamsko pesem. V 
vrtec se bodo otroci vrnili s skupno jamsko slikarijo. 

KOl na KOl – KOlišče   5+ 
Doživljajsko-ustvarjalna delavnica

Seznanitev z bakreno dobo, kulturo koliščarjev na 
Ljubljanskem barju in okoljem v času bakrene dobe, njiho-
vem vsakdanu. Sestavljanje makete koliščarskega naselja, 
izdelava amuletov za srečo.

Vabimo te, da se odpraviš več tisoč let nazaj v 
preteklost na obisk h koliščarjem. Prepoznaš njihove 
vsakdanje predmete in poznaš njihovo namembnost? 
Preizkusili se bomo v sestavljanju makete koliščarske-
ga naselja, s koraki izmerili dolžino drevaka, odkri-
vali nahajališča bakrove rude, trgovali z zaščitnimi 
talismani in uporabili ročne spretnosti pri tkanju na 
statvah. V ustvarjalnem delu se bomo preizkusili v 
izdelovanju amuletov. 

Povezava s kurikulom: 
oblikovanje podlage za 
dojemanje zgodovinskih 
sprememb, doživljanje in 
spoznavanje preteklosti na 
zanimiv in razumljiv način, 
seznanjanje s pojmom muzeja 
in njegovo vlogo v družbi. 

Trajanje: 60 minut
Cena: 4 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Povezava s kurikulom: 
oblikovanje podlage za 
dojemanje zgodovinskih 
sprememb, doživljanje in 
spoznavanje preteklosti na 
zanimiv in razumljiv način, 
seznanjanje s pojmom muzeja 
in njegovo vlogo v družbi.

Trajanje programa: 60 minut
Cena: 4 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Narodni muzej Slovenije Narodni muzej Slovenije
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KOliščarji in izgubljenO bOdalO   3r+ 
Doživljajsko-ustvarjalna delavnica

Seznanitev z bakreno dobo, kulturo koliščarjev na 
Ljubljanskem barju, okoljem v času bakrene dobe, njiho-
vem vsakdanu. Sestavljanje makete koliščarskega naselja, 
izdelava sekiric.

Vabimo te, da se odpraviš več tisoč let nazaj v 
preteklost na obisk h koliščarjem. Prepoznaš njihove 
vsakdanje predmete in poznaš njihovo namembnost? 
Preizkusili se bomo v sestavljanju makete koliščarske-
ga naselja, s koraki izmerili dolžino drevaka, odkri-
vali nahajališča bakrove rude, trgovali z zaščitnimi 
talismani in uporabili ročne spretnosti pri tkanju na 
statvah. V ustvarjalnem delu se bomo preizkusili v 
vlivanju bakrenodobnih sekiric.

denar je sVeta Vladar   3r+ 
Doživljajsko-ustvarjalna delavnica

Seznanitev s pojavom in razvojem denarja, predmonetar-
ne in monetarne oblike, zaščita in ponarejanje denarja, 
načini zaslužka, zapravljanja in varčevanja.

Ali veš, kako so ljudje trgovali pred pojavom denarja 
in kakšne so bile prve oblike denarja pred pojavom 
novcev? So imeli vsi pravico do izdajanja ali so 
se nekateri znašli s ponarejanjem? Iz žepa bomo 
izvleki bankovec in ugotavljali, kako je zaščiten pred 
ponarejanjem? Kaj nam denar sporoča in kakšni so 
motivi na njem? Nato bomo sodoben denar primerjali 
s srednjeveškim in prazgodovinskim. Zaupali si bomo 
naše največje želje in izdelali poseben hranilnik, da bi 
se nam izpolnile.  

Povezava z učnim načrtom: 
prazgodovina, kovinska 
obdobja, koliščarji, dediščina, 
muzeji, opazovanje, 
raziskovanje. 

Trajanje programa: 120 minut
Cena: 5,5 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Povezava z učnim načrtom: 
oblike in pomen denarja, tuj 
denar, poraba in zaslužek.

Trajanje: 60 minut
Cena: 4 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Narodni muzej Slovenije – PrešernovaNarodni muzej Slovenije – Prešernova 1312

Koliko moraš 
zaslužiti, da 

si boš izpolnil 
največjo željo?Na obisk h 

koliščarjem!

Narodni muzej Slovenije Narodni muzej Slovenije
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je Vse zlatO, Kar se sVeti?   3r+ 
Doživljajsko-ustvarjalna delavnica

Spoznavanje muzejskih poklicev, s posebnim poudarkom 
na poklicu restavratorja-konservatorja in njegovi vlogi v 
muzeju, preizkus reševanja kulturne dediščine ter ogled 
stalne arheološke razstave s poudarkom na rimski pepelni-
ci in žari, izdelava replike emonskega meščana.

Na stalni arheološki razstavi je razstavljena pepelni-
ca s stekleno žaro, ki je bila v depoju muzeja shranje-
na že več desetletij. V konservatorski-restavratorski 
delavnici so ob obravnavi pepelnice naleteli na pravo 
presenečenje - v žari so se skrivali novec, fibula in 
zlat prstan. Spoznali bomo delo restavratorja-kon-
servatorja, si od blizu ogledali njegove pripomočke 
za delo in jih skušali poimenovati ter se preizkusili 
v reševanju zlomljenega predmeta. Na koncu bomo 
izdelali tudi glineno repliko emonskega meščana.

Pirati na lOVu za zaKladOM   4r+ 
Doživljajsko-ustvarjalna delavnica

Program v obliki pustolovščine med reševanjem ugank 
in skupinskim delom osvetljuje 12 izbranih predmetov 
Narodnega muzeja Slovenije. Poudarek je na najpomemb-
nejših predmetih, ki jih hrani muzej (neandertalčeva 
piščal, drevak, mumija, situla z Vač, kip emonskega 
meščana …).

Podaj se na pravo avanturo, polno preizkušenj, da 
najdemo izgubljen muzejskih zaklad! Kot pravi pusto-
lovci se bomo podali v zgodovino in odkrivali zgod-
be, ki jih pripovedujejo muzejski predmeti. Poiskali 
bomo številne rešitve in jih zapisali v križanko ter 
tako našli lokacijo naše zakladne najdbe. Ne omahuj, 
obleci se v togo in tuniko, zaigraj na repliko neander-
talčeve piščali, izmeri dolžino drevaka, sestavi prizo-
re s situle v pravi vrstni red, povonjaj rimske dišave in 
se preizkusi v klesanju v kamen! Za nagrado si bomo 
izdelali svojega piratskega pomočnika - papigo!

Povezava z učnim načrtom: 
kulturna dediščina, 
opazovanje, iskanje virov, 
raziskovanje, delo v skupinah, 
nacionalni muzeji.

Trajanje: 120 minut
Cena: 5,5 EUR
nformacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Narodni muzej Slovenije – PrešernovaNarodni muzej Slovenije – Prešernova

Povezava z učnim načrtom: 
kulturna dediščina, 
seznanjanje s pojmom muzeja 
in njegovo vlogo v družbi, 
opazovanje. 

Trajanje programa: 90 minut
Cena: 5,5 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si
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Z zemljevidom 
in skupnim 
trudom do 

skritega 
zaklada!

Razbita 
dediščina čaka 

rešitelje!

Narodni muzej Slovenije Narodni muzej Slovenije



1716

Povezava z učnim načrtom: 
zgodovinski viri, iskanje virov 
in raziskovanje, arheologija, 
muzeji, medpredmetna 
povezava z matematiko.

Trajanje: 90 minut
Cena: 5,5 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Delavnica poteka od maja 
do septembra v lepem 
vremenu. Oblecite se 
primerno za izkopavanje v 
arheopeskovniku.

1716

Vitezi na POhOdu!   4r+ 
Doživljajsko-ustvarjalna delavnica

Seznanitev s srednjeveško družbo in viteštvom kot 
značilnim pojavom srednjega veka v Evropi. Ob opazo-
vanju viteškega oklepa in z otipom meča bomo razumeli 
izurjenost vitezov, logiko bojevanja in opreme, ki jo lahko 
medpredmetno povežemo z naravoslovjem.

Ob ogledu pravega viteškega orožja in oklepa bomo 
spoznali, kdo so bili vitezi in kako sta potekala urje-
nje in obred povitezitve. Mar so bili možje v železu 
resnično zasanjani poeti, kot pravijo legende, ali 
predvsem surovi bojevniki, kot kažejo orožje in kroni-
ke? Tudi ti se preizkusi v mečevanju in si izdelaj svoj 
viteški meč s simboli za zaščito!

deteKtiVi PreteKlOsti   5r+ 
Izkustvena delavnica

Prikaz dela arheologa in njegovih orodij z delavnico v 
arheopeskovniku. Iskanje in raziskovanje materialnih 
virov, pot od arheološkega odkritja do muzejske vitrine, 
preučevanje arheoloških najdb. Sprehod po zbirkah in 
ogled najpomembnejših muzejskih predmetov (drevak z 
Ljubljanskega barja, situla z Vač, egipčanska mumija, piščal 
iz Divjih bab), njihov pomen in izpovednost.

Pustolovščino začni kot pravi arheolog: s strgalko, 
žličko, ščetko in drugimi orodji skrbno razišči arheo-
loško najdišče na muzejski zelenici, preuči in razvrsti 
najdbe ter jih spremljaj na poti do muzejske vitrine. 
Kot detektiv razvozlaj zgodbo najdenega predmeta 
in jo predstavi sošolcem. Kot izkušen arheolog opazuj 
razstavljene predmete v muzeju in razmisli, kaj vse 
nam lahko razkrijejo.

S strgalko 
in žličko v 

arheopeskovnik!

Povezava z učnim načrtom: 
evropski srednji vek, 
srednjeveška družba, viteštvo, 
medpredmetna povezava z 
matematiko in fiziko.

Trajanje programa: 90 minut
Cena: 6,5 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Bodi zgled z 

upoštevanjem 

viteškega 
kodeksa!

Narodni muzej Slovenije Narodni muzej Slovenije
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razVOj PisaVe   6r+ 
Doživljajsko-ustvarjalna delavnica

Ogled spomenikov, ki dokumentirajo začetke in razvoj 
pisane besede: staroegipčanski hieroglifi, zapisi v venetski 
pisavi, v kamen vklesani rimskodobni napisi v latinici, 
srednjeveški zapisi, pa tudi o pisavi malo drugače, denimo 
o slikovni pisavi na situli z Vač. Seznanitev z različnimi pi-
snimi nosilci, zgodovino tiska in novostmi, ki jih je prinesel 
tisk. Vodstvo vključuje tudi ogled muzejske knjižnice. 

V muzeju smo našli steklenico s skrivnostnim sporoči-
lom. Le rešitve zapletenih ugank bodo najbolj bistrim 
in učenim pomagale razkriti tajno šifro, ki jo je izgubil 
Albert. Vendar, kako razvozlati skrivnost? Nič lažje-
ga kot to! Pomagali nam bodo budno oko in staro-
davni zapisi, ki jih med svojimi zidovi skriva Narodni 
muzej Slovenije! Ob tem se bomo naučili, kako se 
berejo staroegipčanski hieroglifi, razvozlali v kamen 
vklesane rimskodobne napise, prebirali srednjeveške 
in novoveške zapise, spoznali pomen tiska in mnoge 
druge zanimivosti. Seznanili se bomo tudi s sodob-
nimi pisavami, se preizkusili v šifriranju in si izdelali 
knjižno kazalo s skrivnostno muzejsko šifro. 

arheOlOgija Pa te FOre   6r+ 
Veččutno vodstvo

Seznanitev z Narodnim muzejem Slovenije in hrambo 
materialnih virov ter voden ogled po najpomembnejših 
predmetih iz arheološke zbirke (neandertalčeva piščal iz 
Divjih bab, idol z Ljubljanskega barja, zlati našivek z Bleda, 
staroegipčanska mumija, situla z Vač, kip emonskega 
meščana, gradbeni napis iz Emone, slonokoščeni lutki, 
viteški meč iz Ljubljanice), veččutno vodenje z uporabo 
sluha, vida, voha in tipa.

Odpravi se na potovanje po skoraj vseh obdobjih 
zgodovine! Obleci rimsko togo, vzemi v roke legi-
onarjev meč in si nadeni njegovo čelado, poslušaj 
zvoke najstarejše piščali, povohaj rimske začimbe in 
dišave, s katerimi so natrli egipčansko mumijo, potipaj 
mojstrske izdelke prazgodovinskih in staroveških ro-
kodelcev ter preveri, kako so v resnici videti predmeti 
iz tvojega učbenika! 

Povezava z učnim načrtom: 
vrste pisav in različna sredstva 
za pisanje, razvoj tiska, prva 
slovenska knjiga.

Trajanje: 90 minut
Cena: 5,5 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Povezava z učnim načrtom: 
zgodovinski viri, arheologija, 
prazgodovina, antika, srednji 
vek.

Trajanje: 90 minut
Cena: 4 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si
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Odkrij 
skrivnostni 
svet pisav!

Glavni 
arheološki 

predmeti iz vaših 
zgodovinskih 

učbenikov.
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Izdelaj svojo 
prazgodovinsko 

posodo!

150.000 let PrazgOdOVine  
V eni šOlsKi uri   7r+ 
Vodstvo z otipom predmetov

Od neandertalca do kromanjonca, od kamenih orodij do 
najbolj umetelno oblikovanega zlatega nakita halštatskih 
kneginj, od koliščarjev do mojstrov železa, od bronasto-
dobnih bojevnikov do keltskih konjenikov, od najstarejše 
piščali na svetu do situle z Vač – spoznali boste skoraj vse 
predmete iz vaših zgodovinskih učbenikov. Razlaga naj-
starejšega in najdaljšega obdobja človeške zgodovine in 
tehnološkega napredka družbe, opis značilnosti obdobij, 
ogled prazgodovinskih najdb na Slovenskem.

Prepusti se potovanju po najstarejšem obdobju člo-
veka. Preizkusi se v izdelavi neandertalčeve piščali, 
potipaj kamena orodja in druge materiale kamene 
dobe. Nauči se, kako so izdelovali lončenino in kdaj 
se prvič pojavi kovina na današnjem ozemlju Slo-
venije! Sestavi plašč situle z Vač in jo primerjaj z 
drugimi situlami ter spoznaj halštatsko nošo višjega 
sloja! Preveri, s kakšnimi čolni so se vozili koliščarji po 
Ljubljanskem barju, izmeri njegovo dolžino in ugotovi, 
zakaj so Kelti za seboj puščali zvite meče. Na koncu 
se s sošolci pomeri v zabavnem kvizu!

Narodni muzej Slovenije – PrešernovaNarodni muzej Slovenije – Prešernova

jaMsKi ljudje in Piščal   7r+ 
Doživljajsko-ustvarjalna delavnica

Podrobna predstavitev eksponata svetovnega pomena – 
neandertalčeve piščali iz jame Divje babe, najstarejšega 
glasbila na svetu iz starejše kamene dobe. Pojasnitev 
razvoja človeka, ki je pomemben za razumevanje pomena 
te arheološke najdbe, in časovni prikaz uporabe kamenih 
orodij. Demonstracija izdelave piščali, otip replik kameno-
dobnega orodja in družabna igra – kviz.

Ali veš, zakaj je odkritje neandertalčeve piščali iz 
Divjih bab postavilo na glavo razumevanje razvoja 
človeka? Ob slikovnem gradivu spoznaj, kako je po-
tekala evolucija človeka, potipaj predmete iz davne 
preteklosti, razvrsti kamena orodja na časovnem 
traku in se preizkusi v praktični nalogi - izdelavi 
neandertalčeve piščali. Za konec pa še družabna igra 
»Lov na mamuta« in izdelava kamenodobne sulice. 

Mlajša KaMena dOba – 
člOVeK se ustali   7r+ 
Doživljajsko-ustvarjalna delavnica  

Seznanitev z mlajšo kameno dobo in takratnimi spremem-
bami v načinu življenja: stalna poselitev ljudi, udomačitev 
živali in odkritje postopka izdelave lončenine. Ogled in 
otip predmetov, primerjava starejše in mlajše kamene 
dobe, razumevanje napredka, izdelava in prazgodovinsko 
krašenje glinenih izdelkov.

Ogledali si bomo del stalne zbirke in spregovorili o 
razliki med starejšo in mlajšo kameno dobo in o tem, 
kako so novosti mlajše kamene dobe vplivale na ži-
vljenje ljudi, na možnost preživetja in njihovo življenj-
sko dobo. Potipali bomo materiale, ki so jih ljudje v 
teh dveh obdobjih poznali in uporabljali, s posebnim 
poudarkom na različnih vrstah lončenine. Primerja-
li jih bomo glede na kakovost in način izdelave. V 
drugem delu delavnice se bomo sami preizkusili v 
izdelavi in krašenju izdelkov iz gline na prazgodovin-
ski način v tehniki svaljkanja. 
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Povezava z učnim načrtom: 
življenje prvih človeških 
skupin, kamena doba, doba 
kovin, tehnološki razvoj 
družbe, arheologija, materialni 
viri.

Trajanje programa: 60 minut
Cena: 4 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Povezava z učnim načrtom: 
vpliv sprememb v okolju na 
življenje ljudi, poljedelci in 
živinorejci, stalna naselitev, 
tehnološki in družbeni razvoj, 
arheologija, materialni viri.

Trajanje: 70 minut
Cena: 5,5 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Brez heca – 
prazgodovina na 

zabaven način!

Povezava z učnim načrtom: 
od živalskega prednika do 
Homo sapiensa, kamena doba, 
lovci in nabiralci, življenje v 
prazgodovini, materialni viri, 
arheologija.

Trajanje programa: 90 minut
Cena: 5,5 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si
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železnOdObne daMe in VeljaKi 
na situli z Vač   7r+ 
Doživljajska delavnica

Seznanitev s pojavom kovin v prazgodovini in sklepanje 
o izkušnjah in znanju dobe za izboljšanje življenjskih 
razmer, pojav železa in izdelava boljšega orodja in orožja. 
Seznanitev s situlo z Vač, izpovednost upodobitev v času 
odsotnosti pisnih virov, družbena struktura in običaji. 
Motivi s situle na državnih dokumentih Slovenije. 

Kdo bi bil in kaj bi počel, če bi živel pred 2500 leti? 
Bi bil vladar, služabnik, bojevnik ali kovač? Bi bila 
kraljica, svečenica, dama ali strežajka? S situlskimi 
atributi bomo prevzeli nove vloge železnodobne 
družbe, nato pa jih odigrali po svoje. Ne pozabite 
mobilnih telefonov, da posnamemo manekenski izziv 
(Mannequin Challenge) in oživimo situlske junake za 
21. stoletje.
In vendar, kako to, da je v dobi, ki jo zaznamuje nova 
kovina, železo, največja zvezda bronasto vedro? 
Kakšne lastnosti ima železo, za kaj se uporablja in za 
kaj je bron primernejši?

riMsKe zgOdbe s stičišča sVetOV   7r+ 
Veččutno vodstvo 

Ogled stalne zbirke s poudarkom na rimski dobi na oze-
mlju današnje Slovenije, razlago podkrepimo z najnovejši-
mi dognanji domačih raziskovalcev. Vodstvo je zasnovano 
tako, da učenci aktivirajo večino čutil: sluh, vid, vonj, tip. 
Posebno pozornost namenimo najpomembnejšim arte-
faktom, kot so kip emonskega meščana, gradbeni napis iz 
Emone, slonokoščeni lutki, miljnik med Akvilejo in Emono.

Približno pet stoletij je bilo ozemlje današnje Slove-
nije del velikega Rimskega imperija. Spoznaj, kakšna 
sta bila rimski vsakdan in življenje na današnjem slo-
venskem ozemlju v rimski dobi. Opiši rimsko umetnost 
in se sprehodi po mozaiku, povonjaj rimska zelišča in 
znamenito rimsko omako, obleci antična oblačila ter 
se fotografiraj ob znamenitem kipu emonskega me-
ščana. Spoznaj in potežkaj osnovno opremo rimskega 
legionarja in pojasni, zakaj je propadel rimski imperij 
ter kakšne so bile posledice tega dogodka.
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Povezava z učnim načrtom: 
prazgodovina, doba kovin, 
železna doba, vpliv sprememb 
na način življenja, situla z Vač, 
situlska umetnost.

Trajanje programa: 60 minut
Cena: 4 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Povezava z učnim načrtom: 
rimsko cesarstvo, Rimljani na 
območju današnje Slovenije, 
antična kultura, gospodarstvo, 
vsakdanjik.

Trajanje: 60 minut
Cena: 4 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Situla z Vač 
za 21. stoletje 

z mobiteli!

Kaj je garum in 
kako diši? Izberite 
veččutno vodstvo 
in doživite antični 

Rim drugače!
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branite iMPerij, barbari PrihajajO!   7r+ 
Doživljajsko-ustvarjalna delavnica

Seznanitev o razvoju rimskega imperija, od Romula in 
Rema do Cezarja in Avgusta, in kako je iz vasice na sedmih 
gričih nastal imperij, ki je segal na tri celine. Poleg rimske 
državne ureditve, primerljive z ureditvami sodobnih družb, 
je širitev imperija omogočala odlično organizirana in obo-
rožena vojska. Spoznali bomo oborožitev, način bojevanja 
in strateško lego današnje Slovenije. Vodstvo vključuje 
zgodovinski pregled dogodkov ob projekciji in zemlje-
vidih, ogled legionarske opreme na razstavi, otip replik 
opreme rimskega vojaka in postavitev vojaške formacije 
(želva) za obrambo pred napadalci.

Pred več kot 2000 leti je rimska vojska iz osrčja Italije 
začela svoj osvajalni pohod. Kaj je bila skrivnost 
njihovega uspeha? Spoznaj oborožitev rimske vojske, 
način bojevanja in pomen slovenskega prostora v 
rimskem času. Opremo legionarja poišči tudi na stalni 
razstavi. Pomeri čelado in oklep, potežkaj meč, boda-
lo, kopje in ščit ter se obleci v značilna rimska vojaška 
oblačila. Na koncu se podaj na kratek vojaški pohod 
in se ogni barbarskemu napadu ter si za spomin izde-
laj vojaško diplomo!

nastaneK nOVe eVrOPe – PreseljeVanje 
ljudsteV in POseliteV slOVanOV   7r+ 
Učna ura

Seznanitev z obdobjem preseljevanja ljudstev in poznej-
šim, zgodnjeslovanskim obdobjem, ko se na ozemlje da-
našnje Slovenije naselijo Slovani. Predstavitev Karantanije, 
Karniole in Spodnje Panonije, germanskih sosedov in 
poznejše tuje prevlade. Ogled zgodnjeslovanskega gradi-
va na razstavi, ki ga učenci umestijo na časovno lestvico in 
v čas določene državne tvorbe.

Kje so korenine zgodovine Slovencev? Od kod priha-
jajo naši potomci in kako se razlikujemo od sosedov? 
Smo čisti Slovenci ali se po nas pretaka tudi kri mno-
gih drugih narodov in predhodnikov? Kakšne razmere 
so zavladale po propadu rimskega imperija in ali jih 
lahko primerjamo z današnjimi? Kdo so bili Slovani v 
zemljankah, ki so po viharnem obdobju preseljevanja 
ljudstev tod našli prostor pod svobodnim soncem?
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Povezava z učnim načrtom: 
rimska doba, mesto postane 
država, obseg rimske svetovne 
države, rimska vojska, propad 
rimskega imperija.

Trajanje programa: 90 minut
Cena: 5,5 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Povezava z učnim načrtom: 
preseljevanje ljudstev, 
Slovani, Slovenci v srednjem 
veku, Karantanija, Karniola 
in Spodnja Panonija, 
karolinška država in Franki, 
medpredmetna povezava s 
književnostjo.

Trajanje: 60 minut
Cena: 4 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Igriva 
zgodovina z 

interaktivnim 
zemljevidom in 
oblikovanjem 

gline.

Pomeri čelado, 

potežkaj meč in 

se podaj na pravi 

vojaški pohod!
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riMsKi laPidarij narOdnega 
Muzeja slOVenije

Na ogled je zbirka več kot dvesto kamnitih spomenikov 
z rimskimi latinskimi napisi in z veliko informacijami o 
rimskem obdobju na ozemlju današnje Slovenije. Kamniti 
spomeniki so večinoma iz Emone in Ižanskega kota, pa 
tudi s Trojan, iz Zasavja in Dolenjske, saj je bil muzej več 
desetletij edina znanstvena in kulturna ustanova dežele 
Kranjske. Latinska beseda lapis pomeni kamen, torej je 
lapidarij prostor, kjer so shranjeni kamniti spomeniki.

Kamniti kip leva, 2. stoletje

V gOsteh Pri eMOnsKeM Meščanu   5r+ 
Doživljajsko-ustvarjalna delavnica

Ogled lapidarija Narodnega muzeja Slovenije, ki obsega 
več kot dvesto kamnitih spomenikov iz različnih koncev 
Slovenije, spoznavanje z različnimi platmi življenja v 
antičnem Rimu – kuhinjo, oblačili, igrami, verovanjem, 
transportom in osnovami latinskega jezika. 

Z emonskim meščanom Narmusom se bomo sprehodili 
po rimskih vsakodnevnih opravkih - najprej se bomo 
oblekli v toge, nato pa se podali na krajši sprehod 
med rimskimi spomeniki. Prebrali bomo recept za 
rimsko specialiteto garum, otipali rimske novce in 
nekatere druge drobne predmete, se naučili izganja-
nja zlih duhov in opisali značilnosti rimske religije. 
Preizkusi se še v klesanju v kamen in opiši okrase 
na spomenikih. Delavnico bomo sklenili z izdelavo 
naglavnega venca. 
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Povezava z učnim načrtom: 
rimska svetovna država, 
romanizacija, Emona, rimska 
pisava, rimski spomeniki.
Trajanje programa: 120 minut
Cena: 5,5 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Združimo 
moči in 

preženimo 
zle duhove!
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sPrehOd PO riMsKeM laPidariju   7r+ 
Vodstvo z delovnim zvezkom

Ogled lapidarija Narodnega muzeja Slovenije in se-
znanitev z različnimi platmi življenja v antičnem Rimu, 
spoznavanje osnov latinskega jezika in značilnosti rimske 
epigrafike. Delovni zvezek omogoča tudi samostojno 
reševanje, znanje latinščine ni potrebno. Učitelji, pokličite 
za brezplačen izvod zvezka!

Delovni zvezek sestavljajo štirje težavnostno različni 
delovni listi, ki nas pomočjo ilustracij in značilnih spo-
menikov seznani s kamnitimi napisi iz rimske dobe. 
Nagrobniki, oltarji in miljniki nas na prav poseben 
način popeljejo v osebna življenja takratnih prebival-
cev, katerih usode so bile včasih neverjetno srečne, 
drugič pa bridke. Ob branju in razumevanju napisov 
pregovorna antična belina postane izjemno pisana 
in živa. Resnične zgodbe ljudi, ki jih opisujejo samo 
epigrafski spomeniki.

zlatO KitajsKih cesarjeV. zlati PredMeti 
iz ObdObja Wanli dinastije Ming – zbirKa 
dOng bO zhai
16. 8. 2018–15. 2. 2019 

Na prestižni razstavi predstavljamo 145 zlatih predmetov 
iz zasebne zbirke . Umetelno izdelan nakit, posodje in 
drugi predmeti kažejo visok družbeni položaj njihovih 
lastnikov, upodobitve zmajev s petimi kremplji in feniksa 
pa razkrivajo povezave s cesarsko družino. Prav mogoče je, 
da so ti predmeti pripadali cesarskemu dvoru, ali pa so bili 
podarjeni članu cesarske družine.  

zlatO KitajsKih cesarjeV   7r+, sš 
Vodeni ogled z debato 
Na vodenem ogledu bomo predstavili kulturno in časovno 
ozadje razstavljenih predmetov iz obdobja dinastije Ming 
(1368–1644). 276-letno vladavino tako imenovane zlate 
dobe Kitajske so zaznamovali stabilnost, gospodarska 
moč in velik razcvet umetnosti, kulture, raziskovanja in 
tehnologije. Zlato, skupaj z žadom in svilo, je bilo najbolj 
prestižna surovina, katerega posedovanje in raba pa sta 
bila s posebnimi zakoni omejena zgolj na višje družbene 
sloje. Razstavljeni predmeti prikazujejo prestiž posame-
znikov, ki so bili blizu cesarski družini, in razkošno življenje 
vladajoče elite, s simboliko pa dokazujejo, da imamo 
ljudje ne glede na čas in prostor podobne življenjske cilje. 
Omenjeni temi bomo povezali s pojavi v sodobni družbi 
ter razpravljali o vrednotah, bogastvu, prestižu in splošni 
dostopnosti dobrin. 
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Pedagoški program ob 
razstavi: vodeni ogled.

Trajanje programa: 45 minut
Cena: 4 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888  ali 
arheozabava@nms.si

Povezava z učnim načrtom: 
rimska svetovna država, 
romanizacija, latinski jezik.

Trajanje: 90 minut
Cena: 4 EUR vstopnica, 3 EUR 
delovni zvezek
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Izjemne 
zgodbe, bridke 

in srečne, o 
pravih ljudeh!

Vrtci, ne 
zamudite 

brezplačnega 
ogleda!
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narOdni Muzej slOVenije – MetelKOVa

Narodni muzej Slovenije – Metelkova stoji v novem 
kulturnem središču Ljubljane, na muzejski ploščadi 
Metelkova, v bližini Slovenskega etnografskega muzeja, 
Muzeja sodobne umetnosti – Metelkova, Slovenske 
kinoteke in Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije. V dveh nadstropjih nove muzejske stavbe so 
prvič v tako velikem obsegu dobile prostor zgodovinske in 
umetnostne zbirke predmetov od 14. stoletja do danes, v 
pritličju pa so na ogled aktualne priložnostne razstave.

Narodni muzej Slovenije – 
Metelkova 
Maistrova ulica 1
1000 Ljubljana

Informacije in najava obiska:  
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Odpiralni čas: torek–nedelja 
od 10. do 18. ure
Zaprto ob ponedeljkih, 1. 
januarja, 1. maja, 1. novembra 
in 25. decembra. 

Vhod za obiskovalce s ploščadi 
muzejske četrti Metelkova.

Dostop za gibalno ovirane je 
urejen.

Javna parkirišča so na voljo v 
neposredni bližini muzeja, na 
Maistrovi ulici.

Muzejska vrata vam po 
dogovoru lahko odpremo 
tudi pred 10. uro in ob 
ponedeljkih.
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zgOdOVinsKe in uMetnOstne zbirKe 
Stalna razstava

Sprehod skozi osem galerij razstave je zanimiv prav za 
vsakogar. Avtentični predmeti pričajo o načinih življenja in 
dela na Slovenskem v zadnjih sedmih stoletjih, o ustvarjal-
nosti in spretnosti naših prednikov in pomenijo neizčrpen 
vir navdiha za nove generacije. Mnogi eksponati so pove-
zani z znamenitimi možmi in ženami ter z mesti, vasmi in 
gradovi po vsej državi. Pred obiskovalcem se razprostre 
izjemna pestrost zvrsti, oblik in okrasov, materialov in teh-
nik izdelave, ki so se spreminjali ves čas kulturne zgodo-
vine, od gotike, renesanse, baroka, rokokoja in klasicizma 
do empira, bidermajerja, historizma, secesije, art dekoja 
in modernizma. V posameznih galerijah so predstavljeni: 
sedežno in shrambno pohištvo, ure in svetila, pivsko 
posodje in drugi predmeti iz stekla, keramike in porcelana, 
devocionalije, orožje in kovine, sakralni tekstil, igrače, 
slikarska zbirka, dopolnjena z glasbenimi inštrumenti, ter 
zapuščini telovadca Borisa Gregorke in sabljača Rudolfa 
Cvetka.

MOžičeK KOPitljačeK, 
tO bister je junačeK   5+ 
Ustvarjalna delavnica

Ogled zbirke igrač iz različnih zgodovinskih obdobij in 
raziskovanje razlik v primerjavi z današnjimi. Razprava o 
življenju in vlogi otroka nekoč in danes, izbor najljubšega 
predmeta in ustvarjalna delavnica izdelave možička 
Kopitljačka. 

Skrbno raziščimo muzejske dvorane, le kje se skriva 
zbirka igrač? Oglej si razstavljene predmete, izberi 
najljubšega in ga predstavi prijateljem. Spoznaj 
različne vrste starih igrač in ugotovi, katera izmed 
njih je najstarejša. V pedagoški sobi se preizkusi v 
vlogi izdelovalca lastne igrače - pobarvaj in sestavi 
možička Kopitljačka in ga z napeto vrvico pripravi do 
tega, da bo zacepetal. Vzgojitelje prosimo za aktivno 
sodelovanje pri izdelavi izdelka.
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Povezava s kurikulom: 
muzeji, dediščina, življenje 
nekoč. 

Trajanje programa: 120 minut
Cena: 5,5 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Naj možiček 
Kopitljaček 
zacepeta!

Rihard Jakopič: Križanke v 
snegu, okoli 1910
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žiVljenje neKOč in danes   1r+ 
Vodstvo z otipom predmetov

Ogled zbirk sedežnega in shrambnega pohištva, svetil 
in ur, keramike in stekla, igrač ter zbirk slik in glasbil, s 
posebnim poudarkom na materialih, okrasu in namemb-
nosti predmetov ter iskanju vzporednic z življenjem danes. 
Interaktivno zasnovan ogled z otipom replik in sodobnih 
različic razstavljenih predmetov.

Na potepu po izbranih razstavnih dvoranah bomo 
spoznavali, kako so si ljudje nekoč opremljali in krasili 
bivališča, ugotavljali bomo, čemu je bilo namenjeno 
najrazličnejše pohištvo, iz kakšnih posod so stregli 
hrano, kako so si osvetljevali in olepšali prostore, 
kako so se nekoč kratkočasili otroci in še marsikaj. 
Pa so se stvari do danes kaj spremenile? Z otipom in 
preizkušanjem replik starih predmetov in tistih, nam 
bolj znanih, bomo opazovali podobnosti in razlike 
med njimi ter poiskali odgovore na vprašanji, kakšno 
je bilo življenje nekoč in kakšno je danes.

Narodni muzej Slovenije – Metelkova34

Povezava z učnim načrtom: 
dediščina, muzeji, materiali, 
kultura bivanja, aktualizacija.

Trajanje programa:  60 minut
Cena: 4 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Le kaj so 
včasih 
počeli?

žiValce, KaM ste se sKrile?   1r+ 
Ustvarjalno-doživljajska delavnica

Narodni muzej Slovenije hrani serijo 21 slik neznanega 
avtorja iz 17. stoletja. Na njih upodobljene Ezopove basni 
še danes na prikrit in humoren način opozarjajo na napake 
in šibkosti človeškega značaja. Otroci si bodo ogledali 
slikarsko zbirko Narodnega muzeja Slovenije in kritično 
razmišljali o sporočilu basni, poleg tega pa bodo spoznali, 
kaj nam zgodbe sporočajo, in izdelali lutko na palčki.

Na delavnici se bomo prepustili čarobnosti zgodb iz 
preteklosti. Spoznali bomo basni z dragocenimi nauki 
in poskušali ugotoviti, kaj sporočajo. Skupaj bomo 
poiskali predmete, kjer se pojavljajo upodobljene 
živali, in si za konec izdelali lutke različnih živali. Če 
nam bo čas dopuščal, se bomo spremenili v lutkarske 
mojstre in uprizorili kratko predstavo. 

Povezava z učnim načrtom: 
dediščina, muzeji, umetnost, 
basni, morala, vzgoja.

Trajanje programa:  60 minut
Cena: 4 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

O vrednotah 
in vzgoji s 

pomočjo slike 
in igre.
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PiKa za PiKO, barVa na PlatnO, KaKO sO  
nastajale VeliKe uMetnine?   3r+ 
Ustvarjalno-doživljajska delavnica

Ogled izbranih likovnih del slovenskih ustvarjalcev ter 
osnovni pojmi slikarske umetnosti in tehnike slikanja. S 
pomočjo ugank bomo spoznali izbrana umetniška dela in 
ob koncu izdelali lastno umetnino po navdihu slovenskih 
impresionistov.
Z mešanjem osnovnih barv bomo dobili sekundarne 
barve, razvijali občutek za mešanje barv, spoznavali značil-
nosti različnih slikarskih materialov in pripomočkov.

Z reševanjem ugank v rimah bomo na igriv in zabaven 
način spoznali izbrana umetniška dela ter prepoznali 
različne motive - na primer portret, veduto in tihoži-
tje. Z mešanjem osnovnih barv bomo pridobili nove in 
se pozabavali z ustvarjanjem slike v slogu slovenskih 
impresionistov. Svojo umetnino bomo odnesli domov 
in ji namenili poseben prostor. 

36

Povezava z učnim načrtom: 
slikanje, risanje, slikarski 
materiali in podlage, mešanje 
barv in barvni krog, motivi, 
galerija, muzej.

Trajanje programa: 90 minut
Cena: 5,5 EUR 
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

 Pika za piko 
– hitro ustvari 

sliko!

zgOdla, stari!   8r+, sš  
Vodstvo z otipom predmetov

Sprehod po študijskih zbirkah nas popelje skozi čas od 
14. stoletja do danes. Razstavljeni predmeti večinoma 
umetne obrti pripovedujejo o načinu življenja in dela na 
Slovenskem v zadnjih sedmih stoletjih, o ustvarjalnosti in 
spretnosti naših prednikov. Mnogi so povezani z zname-
nitimi možmi in ženami ter z mesti, vasmi in gradovi po 
vsej državi. Izberete lahko ogled vseh ali izbrane galerije z 
želenimi tematskimi poudarki.

Sprehod po študijskih zbirkah nas popelje skozi čas 
od 14. stoletja do danes. Razstavo sestavlja osem 
razstavnih galerij: sprehodimo se med predmeti iz 
sakralnega tekstila, ki se uporabljajo pri verskih obre-
dih in za opremo bogoslužnih prostorov, keramiko 
in steklom, spremljamo razvoj igrač, si ogledamo 
zbirko slik in glasbil, devocionalij in pohištva ter se 
spoznamo z življenjem dveh pomembnih slovenskih 
športnikov. Pred obiskovalcem se razprostre izjemna 
pestrost zvrsti, oblik in okrasov, materialov in tehnik 
izdelave, ki so se spreminjali s kulturno zgodovino od 
gotike do modernizma.

Povezava z učnim načrtom: 
življenje v srednjem in 
novem veku, industrializacija, 
umetnostno-zgodovinska 
obdobja, posvetno življenje, 
cerkveno življenje.

Trajanje programa:  60 minut
Cena: 4 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Zgodovinski 
pogled na estetiko 
predmetov, ki so 

jih uporabljali naši 
predniki.

36 37Narodni muzej Slovenije – Metelkova Narodni muzej Slovenije – Metelkova



3938

VsaKe Oči iMajO sVOjega Malarja – 
MOda, OKus in ObliKOVanje neKdaj   sš  
Vodstvo z otipom predmetov

Vodeni ogled po izbranih umetniških in umetno-obrtnih 
predmetih od gotike do danes, s posebno pozornostjo na 
umetnostnozgodovinskih slogih in kronološkim opazo-
vanjem mode, ki je zaznamovala izbiro oblačil in opreme 
doma.

Že pri prvih izdelkih je bila dekoracija pomemben del 
predmeta in to velja še danes. V stoletjih so se razvili 
različni tipi okrasja, njihove skupne lastnosti pa so 
zaznamovale obdobja v umetnosti.
Moda in okus posameznika sta že od nekdaj vplivala 
na predmete za vsakdanjo uporabo. Vpliv mode je 
čutiti tako pri najbogatejših kosih oblačil in opreme, 
se pravi pri tistih, ki so bili tudi statusni simbol, pa 
tudi drugi, cenejši predmeti jo izražajo, čeprav na 
drugačen, prilagojen način. Danes je naš svet spet 
pisan, barvit in poln fantazijskih vzorcev. Ali pa tudi 
ne, če se tako odločimo, saj imata okus in moda danes 
drugačno vlogo, kot sta jo imela nekdaj.

Povezava z učnim načrtom: 
program je primeren 
predvsem za srednje šole 
in fakultete, ki obravnavajo 
umetnost, oblikovanje, modo 
in kostumografijo.

Trajanje programa: 60 minut
Cena: 4 EUR 
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Umetnostno-
zgodovinski 

slogi malo 
drugače.

unicuM – KeraMiKa danes. 
iV. MednarOdni trienale KeraMiKe 
unicuM 2018, slOVenija
17. 5.–30. 9. 2018

Narodni muzej Slovenije kot organizator že drugič pripra-
vlja mednarodni trienale keramike UNICUM. Gre za razsta-
vo sodobnega keramičnega kiparstva, torej predvsem za 
umetniško keramiko, pri čemer sta poudarjeni kreativnost 
in izvirnost. Izmed prijavljenih umetnikov sodelujoče 
izbere mednarodna žirija, ki odloči tudi o nagrajencih. Na 
razstavo je bilo uvrščenih 78 avtorjev in njihovih del iz 25 
držav (na prejšnjih treh ponovitvah so sodelovali predstav-
niki iz 52 držav), zato UNICUM v resnici pomeni odličen 
pregled sodobnega umetniškega ustvarjanja v keramiki. 
Osrednjo razstavo spremlja predstavitev študentov 
slovenskih in izbranih umetniških šol iz tujine. UNICUM 
spremlja tudi vrsta prireditev, zlasti razstav in okroglih miz, 
ki jih pripravijo partnerske ustanove in društva.

38 39

Pedagoški program ob 
razstavi: vodeni ogled.

Trajanje programa: 45 minut
Cena: 4 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888  ali 
arheozabava@nms.si
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V dObrih rOKah. 60 let OddelKa za 
KOnserViranje in restaVriranje 
narOdnega Muzeja slOVenije
27. 11. 2018–27. 5. 2019

Oddelek za konserviranje in restavriranje Narodnega mu-
zeja Slovenije je najstarejši in največji oddelek za fizično 
ohranjanje muzejskega gradiva na Slovenskem. Zaposleni 
strokovnjaki so specializirani za posamezne materiale v 
skladu s sodobnimi trendi. Delovanje oddelka je ključnega 
pomena za ohranjanje premične kulturne dediščine od 
prazgodovine do sodobnosti. V njegovem okviru so se v 
zadnjih šestdesetih letih oblikovali temelji sodobnega mu-
zejskega konservatorstva-restavratorstva na Slovenskem. 
Z razstavo bomo širši javnosti predstavili pogosto skrito 
delo muzejskih konservatorjev-restavratorjev in tudi 
bogato zgodovino restavriranja na slovenskih tleh, ki ima 
svoje začetke že v drugi polovici 19. stoletja.

Pedagoški program ob 
razstavi: vodeni ogled.

Trajanje programa: 45 minut
Cena: 4 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888  ali 
arheozabava@nms.si

100 let držaVe slOVenceV, hrVatOV in 
srbOV. 1918–2018
29. 10. 2018–7. 4. 2019

Narodni muzej Slovenije v sodelovanju z Muzejem novejše 
zgodovine Slovenije in Arhivom Republike Slovenije 
pripravlja razstavo, s katero bo obeležil 100-letnico konca 
prve svetovne vojne, razpad avstro-ogrskega državnega 
okvirja in ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov. 
Priložnostna razstava bo predstavila materialno in duhov-
no dediščino prve moderne slovenske državne entitete.
Na začetku oktobra 1918 je bil v Zagrebu ustanovljen 
Narodni svet Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki mu je 
načeloval dr. Anton Korošec. Hrvaški sabor in ljudski 
shod v Ljubljani sta 29. oktobra razglasila ustanovitev 
Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s prestolnico v 
Zagrebu. Konec oktobra je bila v Ljubljani ustanovljena 
Narodna vlada SHS, najvišji zakonodajni in upravni organ 
v Sloveniji. Konfederacijo, ki je obsegala ozemlje južno-
slovanskih narodov v okviru Avstro-Ogrske, sta ogrožala 
Italija, ki je v skladu z Londonskim paktom zasedala 
Primorsko, Istro in Dalmacijo, ter pritisk Srbije v zvezi z 
uresničitvijo Krfske deklaracije. Država SHS je prenehala 
obstajati 1. decembra 1918, ko se je s Kraljevino Srbijo 
združila v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev s prestol-
nico v Beogradu.

Pedagoški program ob 
razstavi: vodeni ogled.

Trajanje programa: 45 minut
Cena: 4 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888  ali 
arheozabava@nms.si
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arheOlOšKi ParK ad PiruM

Dobro vidni ostanki obzidja poznoantične trdnjave nam že 
na prvi pogled pokažejo njeno osupljivo velikost, saj meri 
270 x 70 m. Lokacija je urejena z interpretativnimi tablami, 
klopmi in multimedijskimi vsebinami na muzejski razstavi 
(avdio vodniki, digitalna rekonstrukcija). Južno od trdnjave 
je urejena arheološka pot ob zidu. Poti sta dve, daljša je 
dolga 4 km, krajša pa 1,2 km. V gostilni Stara pošta je na 
ogled nova muzejska razstava, ki z najsodobnejšimi muzej-
skimi pomagali prikazuje življenje v 4. stoletju: kako so se 
takrat ljudje oblačili, kako so potovali in, na splošno, kako 
je v trdnjavi potekal vsakdan. Posebej sta predstavljena 
tudi vojaška plat tega dela rimske zgodovine in obrambni 
sistem trdnjav in zapornih zidov, imenovanih Claustra 
Alpium Iuliarum, katerega del je Hrušica. Obrambni sistem 
je v burnem poznoantičnem obdobju varoval Italijo in 
mesto Rim pred osvajalskimi vdori z vzhoda. Parkovno 
urejene arheološke ostaline na prostem in nova muzejska 
razstava ponujata še boljšo izkušnjo trdnjave, kakršna je 
bila v burnem obdobju pred razpadom velikega Rimskega 
imperija. Vabljeni tudi k ogledu spletnega doživetja arheo-
loškega parka na www.adpirum.com.

43

Arheološki park Ad Pirum
Hrušica, Podkraj 100
5273 Col

Informacije in najava obiska:  
01 241 44 39, 01 241 44 18, 
051 384 888 ali arheozabava@
nms.si

Odpiralni čas: sreda–petek 
od 11. do 19. ure, sobota in 
nedelja od 10. do 19. ure, ob 
ponedeljkih in torkih zaprto. 

Parkirišče je pri gostilni Stara 
pošta.

Če se odločite za vodeni 
ogled parka ali izvedbo 
delavnice, vam ob programu 
omogočimo ogled muzejske 
sobe tudi ob drugih 
terminih. 

Arheološki park Ad Pirum Arheološki park Ad Pirum
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cesar POšilja VOjaKe V bOj   5r+ 
Doživljajsko-ustvarjalna delavnica

Poučili se bomo o poznem rimskem obdobju, vdoru no-
madskih plemen čez meje imperija, o gradnji največjega 
obrambnega sistema na ozemlju današnje Slovenije, več 
kot 80 km dolgem sistemu Alpskih zapor, o vojaški trdnjavi 
Ad Pirum (Hrušica pri Colu) in slavni bitki pri Mrzli reki na 
Vipavskem polju.

Kaj je povzročilo razpad zahodnega dela imperija 
in zakaj se je vzhodni obdržal še skoraj tisoč let? 
Odpotovali bomo v iztekajoče se četrto stoletje, nemi-
ren čas tik pred enim izmed najpomembnejših vojaških 
spopadov v poznem obdobju Rima, slavno bitko pri 
Frigidu. Spremenili se bomo v cesarju zveste vojščake 
in ga branili pred uzurpatorjem ter pregledali vsak 
kotiček utrdbe. Kje je nevarnost za napad največja? 
Od kod lahko najbolje vidijo sovražnika? Kam lahko 
pobegnejo na varno, če bo nasprotnik premočan? 
Treba bo izdelati res dober načrt za obrambo! Za 
pogum in vdanost bodo vojaki nagrajeni z medaljo s 
podobo cesarja, svoje spretnosti pa bodo preizkusili 
z vojaškim urjenjem.

Arheološki park Ad Pirum44

Povezava z učnim načrtom: 
Rimljani na tleh današnje 
Slovenije, rimski kulturni 
spomeniki v Sloveniji, Claustra 
Alpium Iuliarum, pozno rimsko 
obdobje, širjenje krščanstva.

Trajanje programa: 90 minut
Cena: 5,5 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Doživljajsko 
vodstvo na 
slovenskem 

kitajskem 
zidu.

VOjašKa trdnjaVa ad PiruM. zadnji 
braniK riMsKega cesarstVa   7r+, sš 
Vodstvo z otipom predmetov

Poučili se bomo o poznem rimskem obdobju, vdoru 
nomadskih plemen čez meje imperija, o gradnji največje-
ga obrambnega sistema na ozemlju današnje Slovenije, 
več kot 80 km dolgem sistemu Alpskih zapor in o vojaški 
trdnjavi Ad Pirum (Hrušica pri Colu).

Od zbirne točke pred gostilno Stara pošta se bomo 
podali na obhod poznorimske trdnjave, si ogledali 
ostanke obzidja in stolpov. Hkrati bomo izvedeli, 
zakaj so Rimljani zgradili to mogočno utrdbo, ki je 
imela ključno vlogo v širšem obrambnem sistemu 
Claustra Alpium Iuliarum, zadnjem braniku osrčja 
rimskega imperija. Vodenemu ogledu sledijo ogled 
muzejske razstave, ki ponuja množico interaktivnih 
vsebin, oblačenje v rimska oblačila in otip rimskega 
orožja.
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Povezava z učnim načrtom: 
Rimljani na tleh današnje 
Slovenije, rimski kulturni 
spomeniki v Sloveniji, Claustra 
Alpium Iuliarum, pozno rimsko 
obdobje, širjenje krščanstva.

Trajanje programa: 60 minut
Cena: 4 EUR 
Informacije in najava obiska: 
01 241 44 39, 051 384 888 ali 
arheozabava@nms.si

Vodeni ogledi so mogoči  
od aprila do oktobra po 
predhodni najavi.

Branite 
imperij, 
barbari 

prihajajo!

Arheološki park Ad Pirum Arheološki park Ad Pirum
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grad snežniK

Romantični grad Snežnik na Notranjskem se ponaša 
z ohranjenim pristnim pohištvom in opremo iz druge 
polovice 19. stoletja. Gospodje Snežniški so prvič 
omenjeni v 13. stoletju, sedanja grajska podoba pa je 
iz druge polovice 19. stoletja, ko je grad kot poletno 
in lovsko rezidenco obnovila družina saških knezov 
Schönburg-Waldenburg. Sčasoma se je v gradu nabralo 
precej lovskih trofej, tudi znameniti nagačeni medved. 
Saloni in spalnice so urejeni prijetno in udobno: k 
domačemu ozračju počitniškega bivališča so pripomogli 
klavir, biljard in gledališki kotiček. Posebnost gradu je 
soba v egipčanskem slogu, med svojim obiskom pa 
morda ugledate prelepo nevesto, saj ima grad tudi 
poročno dvorano.
Beli grad, ki se tiho zrcali v ribniku, je obdan z velikim 
parkom, okolico pa obdajajo obsežni gozdovi. Obiščite 
starodavni grad v prelepi naravi, ki zagotavlja poučno 
razvedrilo za ves dan!
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Grad Snežnik
Kozarišče 67
1386 Stari Trg šri Ložu

Informacije in najava obiska:  
01 705 78 14 ali grad.sneznik@
nms.si

Odpiralni čas: april–
september od 10. do 18. ure, 
oktober–marec od 10. do 
16. ure. Zaprto 1. januarja, 
1. novembra, 24. in 25. 
decembra.

Dostop za gibalno ovirane je 
mogoč samo v pritličje.

Parkirišče je v neposredni 
bližini gradu.

Grad Snežnik Grad Snežnik
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žiVljenje V rOMantičneM  
gradu snežniK   8r, sš 
Vodstvo z otipom predmetov

Poučili se bomo o življenju plemstva na prehodu iz 19. v 
20. stoletje, o grajski arhitekturi in opremi iz časa avstro- 
ogrske monarhije ter o tehnoloških dosežkih tistega časa.

Zametki gradu Snežnik segajo v čas med 10. in 
11. stoletjem. Prvotno trdnjavo so različni lastniki 
dograjevali in spreminjali. Danes ima grad podobo 
in notranjo opremo iz druge polovice 19. stoletja, ko 
je lastništvo prevzela plemiška družina Schönburg-
Waldenburg. Učenci bodo ob vodenem ogledu 
spoznali ohranjeno originalno stanovanjsko opremo, 
ki lepo prikazuje življenje plemstva v avstro-ogrski 
monarhiji. Na ogled je tudi tehnična dediščina.

48

Izjemen 
primer gradu 
z ohranjeno 
avtentično 

opremo.

Povezava z učnim načrtom: 
način življenja po letu 1848, 
življenje plemstva in 
družbene razlike.

Trajanje programa: 45 minut
Cena: 2,5 EUR
Informacije in najava obiska: 
01 705 78 14
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Povezava z učnim načrtom: 
način življenja po letu 1848, 
življenje plemstva in 
družbene razlike.

Trajanje programa: 90 minut
Cena: 3 EUR 
Informacije in najava obiska: 
01 705 78 14

Kako deluje 
hladilnik, ki ni 
na elektriko? 

žiVljenje V rOMantičneM 
gradu snežniK   8r, sš 
Vodstvo z delovnim zvezkom

Poučili se bomo o gradu, ki združuje sledove srednjega 
in novega veka, sledove velikih družbenih sprememb, o 
takratnih gospodarskih dejavnostih družine Schönburg-
Waldenburg ter plemstvu in navadnem ljudstvu.

Z delovnimi listi lahko poglobite svoje raziskovanje 
gradu Snežnik in tem, ki so z njim povezane. Grad 
Snežnik je pravi časovni stroj, saj ga zaznamujejo 
zgodovina srednjega in novega veka ter sledovi 
velikih družbenih sprememb. Ena takih je konec fev-
dalizma in sledovi kmečkega upora v prelomnem letu 
1848. Po drugi strani pa stanovanjska oprema priča o 
življenju plemičev, ki so tod živeli v času avstro-ogrske 
monarhije. Gospoda si je v drugi polovici 19. stoletja 
privoščila že vse takratne tehnološke pridobitve, kot 
so hladilnik, dvigalo za drva, govorilno cev in celo na-
peljavo elektrike leta 1924. Delovni listi so brezplačno 
dostopni na spletni strani muzeja. Program se izvaja s 
pomočjo vodnika.

Grad Snežnik Grad Snežnik
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blejsKi grad

Bled z okolico je izjemen primer tega, kako so ljudje 
v tisočletjih uporabljali svoje okolje glede na naravne 
danosti in kako se je razvijala njihova kultura. O tem 
pripoveduje muzejska razstava, ki jo je v 14 sobah 
nekdanjih bivalnih prostorov na gradu postavil Narodni 
muzej Slovenije v sodelovanju z več drugimi slovenskimi 
muzeji in zasebniki.

Muzej na Blejskem gradu
Grajska cesta 61
4260 Bled

Informacije in najava obiska:  
04 572 97 82

Odpiralni čas: april–14. junij 
od 8. do 20. ure, 15. junij–15. 
september od 8. do 21. ure, 16. 
september–oktober od 8. do 
20. ure, november–marec od 
8. do 18. ure.

Pod gradom je urejeno veliko 
parkirišče, od koder se lahko 
peš odpravimo na grad.

Blejski grad Blejski grad
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izbrane PubliKacije 
narOdnega Muzeja slOVenije

Za popestritev učnih ur, dopolnitev šolske knjižnice ali 
krajšanje časa v popoldanskem varstvu.

a. P. slOKan: sPrehOd PO riMsKeM 
laPidariju narOdnega Muzeja slOVenije
Vodnik za mlade. 
2004, 16 str., 21 x 30 cm, ilustr., ISBN 961-6169-26-2.
Cena: 3 EUR

žiga X. gOMbač: zbirka žiVa iz Muzeja, 
ilustriral iVan MitreVsKi
Živa iz muzeja je prijazna devetarka, ki ima nenavadno 
sposobnost, da odpotuje v preteklost vsakič, ko se dota-
kne nekega zgodovinskega predmeta. Tam spozna navade 
in običaje naših preteklih obdobij. Doslej je odpotovala 
v bronasto dobo, obiskala srednji vek, se sprehodila 
po starem Egiptu in raziskovala stari Rim. V najnovejši 
dogodivščini se je Živa podala v železno dobo v naselje 
nad današnjo Stično ter raziskala to pomembno, četudi 
nekoliko prezrto obdobje naše zgodovine. 
Cena posamezne knjige: 11,99 EUR

žiga X. gOMbač in iVan MitreVsKi: 
zgOdOVina slOVenije V striPu
Zgodovina Slovenije v stripu ponuja pregled slovenske 
zgodovine v modernem in razgibanem formatu – stripu. 
Zgoščen vpogled v dogajanje na slovenskem ozemlju vse 
od antike do novega veka je neizmerno duhovito branje, 
zgodovina pa je predstavljena skozi rivalstvo med prebri-
sano devetošolko Živo in pregnanim lumpom Razpoko, ki 
s časovnim strojem lomasti po zgodovini in koristoljubno 
išče priložnosti za nabiranje bogastva. Med potovanjem 
po različnih časovnih obdobjih se bralec seznani z njihovi-
mi posebnostmi in z različnimi zanimivostmi, ki so pove-
zane z njimi. Delo se nenehno navezuje tudi na sodobnost 
in koketira z aktualnimi družbenimi težavami. V stripu so 
predstavljeni dejanski eksponati iz Narodnega muzeja 
Slovenije, delo pa z zabavnimi opisi kar vabi k obisku. 
Cena: 23,95 EUR

Naročila sprejemamo na 
naslovu blagajna@nms.si  
ali na telefonski številki  
01 241 44 72. 
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z VaMi sMO

Alja Vute

Od leve proti desni: Jasmina Magdič, Petra Bolha, Katja 
Omahen, Renny Rovšnik, Petra Brodar, Grega Gutman

dr. Andreja Breznik
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iz Knjige VtisOV

Fantastično vodenje po razstavi. Za otroke in mladino 
je tako interaktivno zastavljen program zagotovo 
najboljša oblika obiska muzeja. Zelo smo uživali!
Maja R. z družino

Otroci iz skupine Pikapolonice smo si ogledali razstavo 
in se vam najlepše zahvaljujemo za ogled in obisk! 
Izvedeli smo veliko novega!
Vrtec Ledina

Učiteljica Tina se mi je zdela v redu. Njeno ime sem si 
hitro zapomnila, saj je tako ime moji mamici.   
Eva Š.

Zelo lepa razstava, primerna tudi za predšolske otroke. 
Smo zelo uživali! Hvala in pozdrav!
Vrtec Jarše, enota Zajčki

Odlično vodenje po razstavi. Za otroke in mlade 
je tako interaktivno zastavljen program zagotovo 
najprimernejša oblika obiska. Naši zmaji so naravnost 
uživali. Hvala za lepo izkušnjo!
Mladi zmaji

Meni in mojim otrokom je v vašem muzeju super. 
Vedno radi pridemo. Zelo prijazno osebje k temu veliko 
pripomore. 
Aleksandra

Moje mnenje je super.
Aljaž 

Uredila: Andreja Breznik
Besedila: Lena Andrenšek Metljak, Andreja Breznik, Grega 
Gutman, Tinka H. Selič, Mateja Kos, Darko Knez, Tina Lah, 
Gorazd Lemajič, Maja Lozar Štamcar, Tomaž Nabergoj, 
Nataša Nemeček, Jože Podpečnik, Nadja Šičarov, Katarina 
Veler Jekl, Nina Vošnjak, Alja Vute
Lektoriranje: Borut Petrović Jesenovec, Tinka H. Selič
Fotografije: Alja Vute, Majda Obreza Špeh, Polona Bitenc, 
Andreja Breznik, Črt Slavec, Tomaž Lauko, Jože Hanc, Tina 
Lah, Fran Vesel
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