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Uvodna beseda
Muzeji že vrsto let delujemo kot aktivni sooblikovalci kulturnih in vzgojnih vsebin. Tudi
Muzej Velenje ima že skoraj 20 let na široko odprta vrata za šolarje in mlade vseh starosti. Naše poslanstvo in smisel delovanja sta skrb za kulturno dediščino, ki jo želimo
posredovati prihodnjim generacijam. Dandanes pogosto opažamo, da je muzej postal
nepogrešljiv element šolskega učnega procesa. Obisk muzeja in stik s predmeti, razstavljenimi v njem, vsekakor vplivata na hitrejše usvajanje šolske snovi, prav tako pa muzealci
radi pridemo na obisk k šolarjem in na svojstven način popestrimo učni proces. Muzeji so
danes postali tudi mobilni, predvsem pa prilagodljivi času in okoliščinam, v katerih živimo.
Muzej Velenje tako za vas v šolskem letu 2021/2022 ponuja številne dobro sprejete in
utečene pedagoške programe, kot tudi kar sedem novih. Nekatere so navdahnile naše
občasne razstave, spet druge aktualni korona čas, določeni pa so nastali tudi v sodelovanju z lokalnimi ustvarjalci.
Vabljeni ste, da spoznate našo ponudbo, vedno pa smo veseli tudi vaših predlogov za
sodelovanje. Se vidimo v družbi dediščine!

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.
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 –

preko 300 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.

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.
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.

S časovnim strojem v Velenjsko preteklost
1. do 5. razred
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

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.

Na obisku pri mastodontu
1. do 5. razred
Predmet Spoznavanje okolja, družba, medpredmetno povezovanje z likovno umetnostjo
Trajanje 120 do 150 minut
Cena 5,50 € na učenca
Lokacija Velenjski grad

Muzejska učna ura Program je namenjen spoznavanju obdobja prazgodovine. Z
otroki si ogledamo prenovljeno razstavo ostankov mastodontov, ki so živeli v Šaleški dolini
pred približno tremi milijoni 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 v ambientalni postavitvi gozda, predstavljene kosti in okli,
časovni trak, ki prikazuje razvoj rastlinstva in živalstva v prazgodovini ter različne interaktivne vsebine ponujajo obiskovalcem posebno doživetje. Otroci tako poleg mastodontov
spoznajo značilnosti pokrajine, rastlinstva in živalstva v času pred zadnjo ledeno dobo
ter v času ledene dobe. Zunaj jih, kot prave arheologe, čaka tudi zabavno raziskovanje
peskovnika in izkopavanje fosilov v njem.
Muzejska delavnica Izdelamo odlitek mastodontovega zoba in svoj fosil.

Gremo v Afriko!
1. do 3. razred
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

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 Iz naravnih materialov izdelamo afriško masko, afriško ogrlico
in talisman.

Življenje
na srednjeveških gradovih
1. do 5. razred
Predmet Spoznavanje okolja, družba, medpredmetno povezovanje z gospodinjstvom in
z likovno umetnostjo
Trajanje 180 minut
Cena 5,50 € na učenca
Lokacija Velenjski grad

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.

Ohranjamo velikonočne šege
in navade
1. do 9. razred
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/v šoli

Muzejska učna ura Ob programu, s katerim predstavljamo velikonočne šege in na-

vade, 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.

Sprehod skozi
preteklost Velenja
4. do 9. razred
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

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 Mesto, ki so mu rekli čudež 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.

Obleka naredi človeka: zgodovina
oblačilne kulture na Slovenskem
5. do 9. razred
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/v šoli

Muzejska učna ura

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 Učenci po zgledu tkanja s statvami ročno prepletajo niti in
izdelajo majhno tkanino ali zapestnico, izvezejo monogram na robček in izdelajo preprost
izdelek iz filca.

Vloga srednjeveških gradov
in podobe iz življenja na gradu
6. do 9. razred
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

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.

Zgodovinski viri
in njihovo hranjenje
5. in 9. razred
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/v šoli

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 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.

Foitovo potovanje po Afriki
7. do 9. razred in srednješolci
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

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 Sloveniji, 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.

Kipar in oblikovalec
Ciril Cesar
OŠ/ 1. do 9. razred in srednješolci
Predmet Likovna umetnost, spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, tehnika in
tehnologija
Trajanje 180 minut
Cena 5,5 € na učenca
Lokacija Velenjski grad

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.

Spoznavajmo kulturno-zgodovinske
znamenitosti Šaleške doline
3. do 9. razred in srednješolci
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 2,00 € na učenca. Avtobusni prevoz organizirate sami.

Ekskurzija

Vožnja z razlago
Avtobusna postaja – naselje Gorica – naselje Šalek – krožna vožnja po Velenju –
ugreznine – 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.

Življenje nekoč: pomlad ali jesen
na Kavčnikovi domačiji
1. do 9. razred
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

Muzejska učna ura Življenje nekoč lahko učencem najbolj pristno predstavimo v

avtentičnem okolju Kavčnikove domačije, več kot 300 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.

Življenje nekoč:
na Grilovi domačiji
1. do 9. razred in srednješolci
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

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.

Minerali
3. do 9. razred in srednješolci
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

Muzejska učna ura Hiša mineralov ponuja na ogled bogato geološko zbirko naj-

različnejših 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.

Kako je nastajala naša država
1. do 6. razred
Predmet
Spoznavanje okolja, družba, zgodovina, mogoče medpredmetno povezovanje z likovno
umetnostjo
Trajanje 180 minut
Cena 5,5 € na učenca
Lokacija Spominski center 1991

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.

Slovenija 1991
7. do 9. razred in srednješolci
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

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 oz. izvedemo kviz.

Popotni kovček
usnjarskega vajenca Jureta
1. do 3. razred
Predmet Spoznavanje okolja, mogoče medpredmetno povezovanje z likovno umetnostjo
Trajanje 120 minut Cena 3,00 € na učenca Lokacija Muzej usnjarstva na Slovenskem

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.

Industrializacija skozi zgodbo
Muzeja usnjarstva na Slovenskem
4. do 9. razred in srednješolci
Predmet Družba, zgodovina, geografija, izbirne vsebine – geografija: raziskovanje
domačega kraja in varstvo njegovega okolja, mogoče medpredmetno povezovanje z
likovno umetnostjo
Trajanje 120 minut 					
Cena 3,00 € na učenca
Lokacija Muzej usnjarstva na Slovenskem

Muzejska učna ura Muzeju usnjarstva na Slovenskem, šoštanjska enota Muzeja
Velenje, omogoča osnovnošolcem zelo dobro izpopolnjevanje znanja o tehniški in industrijski dediščini. Učencem višjih razredov predstavimo razvoj od obrti do industrije ter
industrializacijo in z njo povezanimi stroji in napravami.
Kviz Zabaven kviz, na katerega učenci odgovarjajo skupinsko.
Muzejska delavnica Izdelamo usnjene zapestnice. Učenci izpolnjujejo delovne
liste.

Kulturna dediščina Šoštanja
7. do 9. razred in srednješolci
Predmet Zgodovina, geografija, likovna vzgoja, multimedija
Trajanje 5 šolskih ur
Termin izvedbe september, oktober
Cena 3,00 € na učenca
Lokacija Vila Mayer, Muzej usnjarstva na Slovenskem,
ogled mesta Šoštanj, Spominski park pred OŠ KDK Šoštanj

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.

Industrializacija –
stroji in naprave
7. do 9. razred in srednješolci
Predmet Zgodovina, geografija, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija, kemija, biologija,
fizika, matematika, multimedija
Trajanje 5 šolskih ur
Termin izvedbe april
Cena 3,00 € na učenca
Lokacija Muzej usnjarstva na Slovenskem, OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

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.

Znamenite šoštanjske osebnosti
7. do 9. razred in srednješolci
Predmet Zgodovina, geografija, likovna vzgoja, slovenski jezik
Trajanje 5 šolskih ur
Termin izvedbe maj, junij
Cena 3,00 € na učenca
Lokacija Muzej usnjarstva na Slovenskem, Vila Mayer, dvorec Gutenbüchel

Muzejska učna ura Učenci spoznajo nekatere pomembne osebnosti, ki so zazna-

movale 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.

Od kože do usnja
novo
Vrtec, 1. in 2. triada
Predmet Spoznavanje okolja, zgodovina, družba, naravoslovje in tehnika, tehnika in tehnologija, izbirne vsebine – zgodovina: odkrivajmo preteklost svojega kraja
Trajanje do 90 minut Cena 2 € na učenca Lokacija Muzej usnjarstva na Slovenskem

Muzejska učna ura Tovarna usnja je v preteklosti pomembno zaznamovala Šoštanj

in njegovo okolico. Z najmlajšimi in otroki prvih dveh triad osnovne šole odkrivamo skozi
pripovedovanje ob ilustracijah šoštanjsko usnjarsko tradicijo, ki se je iz obrti razvila v industrijo. Spoznamo nekdanje obrtne dejavnosti v lokalnem prostoru, postopek izdelave usnja
in družino Vošnjak (Woschnagg).
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Fotografija nekoč
novo
1. do 9. razred in srednješolci
Predmet Likovna vzgoja, zgodovina, spoznavanje okolja, naravoslovje in tehnika, tehnika
in tehnologija
Trajanje 180 minut
Termin izvedbe maj, junij
Cena 5,5 € na učenca
Lokacija Velenjski grad

Muzejska učna ura Ob muzejski zbirki velenjskega fotografa Volbenka Pajka
spoznavamo predmete, ki jih je uporabljal pri svojem delu, in se tako seznanimo z analognim postopkom fotografiranja, razvijanja filmov in samih fotografij. Del prikaza postopka poteka v funkcionalni temnici, opremljeni z uporabnimi muzejskimi predmeti.
Muzejska delavnica Na delavnici spoznamo cianotipijo, eno najstarejših fotografskih tehnik, s katero si na papirju izdelamo fotograme.

Starotrška pustolovščina
novo
1. do 6. razred
Predmet Zgodovina, geografija, družba, spoznavanje okolja, šport, medpredmetno povezovanje z izbirnimi vsebinami – zgodovina: odkrivajmo preteklost svojega kraja
Trajanje 120 do 150 minut Cena 3 € na učenca Lokacija Velenjski grad, Staro Velenje

Muzejska učna ura V interaktivnem programu spoznamo prenovljen Stari trg v Velenju, njegovo preteklost, prebivalce, zgradbe in nekdanji mestni utrip. Program začnemo
na Velenjskem gradu, kjer obiščemo stalni razstavi Stara trgovina in Stara gostilna, in se
nato po gozdni poti odpravimo do Starega Velenja. Z zabavno karto v rokah spoznavamo zgradbe in zgodbe, ki pripovedujejo o nekdanjem življenju v Starem Velenju. Otroci
med pohodom rešujejo zabavne naloge, na trgu pa se izvajajo gibalno zasnovane igre in
naloge. Raziskovanje zaključimo pri Vili Bianca.

Reformacija in freska:
protestantizem v Šaleški dolini

novo
4. do 9. razred in srednješolci

Predmet Zgodovina, spoznavanje okolja, družba, likovna vzgoja, tehnika in tehnologija,
izbirne vsebine – zgodovina: odkrivajmo preteklost svojega kraja
Trajanje 180 minut
Cena 5,5 € na učenca
Lokacija Velenjski grad

Muzejska učna ura Na stalni razstavi Od romanike do baroka na Velenjskem gra-

du spoznamo zgodbo reformacije v Šaleški dolini: osebe in družine, ki so imele največjo
vlogo v njej, prvo šolo, cerkev v Starem Velenju itd. Pobližje spoznamo freske na gradu Švarcenštajn, ki je bil največji protestantski center v Šaleški dolini. Spoznamo namen
stenskih poslikav v takratnem času.

Muzejska delavnica Pod vodstvom muzejskega restavratorja se naučimo postopka
izdelave stenskih poslikav: mešanja zmesi, nanašanja v poseben kalup, glajenja površine,
prerisovanja vzorca, risanja na mokri površini. Izdelamo fresko z motivom vinske trte z
gradu Švarcenštajn v Šentilju pri Velenju.

Higiena in epidemije nekoč
novo
1. do 9. razred
Predmet Zgodovina, družba, spoznavanje okolja, biologija, naravoslovje, medpredmetno povezovanje z likovno vzgojo in gospodinjstvom, izbirnimi vsebinami – etnologija:
kulturna dediščina in načini življenja
Trajanje 180 minut Cena 5,5 € na učenca Lokacija Velenjski grad/v šoli/na daljavo

Muzejska učna ura V korona času veliko govorimo o higieni in nalezljivih boleznih.
V okviru našega muzejskega programa se naučimo, kako so naši predniki skrbeli za higieno, ogledamo pa si tudi s higieno povezane predmete s stalne razstave Stara trgovina na
Velenjskem gradu. Spoznamo nalezljive bolezni in epidemije, ki so najbolj zaznamovale
svetovno zgodovino, ter načine spoprijemanja z njimi.

Muzejska delavnica Na delavnici si iz papirja izdelamo znamenito masko »La do-

ctora«, ki so jo uporabljali zdravniki v času kuge, ter vrečko z zdravilno mešanico iz zelišč.

novo

Šaleška pivska čaša

V sodelovanju z Lončarskim centrom Bahor

7. do 9. razred in srednješolci
Trajanje delavnica traja 60 minut, v primeru izvedbe pa 180 minut zaradi obiska Velenjskega gradu
Lokacija Velenjski grad in Lončarstvo Bahor/v šoli/samostojno na daljavo
Cena 12 € na učenca
Med predmeti, ki jih hrani naš muzej, zavzema posebno mesto keramika, ki nam govori o
načinu življenja in prehranjevanju, kot tudi o rokodelskih spretnostih lončarskih mojstrov in
tehnologiji izdelovanja keramike v srednjem veku. Med najbolj izstopajoče predmete sodi
Šaleška pivska čaša.

Muzejska delavnica Učenci prejmejo ustvarjalno skrinjico, ki hrani vse potrebno

za izvedbo delavnice. Poleg gline, orodij, pečatov in priročnika dobijo še dostop do video
delavnice, ki jih vodi skozi proces ustvarjanja. Originalna posoda je bila narejena na lončarskem vretenu in okrašena s pečati. Učenci izdelajo svojo posodico brez uporabe lončarskega vretena, spoznajo tehniko svitkanja, prostoročnega oblikovanja posode, svojo
posodo pa na koncu po zgledu originalne okrasijo s pečati.

novo

Relief Velenjskega gradu

V sodelovanju z Lončarskim centrom Bahor

1., 2. in 3. triada
Trajanje do 60 minut, v primeru izvedbe v živo pa 180 minut zaradi obiska Velenjskega
gradu
Lokacija Velenjski grad in Lončarstvo Bahor/v šoli/samostojno na daljavo
Cena 12 € na učenca
Mogočna stavba Velenjskega gradu je bila v svoji zgodovini mnogokrat dozidana in prezidana. V svojih stenah skriva in hrani mnoge portale, zanimive strelne line, stranišča, okna
iz različnih obdobij srednjega veka ter nešteto zanimivih arhitekturnih dodatkov in okraskov na fasadi. V delavnici, ki jo vodimo v živo, se pogovarjamo o življenju na gradu in
funkciji posameznih arhitekturnih elementov – okrasih, oknih, vratih, strelnih linah, kritini,
obrambnem stolpu in obzidju.

Muzejska delavnica V treh delavnicah izdelamo tri različne reliefe grajske zgradbe. Udeleženci spoznajo tehniko oblikovanja plitkega reliefa, različne dekorativne tehnike,
vtiskovanje, odtiskovanje, plitek urez in uporabo engob.

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

Najavljene skupine si lahko ogledajo Muzej Velenje in njegove enote po dogovoru
tudi izven odpiralnega časa.
Informacije in prijave na pedagoške programe:
- kustosinja pedagoginja mag. Ona Čepaitytė Gams po elektronski pošti na naslovu
ona.gams@muzej-velenje.si ali po telefonu na številki 051 382 374;
- kustosinja pedagoginja Alma Javornik po elektronski pošti na naslovu
alma.javornik@muzej-velenje.si ali po telefonu na številki 03/898 26 32.

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
• Mesto, ki so mu rekli čudež
• Šaleška dolina 1941–1945
• Grajska kapela
• Zbirka sodobne slovenske umetnosti Gorenje
• Zbirka kiparja Cirila Cesarja
•Majda Kurnik 1920–1967
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

