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Spoštovani kolegi pedagogi!

Pred nami je novo šolsko leto – 2018/2019, s tem pa tudi čas, ko vam z veseljem 
ponudimo naše izkustvene, poučne, doživljajske in ustvarjalne programe! Z 
njimi lahko svojim učencem približate različne teme in poglobite ali popestrite 
vaše kulturne, naravoslovne in tehniške dneve. 

In čemu v prihajajočem šolskem letu posvečamo še posebno pozornost? 
Zagotovo je to Cankarjevo leto, ki se počasi že preveša v drugo polovico. Za 
vas smo pripravili začasno razstavo in ob njej dva nova interaktivna programa 
– za mlajše in starejše učence. Zagotovo si bodo našega velikega pisatelja z 
značilnimi brki zapomnili prav vsi.

Z navdušenjem vam sporočamo tudi, da smo odprli vrata nove stalne razstave 
o zgodovini mesta Ljubljane – Ljubljana. Zgodovina. Mesto. Z njo smo 
povezali naše obstoječe in tudi nove pedagoške programe, kjer bodo učenci 
na zanimive načine spoznavali raznolika pretekla obdobja našega mesta.

Hvala, ker ostajate naši redni gostje in nas s pohvalami, predlogi in kritikami 
spodbujate, da ohranjamo in še izboljšujemo kakovost naših programov. 
Dobrodošli pa tudi vsi, ki nas boste letos obiskali prvič – čakajo vas doživetja, 
zaradi katerih smo prepričani, da vaš prvi obisk ne bo tudi zadnji.

Se vidimo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane!
Pedagoška služba MGML

6
7

8

5

3

2

9

1

4



Spoštovani kolegi pedagogi!

Pred nami je novo šolsko leto – 2018/2019, s tem pa tudi čas, ko vam z veseljem 
ponudimo naše izkustvene, poučne, doživljajske in ustvarjalne programe! Z 
njimi lahko svojim učencem približate različne teme in poglobite ali popestrite 
vaše kulturne, naravoslovne in tehniške dneve. 

In čemu v prihajajočem šolskem letu posvečamo še posebno pozornost? 
Zagotovo je to Cankarjevo leto, ki se počasi že preveša v drugo polovico. Za 
vas smo pripravili začasno razstavo in ob njej dva nova interaktivna programa 
– za mlajše in starejše učence. Zagotovo si bodo našega velikega pisatelja z 
značilnimi brki zapomnili prav vsi.

Z navdušenjem vam sporočamo tudi, da smo odprli vrata nove stalne razstave 
o zgodovini mesta Ljubljane – Ljubljana. Zgodovina. Mesto. Z njo smo 
povezali naše obstoječe in tudi nove pedagoške programe, kjer bodo učenci 
na zanimive načine spoznavali raznolika pretekla obdobja našega mesta.

Hvala, ker ostajate naši redni gostje in nas s pohvalami, predlogi in kritikami 
spodbujate, da ohranjamo in še izboljšujemo kakovost naših programov. 
Dobrodošli pa tudi vsi, ki nas boste letos obiskali prvič – čakajo vas doživetja, 
zaradi katerih smo prepričani, da vaš prvi obisk ne bo tudi zadnji.

Se vidimo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane!
Pedagoška služba MGML

6
7

8

5

3

2

9

1

4



PRVA TRIADA OŠ 6–20

Vodno potovanje 6
Od zmajčka do zmajčka 7 
Veščine iz pradavnine 8
Arheopeskovnik s Honorato 9
Na obisku pri Rimljanki Liviji 10
Skok v srednji vek 11
Skrivnosti enajste šole 12 
Plečnik za najmlajše 13
Skrivnosti Plečnikovega vrta 14
Trije decembrski možje 15
Dom nekoč 16
Čarobni fotogram 17
Pleksimanija 18
Kip kip hura 19
ANIM-AkCIJA! 20

DRUGA IN TRETJA TRIADA OŠ 22–20

Ljubljana. Zgodovina. Mesto. 22
Kdo so muzejski strokovnjaki? 23
Ivan Cankar 24
Kdo je bil Ivan Cankar? 25
Gremo v srednji vek! 26
Poiščimo sledi srednjeveške Ljubljane 27
Spoznajmo Emonce! 28
Po sledeh rimske Emone 29
Arheologija je kul! 30
Ljubljanica in njene skrivnosti 31
Plečnikova hiša 32

KAZALO



Po sledeh Jožeta Plečnika 33
Spominska soba Ivana Cankarja 34
Župančičeva spominska zbirka 35
Fotogram 36
Camera obscura 37 
Slikanje na pleksi steklo 38 
Kiparska delavnica 39
ANIM-AkCIJA! 40

PROGRAMI ZA TRETJO TRIADO OŠ 41

Odkrivamo in raziskujemo prestolnico Slovenije 41

ROGLAB 42

BREZPLAČNE DELAVNICE POGLABLJANJA ZNANJA ZA UČITELJE 44

INFO 45

LEGENDA SIMBOLOV:

Možnost izvedbe podobne delavnice v 
muzeju ob slabem vremenu

Priporočamo dodatna 
oblačila/zaščitna pokrivala

S seboj prinesite pisalo

učenci naj imajo s sabo copate



6

VODNO POTOVANJE

Interaktivni ogled stalne razstave z gibalno delavnico in 
eksperimentom

Skozi Vodno potovanje se otroci aktivno in z vsemi čuti 
seznanijo s pomenom in bistvenimi značilnostmi vode. Na 
ogledu spoznajo, kje vse jo najdemo ter koliko je je na svetu, 
kje jo uporabljamo danes in kakšen odnos so imeli do nje v 
preteklosti. Spoznajo in preizkusijo tudi delovanje vodnjaka. 
S pogovorom in vključenostjo jih spodbudimo k zavedanju o 
pomenu vode za življenje. Na delavnici vsi skupaj z gibalno 
zgodbo poustvarijo vodni krog in njegove zakonitosti 
preizkusijo tudi z eksperimentom.

OKTOBER 2018–MAREC 
2019

TRAJANJE: 90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

 1. TRIADA OŠ

“Zanimiva razlaga, 
zgodbice, predmeti 
in slike. Otroci so 
aktivno sodelovali. 
Zanimivi so bili tudi 
eksperimenti.”

UČITELJICA, OŠ 
MEDVODE
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“Pohvalno! Najbolj 
všeč so mi bile 
razlaga, pospremljena 
s slikovnim gradivom, 
in naloge za 
opazovanje.”

UČITELJICA, OŠ 
SOSTRO, LJUBLJANA

OD ZMAJČKA DO ZMAJČKA

Plovba po reki Ljubljanici z vodstvom

Otroci se z muzejskim vodičem v bližini Čevljarskega mostu 
vkrcajo na ladjico Emonca in odplujejo po skrivnostni reki 
sedmerih imen – Ljubljanici. Plovba jih popelje po poteh 
antičnega junaka Jazona in argonavtov ter jim na zabaven 
način približa reko, v kateri prebiva strašni povodni mož. 
Otroci opazujejo skrivnosti vodnih globin in lepote mostov 
in rečnih brežin ter ugotovijo, kako so rečna obrežja skozi leta 
spreminjala svojo podobo – tudi po zaslugi velikega arhitekta 
Jožeta Plečnika. V preteklosti so ob bregovih Ljubljanice živeli 
najrazličnejši prebivalci; njihove sledi raziskujejo arheologi 
in zgodovinarji, o njih in o reki pa še danes krožijo številne 
legende.

SEPTEMBER–OKTOBER 
2018, APRIL–JUNIJ 2019

TRAJANJE: 60 minut 

CENA  Cena je odvisna 
od števila oseb (do 20 
udeležencev – 130 €, nad 
20 udeležencev – 7 € na 
osebo).

KJE SE DOBIMO? 
Čevljarski most

 1. TRIADA OŠ



VEŠČINE IZ PRADAVNINE

Izkustvena delavnica z ogledom najstarejšega lesenega 
kolesa

Otroci odpotujejo 5000 let nazaj v preteklost, v čas koliščarjev, 
ki so živeli na območju današnjega Ljubljanskega barja. S 
pomočjo makete in ostankov takratnega orodja in orožja 
spoznavajo življenje koliščarjev, ki so svoje hiške gradili na kolih 
na obrobju takratnega jezera. Ogledajo si najstarejše leseno 
kolo z osjo na svetu in poskušajo ponovno sestaviti njegovo 
kopijo. Preizkusijo se v različnih koliščarskih spretnostih: 
streljanju z lokom in obdelavi kamna, predenju niti, tkanju, 
šivanju s koščenim šilom, uporabi žrmelj, oblikovanju kruhkov 
in prepoznavanju užitnih zelišč, izdelavi glinenega posodja ter 
netenju ognja. 

APRIL–JUNIJ 2019

TRAJANJE: 90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15
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PRENOVLJENO

 1. TRIADA OŠ

“Pristno in zanimivo 
pripravljene 
delavnice, dobro 
poskrbljeno za pravo 
vzdušje, da so se 
učenci lažje vživeli 
in si ustvarili dobro 
predstavo tistega časa 
na našem območju.”

UČITELJICA, OŠ 
PREŽIHOVEGA 
VORANCA, LJUBLJANA
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ARHEOPESKOVNIK S HONORATO

Raziskovalni ogled arheološkega parka Zgodnjekrščans-
ko središče z delavnico

Rimljanka Honorata povabi otroke med ruševine svoje hiše in 
jim predstavi, kako je nekoč z družino živela v antičnem mestu 
Emona. Otroci ji pomagajo poiskati izgubljene predmete, 
skupaj odkrijejo ostanke talnega ogrevanja in bazenčke, v 
katerih se je umivala njena družina. Rimska matrona otrokom 
predstavi bogove, v katere so verovali, preden so odkrili novo 
vero, krščanstvo, in opiše, kako so se prvi kristjani v Emoni 
dali krstiti v še danes lepo ohranjenem krstilnem bazenčku. 
V delavniškem delu otroci poustvarijo videne mozaike, v 
peskovnikih pa kot pravi arheologi poiščejo rimske predmete 
in skušajo ugotoviti, za kaj so jih Rimljani uporabljali.

SEPTEMBER 2018, MAJ–
JUNIJ 2019

TRAJANJE: 75–90 minut

CENA : 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
SNG Drama ali AP 
Zgodnjekrščansko 
središče, Erjavčeva 18

V primeru dežja se po 
dogovoru v muzeju 
izvede delavnica Na 
obisku pri Rimljanki Liviji.

“Vse je bilo odlično 
prikazano, otroci 
so se vživeli v igro. 
Zelo nam je bilo 
všeč vodenje, ki je 
bilo kljub igri zelo 
strokovno.”

UČITELJICA, OŠ 
BREZOVICA PRI 
LJUBLJANI

 1. TRIADA OŠ



NA OBISKU PRI RIMLJANKI LIVIJI

Interaktivni ogled stalne razstave z delavnico

Otroci z Rimljanko Livijo raziskujejo rimske ostanke, ki so bili 
odkriti v muzejski kleti. Skupaj zakorakajo po emonski cesti, 
sedejo na skupno rimsko stranišče, postojijo ob nagrobniku 
šestletne deklice, povonjajo kruh v rimski gostilni, poiščejo 
antične posode, prižgejo oljenko, spoznajo, kaj vse so 
Rimljani počeli v termah, ležejo na triklinij in se posladkajo 
z rimsko sladico ter med ostanki temeljev palače poiščejo 
sledi požganega mesta Emona. V ustvarjalnem delu med 
kramljanjem z Livijo poustvarijo glineno oljenko.

NOVEMBER 2018–MAREC 
2019

TRAJANJE: 90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

“Vse je bilo zelo 
primerno, dinamično, 
zanimivo. Kar tako 
naprej!”

UČITELJICA, OŠ 
PRESERJE
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 1. TRIADA OŠ



SKOK V SREDNJI VEK

Interaktivno vodstvo po stalni razstavi z delavnico

Otroci se podajo 1000 let nazaj v preteklost, v čas nastanka 
mesta Ljubljane, in raziskujejo, kako so bili videti takratni 
prebivalci, poslušajo zgodbe, ki so si jih pripovedovali, tipajo 
igrače, s katerimi so se igrali, okušajo srednjeveške piškote in 
vonjajo zelišča, ki so jih uporabljali pri kuhi.
Druženje spremljata lutki viteza Jurija in šuštarja Bruna, ki 
popestrita spoznavanje ljubljanskih srednjeveških prigod in 
nezgod. V čevljarski delavnici otroci spoznajo, kako so včasih 
izdelovali čevlje, sami pa si pod budnim očesom čevljarja 
izdelajo vsak svoj mošnjiček za kovance. 

SEPTEMBER 2018–JUNIJ 
2019

TRAJANJE: 75–90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

“Navdušila me 
je zasnovanost 
delavnice, ki 
omogoča, da se 
otroci bolj vživijo v 
dogajanje in tako 
tudi bolje razumejo 
življenje v preteklosti. 
Čestitke!”

UČITELJICA, OŠ 
DOBROVA, LJUBLJANA

11

PRENOVLJENO

 1. TRIADA OŠ



SKRIVNOSTI ENAJSTE ŠOLE 

Interaktivno vodstvo po razstavi Ivan Cankar z 
izkustveno delavnico

Otroci bodo v družbi lutk Ivana Cankarja in njemu bližnjih oseb 
na humoren način spoznavali njegovo življenje in anekdote, po 
katerih poznamo tega pomembnega slovenskega pisatelja. 
Odkrivali bodo, kaj se je zgodilo s štetjem pomaranč, spoznali 
zgodbo o peharju suhih hrušk in se z njimi tudi posladkali, 
povonjali bodo kavo in okrasili skodelico, ob tem pa razmislili 
o svojem odnosu do staršev. Doživeli bodo tudi »enajsto šolo« 
pod mostom, kjer bodo ustvarjali in se igrali z materiali, ki 
jih doma ali v šoli ne najdejo vedno. Prek delavnice si bodo 
Ivana Cankarja prav gotovo zapomnili kot pomembnega moža 
slovenske literarne zgodovine. 

OKTOBER 2018–
FEBRUAR 2019

TRAJANJE: 90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15
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NOVO

 1. TRIADA OŠ



PLEČNIK ZA NAJMLAJŠE

Interaktivno vodstvo po Plečnikovi hiši z gibalno in 
ustvarjalno delavnico

Otroci se na interaktivni način seznanijo z življenjem arhitekta 
Jožeta Plečnika in z njegovim domovanjem. Spoznajo, kako je 
risal načrte za nove stavbe – med drugim jih je pripravil tudi 
za svojo hišo; otroci si jo ogledajo in tako dobijo vpogled v 
Plečnikovo skromno življenje. Sprehodijo se skozi mojstrovo 
vhodno vežo, kuhinjo, sprejemnico in kopalnico ter preverijo, 
koliko kotov ima njegova spalnica z delovno sobo. Pokukajo 
tudi na zimski in zelenjavni vrt, tečejo mimo čebelnjaka in 
vseskozi opazujejo Plečnikove arhitekturne elemente, ki jih 
poskušajo poustvariti s svojimi telesi. Na koncu se lotijo še 
gradnje Plečnikovih zgradb iz lesenih kock. 

SEPTEMBER 2018–JUNIJ 
2019

TRAJANJE: 90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Plečnikova hiša, Karunova 
4 in 6

“Otroci so najbolj 
uživali ob kužku in 
sestavljanju zgradb. ”
UČITELJICA, OŠ 
VODMAT, LJUBLJANA
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 1. TRIADA OŠ



SKRIVNOSTI PLEČNIKOVEGA VRTA

Interaktivni ogled vrta in Plečnikove hiše 

Otroci pokukajo v okrogli stolp Plečnikovega domovanja in 
poiščejo pripomočke, ki jih je mojster uporabljal pri risanju 
načrtov. Spoznajo razliko med skico, načrtom in maketo ter 
poustvarijo tri njegova najznamenitejša ljubljanska  dela – 
knjižnico, tržnico in pokopališče. Otroci raziskujejo vrt, ki je 
bil Plečniku velik navdih za ustvarjanje, z uporabo ogledal 
odkrivajo detajle arhitekture vrta in hkrati urijo svoja čutila. 
Odžejajo se s Plečnikovim čajem in na vrtu poiščejo zelišča, 
iz katerih je narejen. Spoznajo še zelenjavni vrt, čebelnjak, 
različna drevesa in ostanke arhitekturnih elementov, za katere 
je mojster Plečnik našel nov način uporabe. 

SEPTEMBER 2018, MAJ–
JUNIJ 2019

TRAJANJE: 90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Plečnikova hiša, Karunova 
4 in 6
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V primeru dežja se 
po dogovoru izvede 
delavnica Plečnik za 
najmlajše.

“Najbolj nam je bila 
všeč igra z ogledali, 
opazovanje narave ...
Hvala in uspešno še 
naprej!”

UČITELJICA, OŠ 
TONETA ŠRAJA ALJOŠE, 
NOVA VAS 

 1. TRIADA OŠ



TRIJE DECEMBRSKI MOŽJE

Praznična doživljajsko-ustvarjalna delavnica

Škrat Zavijalček je v svoji dolgi škratji karieri zavijal darila 
vsem trem decembrskim dobrim možem. Vse tri dobrotnike, 
Miklavža, Božička in dedka Mraza, zato zelo dobro pozna, 
zgodbe o raznovrstnih dogodivščinah in doživetjih z njimi 
pa kar stresa iz rokava. Otroci na delavnici spoznajo vse 
tri decembrske može in se jih naučijo ločiti med seboj. 
Prepoznavajo njihove podobnosti in razlike. Podajo se na 
raziskovanje muzeja in iskanje njihovih značilnih predmetov, 
napišejo jim pismo ter po svoje oblikujejo piškote. Na koncu 
iz sladkih mandarin poustvarijo enega izmed treh dobrotnikov.

3.–21. DECEMBER 2018

TRAJANJE: 90 minut

CENA:  4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

“Učenci so uživali 
in prek animiranja 
dobili vpogled v 
raznolike decembrske 
dobrotnike. 
Domiselno!”

UČITELJICA, OŠ KAŠELJ, 
LJUBLJANA

15

 1. TRIADA OŠ



DOM NEKOČ

Izkustvena delavnica

Kako so opravljale gospodinjska opravila prababice, ko še ni 
bilo električnih pripomočkov? S čim so si pomagale pri hišnih 
opravilih? Kje so razlike in kje podobnosti z današnjim časom? 
Kako so nekoč prali in likali perilo, kako so prišili gumb, kako 
so zmleli kavo in orehe, na kakšen način so pripravili piškote, 
kako so ožemali limono, s čim so očistili čevlje in počistili tla? 
Odgovore na vsa ta vprašanja bodo otroci dobili s praktičnim 
preizkušanjem vseh opravil. V družbi gospodinje Magdalene 
ali njenega moža Janeza se bodo otroci počutili kot da bi 
potovali v s časovnim strojem 70 let nazaj v preteklost. 

OKTOBER–NOVEMBER 
2018, JANUAR–MAREC 
2019

TRAJANJE: 90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15
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“Pohvalila bi pristop 
vodij delavnice, 
posluh za vse člane 
skupine, omogočanje 
praktične izkušnje 
vsem udeležencem. 
Všeč mi je bilo, da so 
bili izvajalci ves čas 
pozorni na dinamiko 
skupine in so se nanjo 
ustrezno odzivali. 
Pohvalila bi dobra 
navodila na začetku 
in povzetek na koncu 
delavnice.” 

UČITELJICA, OŠ 
DOBROVA, LJUBLJANA

 1. TRIADA OŠ



ČAROBNI FOTOGRAM

Voden ogled razstave z ustvarjalno delavnico

Na delavnici fotograf otrokom predstavi, kaj je fotografija in 
kako nastane. Otroci spoznajo, da je za nastanek fotografije 
najpomembnejša svetloba in da lahko naredijo fotografijo tudi 
brez fotoaparata. Po prikazu postopka se še sami preizkusijo 
v stari ročni tehniki izdelave fotografij – cianotipiji. Iz različnih 
predmetov sestavijo svoj motiv in čarovnija svetlobe se lahko 
začne. Po osvetljevanju otroci s pomočjo vode sami fiksirajo 
podobo na listu, ki se obarva pred njihovimi očmi. Ustvarjanje 
fotograma ves čas poteka pod budnim očesom profesionalnega 
fotografa. Medtem ko se fotografije sušijo, otroci prek različnih 
nalog, ugank in gibalnih vaj spoznajo dela na aktualni razstavi.

Program je nastal v sodelovanju s profesionalnima fotografoma 
Matevžem Paternostrom in Andrejem Peunikom. 

SEPTEMBER 2018–JUNIJ 
2019 (V ČASU RAZSTAV)

TRAJANJE: 75–90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Galerija Jakopič, Slovens-
ka cesta 9
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“Zelo prijazno osebje, 
zanimiva delavnica, 
dobro voden 
ogled, prilagojen 
razumevanju in 
zanimanju otrok.”

SPREMLJEVALKA, 
ZVEZA PRIJATELJEV 
MLADINE LJUBLJANA 
MOSTE - POLJE 

 1. TRIADA OŠ



PLEKSIMANIJA

Voden ogled razstave z ustvarjalno delavnico

Otroci na delavnici pri slikanju na pleksi steklo barvne plasti 
nanašajo na hrbtno stran pleksi stekla, tako da barve druga 
drugo prekrivajo. Ko nastalo čarovnijo pogledajo z druge, 
prave strani, šele ugledajo pravo sliko. Ob ustvarjanju se 
naučijo osnov mešanja barv ter ugotovijo, da se je pri slikanju 
na pleksi steklo potrebno ustaviti in razmisliti o poteku dela, 
da bi dobili željeno podobo. Lahko pa se prepustijo domišljiji 
in igri naključnega prelivanja barv. Ob strokovnem vodenju z 
inovativno tehniko ustvarijo svojo pisano priponko in izdelek 
odnesejo s seboj.

Program je nastal v sodelovanju z likovnim pedagogom Petrom 
Ciuho.

SEPTEMBER 2018–JUNIJ 
2019 (V ČASU RAZSTAV)

TRAJANJE: 75–90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Galerija Jakopič, 
Slovenska cesta 9
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Razigrana kiparska delavnica otrokom izkustveno približa delo 
kiparja, materiale, ki jih uporablja pri ustvarjanju, in načine, 
kako jih oblikuje. Otroci raznolike kiparske tehnike tudi sami 
preizkusijo in kmalu ugotovijo razlike med njimi. Nekateri 
materiali so lažji za oblikovanje, za nekatere je potreben 
večji napor, nekateri dopuščajo spremembe, pri drugih je 
potrebnega več načrtovanja. Ob medsebojnem sodelovanju 
vseh članov skupine na koncu nastanejo kipi iz različnih 
materialov na različne teme. Da je kiparjenje še bolj zanimivo, 
vključimo še štoparico.

Program je nastal v sodelovanju s kiparjem Miho Knezom. 

SEPTEMBER 2018–JUNIJ 
2019 (V ČASU RAZSTAV)

TRAJANJE: 75–90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Galerija Jakopič, 
Slovenska cesta 9
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KIP KIP HURA

Voden ogled razstave z ustvarjalno delavnico

“Delavnica je 
super. Kreativna, z 
vključevanjem vseh 
čutov, pozitivno 
naravnana in 
razgibana, tako da so 
se primerno vključili 
vsi otroci.”

UČITELJICA, ZAVOD 
IBMS, LJUBLJANA

 1. TRIADA OŠ



ANIM-AkCIJA!

Voden ogled razstave z ustvarjalno delavnico

Otroci se po ogledu aktualne razstave na delavnici animiranja 
naučijo, kako nastane animirani film in kakšne vrste animacije 
poznamo. Nato skočijo v akcijo še sami in se v družbi 
strokovnjaka preizkusijo v tehniki stop-motion (slika za sliko). 
Spoznajo, da je za nastanek animiranega filma potrebnega 
veliko dela, medsebojnega dogovarjanja in sodelovanja. A 
trud je poplačan, navdušenja nad končnim izdelkom nikoli ne 
manjka.

Delavnico smo pripravili v sodelovanju z Društvom za izvajanje 
filmske vzgoje Slon.

SEPTEMBER 2018–JUNIJ 
2019 (V ČASU RAZSTAV)

TRAJANJE: 75–90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestna galerija Ljubljana, 
Mestni trg 5
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“Vse vaše delavnice so 
super! Zato vas vsako 
leto obiščemo.”

UČITELJICA, OŠ 
SOSTRO, PŠ BESNICA

 1. TRIADA OŠ
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2. IN 3. TRIADA OŠ 
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LJUBLJANA. ZGODOVINA. 
MESTO.

Vodeni ogled stalne razstave

Ljubljana, slovenska prestolnica, je mesto z dinamično 
in bogato preteklostjo. Učenci bodo skozi vodeni ogled 
spoznavali poselitveni prostor današnje ljubljanske kotline 
od časa prazgodovine pa vse do danes. Mladi obiskovalci 
spoznavajo značilnosti posameznih zgodovinskih obdobij in 
dogajanje na območju današnje Ljubljane. Med drugim si lahko 
ogledajo najstarejše leseno kolo z osjo na svetu, grob emonske 
zdravnice, ki je bil najden na Slovenski cesti, in grob viteza s 
konca srednjega veka. Spoznavajo tudi kulturni in urbani razvoj 
v novem veku ter razgibano politično dogajanje v 20. stoletju. 
Ogled je prilagojen različnim starostim in je odlična popestritev 
pouka družbe oz. zgodovine.

SEPTEMBER–JUNIJ 2018

TRAJANJE: 45–60 minut

CENA:  3,5 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

NOVO
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V muzeju najdemo čisto posebne muzejske strokovnjake. 
Nekateri predmete iščejo, drugi te predmete očistijo, 
popravijo in zaščitijo, spet drugi jih umestijo v muzejske zbirke 
in pripravijo razstave. Že veste, o katerih muzejskih poklicih 
govorimo? Učenci skozi vodstvo in na delavnici spoznavajo 
delo arheologa, konservatorja-restavratorja in kustosa. Srečajo 
se z nekaterimi izvirnimi predmeti in njihovimi replikami iz 
različnih zgodovinskih obdobij ter delo z njimi tudi sami 
preizkusijo in tako spoznajo naloge muzejskih strokovnjakov. 
Delavnica je prilagojena učencem različnih starostnih skupin, 
poleg pridobivanja novih znanj pa spodbuja tudi opazovanje 
in uporabo čutil.

OD NOVEMBRA 2018 
DALJE

TRAJANJE: 90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

KDO SO MUZEJSKI 
STROKOVNJAKI?

Interaktivno vodstvo po stalni razstavi in delavnica
NOVO
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IVAN CANKAR

Vodeni ogled razstave Ivan Cankar

Ivanu Cankarju, našemu največjemu pisatelju, je posvečeno 
leto 2018, ki ga imenujemo kar Cankarjevo leto. Temu 
velikemu literatu smo se poklonili tudi v Mestnem muzeju 
Ljubljana. Skupaj z učenci obiščite našo novo začasno razstavo 
in jim tako približajte našega velikega umetnika. Učenci bodo 
skozi pripoved spoznali, kakšen človek je bil Cankar, kako je 
odraščal in kje vse je prebival. Prav tako bodo spoznavali čas, 
v katerem je živel, in odkrivali, kaj vse se je tedaj dogajalo pri 
nas in drugod po Evropi. Ogled je odlična popestritev pouka 
slovenskega jezika in zgodovine.

SEPTEMBER 2018–
FEBRUAR 2019

TRAJANJE: 45–60 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

Zaradi tematske 
povezave priporočamo 
kombinacijo programa 
z obiskom Cankarjeve 
spominske sobe na 
Rožniku v septembru in 
oktobru 2018. Cena dveh 
programov je 6 € na 
osebo.

2. IN 3. TRIADA OŠ 

NOVO



KDO JE BIL IVAN CANKAR?

Interaktivni ogled razstave Ivan Cankar

So vam učenci kdaj rekli, da je Cankar »zatežen« in dolgočasen? 
V Mestnem muzeju Ljubljana si želimo Cankarja predstaviti na 
drugačen način, z druge, človeške plati, in ga tako približati 
mladim obiskovalcem. Naš veliki literat je bil prava »medijska 
zvezda« svojega časa in zelo rad se je družil z mladimi, ki so 
ga obiskovali na Rožniku, kjer je preživel kar nekaj let svojega 
življenja. Na interaktivnem vodenem ogledu razstave bodo 
učenci uporabljali sodobne elektronske pripomočke, reševali 
kviz, zagotovo pa ne bo manjkalo tudi odlomkov iz Cankarjevih 
del, možnosti nastopanja in interpretacij. Ogled je odlična 
popestritev pouka slovenskega jezika in zgodovine.

SEPTEMBER 2018–
FEBRUAR 2019

TRAJANJE: 60–75 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

Zaradi tematske 
povezave priporočamo 
kombinacijo programa 
z obiskom Cankarjeve 
spominske sobe na 
Rožniku v septembru in 
oktobru 2018. Cena dveh 
programov je 6 € na 
osebo.
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GREMO V SREDNJI VEK! 

Interaktivna delavnica

V srednjem veku je Ljubljana dobila svoje ime – sprva so jo 
imenovali Laibach oz. Luwigana. Mesto se je stiskalo pod 
Grajskim gričem ob reki Ljubljanici, sestavljali pa so ga Stari, 
Novi in Mestni trg. Na delavnici učenci izvejo, kakšno obdobje 
je bil srednji vek. Je bilo v tem času res vse temno in umazano 
ali pa je v tem času nastala vrsta zanimivih poklicev? S pomočjo 
replik srednjeveških predmetov in slikovnega gradiva učenci 
spoznavajo življenje srednjeveških ljudi in nekatere tedanje 
poklice. Program je prilagojen učencem različnih starostnih 
skupin in je odlična popestritev pouka družbe oz. zgodovine.

OD OKTOBRA 2018 DALJE

TRAJANJE: 60–75 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

Zaradi tematske 
povezave priporočamo 
kombinacijo programa 
z vodenim ogledom 
Poiščimo sledi 
srednjeveške Ljubljane. 
Cena dveh programov je 
6 € na osebo.
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POIŠČIMO SLEDI SREDNJEVEŠKE 
LJUBLJANE

Vodeni ogled Ljubljane z delovnimi zvezki

Veste, da je Ljubljana prav v srednjem veku dobila svoje ime? 
Ali veste, da je bila sestavljena iz treh trgov – Starega, Novega 
in Mestnega trga? Na sprehodu po mestu učenci izvejo, 
kakšno obdobje je bil srednji vek in kako so ljudje v tem času 
živeli. Izkušeni vodiči z doživeto pripovedjo oživijo živahno 
dogajanje v mestu, srednjeveško pristanišče, mestno obzidje, 
mestno hišo, pekarno, javno kopališče. Program je prilagojen 
učencem različnih starostnih skupin in je odlična popestritev 
pouka družbe in zgodovine. Na poti udeleženci rešujejo naloge 
v delovnem zvezku; te so prilagojene različnim starostnim 
skupinam in služijo kot učni pripomoček za poglabljanje znanja.

SEPTEMBER–OKTOBER 
2018, APRIL–JUNIJ 2019

TRAJANJE: 90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

Zaradi tematske 
povezave priporočamo 
kombinacijo programa 
z delavnico Gremo v 
srednji vek! Cena dveh 
programov je 6 € na 
osebo.

“Pohvaliti želim dobro 
pripravljene delovne 
zvezke. Učenci namreč 
potrebujejo delovno 
gradivo, da program 
lažje spremljajo, 
sodelujejo in vsebino 
bolje razumejo.”

UČITELJICA, OŠ RENČE
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SPOZNAJMO EMONCE!

Interaktivna delavnica s kvizom

Animatorja v antičnih oblačilih učencem predstavita kratek 
animirani film o življenju v Emoni. Prek zemljevidov učenci 
geografsko umestijo Emono v evropski prostor. Spoznajo 
vlogo rimskih vojakov v mirnem in v vojnem času ter vojaško 
bojno opremo. Ob poslušanju posnetkov ugotavljajo, kakšne 
so razlike med družinami nekoč in danes. Učenci se tudi sami 
preoblečejo v rimska oblačila, obedujejo leže na trikliniju ter 
izvedo, kaj so jedli bogati in kaj revni Rimljani. Lahko sedejo 
tudi na rimsko javno stranišče, povonjajo dišave iz term in 
se preizkusijo v gledališki igri z maskami. Pridobljeno znanje 
pokažejo v zabavnem kvizu, ki ga popestrijo ABC-vprašanja, 
vrisovanje mest v zemljevid, križanka in pantomima.

SEPTEMBER 2018–JUNIJ 
2019

TRAJANJE: 75–90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

Zaradi tematske 
povezave priporočamo 
kombinacijo programa 
z vodenim ogledom  Po 
sledeh rimske Emone. 
Cena obeh programov je 
6 € na osebo.

“Zelo zanimiva, 
razgibana delavnica, 
pridobivanje znanja 
skozi igro; za to 
starostno skupino zelo 
primerno (pohvala tudi 
vodičkam). Pohvalila 
bi celoten program in 
vodenje.”

UČITELJICA, OŠ 
HUDINJA CELJE 28
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PO SLEDEH RIMSKE EMONE

Vodeni ogled z delovnimi zvezki

Rimska Emona je nastala pred več kot 2000 leti, vendar 
arheološki ostanki še danes pričajo o življenju tedanjih ljudi. 
Učenci se v družbi izkušenega vodiča odpravijo raziskovat 
življenje Emoncev. Na poti izvejo, kako je bila prva mestna 
naselbina na tem področju videti, ogledajo si ostanek rimske 
ceste in gostišča, obiščejo oba arheološka parka in ostanek 
rimskega zidu. Skozi pripoved izvejo, kako so Emonci živeli, 
kje so se srečevali, kako so se šolali, kje so nakupovali itd. Na 
poti rešujejo naloge v delovnem zvezku; te so prilagojene 
različnim starostnim skupinam in služijo kot učni pripomoček za 
poglabljanje znanja. Program je prilagojen učencem različnih 
starostnih skupin in je odlična popestritev pouka družbe oz. 
zgodovine.

SEPTEMBER–OKTOBER 
2018, APRIL–JUNIJ 2019

TRAJANJE: 75–90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

Zaradi tematske 
povezave priporočamo 
kombinacijo programa 
z delavnico Arheologija 
je kul! ali Spoznajmo 
Emonce. Cena dveh 
programov je 6 € na 
osebo.

“Ogled je bil dobro 
prilagojen starosti 
otrok. Učenci so 
veliko izvedeli o 
Emoni in o življenju 
v njej.”

UČITELJICA, OŠ 
BIČEVJE, LJUBLJANA
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ARHEOLOGIJA JE KUL!

Izkustvena delavnica

Kdo so arheologi? Kako se lotijo svojega dela in kakšna orodja 
uporabljajo? Kako vedo, kje raziskovati? So njihova odkritja 
naključna? Učenci na delavnici dobijo priložnost, da za kratek 
čas postanejo arheologi in se preizkusijo v njihovem delu. 
Razdelijo se v tri manjše skupine in s pomočjo arheološkega 
orodja raziščejo tri emonske grobove. Ob tem spoznavajo, 
kako ravnati z najdbami, kakšne predmete so svojci dajali 
umrlim v grobove, kako so potekali pokopi in kakšno je bilo 
verovanje v posmrtno življenje. Program je prilagojen različnim 
starostnim skupinam in je odlična popestritev pouka družbe oz. 
zgodovine.

SEPTEMBER 2018, MAJ–
JUNIJ 2019

TRAJANJE: 75–90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Arheološki park Emonska 
hiša, Mirje 4

Zaradi tematske povezave 
priporočamo kombinacijo 
programa z vodenim 
ogledom Po sledeh 
rimske Emone. Cena obeh 
programov je 6 € na 
osebo. V primeru slabega 
vremena delavnica 
odpade. Po dogovoru 
lahko izpeljemo drug 
program.
“Program je potekal 
dobro in učencem se 
je zdel zelo zanimiv. 
Pritegnili ste tudi 
učence, ki imajo 
v učilnici težave s 
pozornostjo.”

UČITELJICA, OŠ 
JOSIPA VANDOTA 
KRANJSKA GORA
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LJUBLJANICA IN NJENE 

SKRIVNOSTI

Plovba po reki Ljubljanici z vodstvom

Reka Ljubljanica je imela za ljudi, ki so ob njej živeli, pomembno 
vlogo. Ob njeni strugi so v različnih zgodovinskih obdobjih – od 
časa koliščarjev pa vse do danes – nastajale naselbine. Učenci 
se na ladjico vkrcajo v bližini Čevljarskega mostu. Med plovbo 
spoznavajo verovanja, povezana z reko, ter odkrivajo, kakšno 
vlogo je imela reka skozi zgodovino in kako se je spreminjala. 
Današnjo podobo je Ljubljanici v njenem toku skozi mestno 
jedro dal arhitekt Jože Plečnik, ki je reguliral potok Gradaščico 
in načrtoval nekaj najlepših mostov v Ljubljani. Raziščite 
skrivnosti vodnih globin ter lepote mostov in rečnih brežin!

SEPTEMBER–OKTOBER 
2018, APRIL–JUNIJ 2019

TRAJANJE: 60 minut

CENA: Cena je odvisna 
od števila oseb (do 20 
udeležencev – 130 €, nad 
20 udeležencev – 7 € na 
osebo).

KJE SE DOBIMO? 
Čevljarski most 
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PLEČNIKOVA HIŠA

Vodeni ogled arhitektovega domovanja

Hiša v Trnovem, v kateri je dobra tri desetletja živel eden 
najpomembnejših slovenskih arhitektov Jože Plečnik, je zaradi 
svoje edinstvenosti zagotovo vredna ogleda. Del hiše, ki ga je 
Plečnik zgradil po svojih načrtih in v njem živel, je še danes 
videti tako, kot bi ga arhitekt pravkar zapustil. Mladi si ogledajo 
vhodno vežo, okroglo dnevno sobo s spalnico in kopalnico, 
sprejemnico, kuhinjo ter zimski in zunanji vrt. Plečnikovo delo 
in življenje bolj poglobljeno spoznajo na ogledu nove stalne 
razstave, ki sledi obisku arhitektovega domovanja.

SEPTEMBER 2018–JUNIJ 
2019

TRAJANJE: 60 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Plečnikova hiša, Karunova 
4 in 6, ali pred trnovsko 
cerkvijo
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PO SLEDEH JOŽETA PLEČNIKA

Vodeni ogled arhitektovega domovanja in Plečnikove 
Ljubljane z delovnimi zvezki

Jože Plečnik velja za enega naših najpomembnejših arhitektov; 
s svojimi deli je tako v tujini kot pri nas pustil velik pečat. 
Ljubljani, o kateri je že v tujini razmišljal in ob tem iskal 
priložnost za vrnitev v domače mesto, je poskušal po vrnitvi 
domov dati videz prave slovenske prestolnice. Učenci se po 
ogledu Plečnikove hiše odpravijo v središče mesta in izvedo 
veliko zanimivega o gradnji Križank in o »templju učenosti«, 
kot je Plečnik poimenoval NUK. Spoznajo tudi, kako se je 
gradil Kongresni trg in kje je arhitekt dobil navdih za gradnjo 
Tromostovja. Pridružite se nam na ogledu Plečnikove hiše v 
Trnovem in na sprehodu po Plečnikovi Ljubljani!

SEPTEMBER, OKTOBER 
2018, APRIL–JUNIJ 2019

TRAJANJE: 120 minut

CENA: 6 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Plečnikova hiša, Karunova 
4 in 6, ali Tromostovje
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SPOMINSKA SOBA IVANA 

CANKARJA 

Vodeni ogled z delovnimi zvezki

Vabljeni na Rožnik, kjer je med letoma 1910 in 1917 živel 
in ustvarjal Ivan Cankar. V tem času so nastala dela Bela 
krizantema, Lepa Vida ter ciklusa črtic Moje življenje in Podobe 
iz sanj. Učenci literatovo življenje spoznavajo s pomočjo 
delovnih listov, zanimive zgodbe pa osvetlijo podobo velikega 
dramatika in pisatelja, znanega tudi pod imenom »princ na 
gori«, kakor so ga imenovali v času njegovega bivanja na 
Rožniku. Ali ste vedeli, da je pesnik in pripovednik z obiskovalci 
Rožnika prav rad pokramljal, z dijaškimi skupinami pa zapel 
tudi kakšno pesem?

SEPTEMBER, OKTOBER 
2018, APRIL–JUNIJ 2019

TRAJANJE: 45–60 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
pred spominsko sobo 
Ivana Cankarja, Cankarjev 
vrh 1, Rožnik

Zaradi tematske povezave 
priporočamo kombinacijo 
programa z ogledom 
Župančičeve spominske 
zbirke ali razstave Ivan 
Cankar. Cena dveh 
programov je 6 € na 
osebo.
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ŽUPANČIČEVA SPOMINSKA 

ZBIRKA

Vodeni ogled z delovnimi zvezki

Oton Župančič velja za enega naših največjih literarnih 
umetnikov. Muzejsko razstavo o njegovem življenju in delu je 
v Knjižnici Otona Župančiča pripravil Mestni muzej Ljubljana. 
Skozi doživeto pripoved vodiča učenci spoznajo Župančiča kot 
pesnika, dramatika in prevajalca ter kot ustvarjalca za otroke 
in mladino. Njegovega Cicibana zagotovo pozna vsak izmed 
nas! Učenci pridobljeno znanje utrjujejo z reševanjem delovnih 
listov. Program je prilagojen različnim starostnim skupinam in 
je odlična priložnost za popestritev pouka slovenskega jezika.

SEPTEMBER 2018–JUNIJ 
2019

TRAJANJE: 45–60 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Knjižnica Otona 
Župančiča, Kersnikova 
ulica 2, Ljubljana

Zaradi tematske povezave 
priporočamo kombinacijo 
programa z ogledom 
Župančičeve spominske 
zbirke ali razstave Ivan 
Cankar. Cena dveh 
programov je 6 € na 
osebo.

“Učenci in učitelji smo 
na prijeten način izvedeli 
veliko novega. Vodstvo 
še dodatno popestrijo 
muzealije oz. obe 
spominski sobi.”

UČITELJICA, OŠ 
HINKA SMREKARJA, 
LJUBLJANA
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FOTOGRAM

Vodeni ogled razstave z ustvarjalno delavnico

Mladi na ustvarjalni delavnici spoznajo osnove fotografije in 
se naučijo, kako lahko fotografija nastane tudi brez pomoči 
fotografskega aparata. Preizkusijo se v cianotipiji, stari 
ročni tehniki izdelave fotografij, poigrajo se z motivi in ob 
mentorstvu profesionalnega fotografa ustvarijo svoj fotogram 
ali fotomontažo. Motiv in materiale za nastajajoče fotograme 
lahko prilagodimo vašim željam oz. učni snovi (npr. rastlinski 
motivi, portreti, arhitektura …).

Program je nastal v sodelovanju s profesionalnima fotografoma 
Matevžem Paternostrom in Andrejem Peunikom.

SEPTEMBER 2018–JUNIJ 
2019 (V ČASU RAZSTAV)

TRAJANJE: 75–90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Galerija Jakopič, 
Slovenska cesta 9
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CAMERA OBSCURA

Voden ogled razstave z ustvarjalno delavnico

Učenci na delavnici pod vodstvom profesionalnega fotografa 
raziskujejo, kako fotografija pravzaprav nastane. Seznanijo se s 
predhodnico današnjih fotoaparatov, t. i. temno sobo – camero 
obscuro. Preprosto fotografiranje s pomočjo camere obscure 
tudi sami preizkusijo in posnamejo svoje fotografije, ki jih lahko 
odnesejo s seboj.

Program je nastal v sodelovanju s profesionalnima fotografoma 
Matevžem Paternostrom in Andrejem Peunikom.

SEPTEMBER 2018–JUNIJ 
2019 (V ČASU RAZSTAV)

TRAJANJE: 75–90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Galerija Jakopič, 
Slovenska cesta 9
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SLIKANJE NA PLEKSI STEKLO

Vodeni ogled razstave z ustvarjalno delavnico

Mladi na delavnici pri slikanju na pleksi steklo barvne plasti 
nanašajo zrcalno, tako da druga drugo prekrivajo – tako očem 
nevidno bistvo zažari šele, ko sliko dokončamo in nastalo 
barvno čarovnijo pogledamo s prave strani. Ob strokovnem 
vodenju z inovativno tehniko ustvarijo svojo pisano priponko in 
izdelek odnesejo s seboj. 

Program je nastal v sodelovanju z likovnim pedagogom Petrom 
Ciuho.

SEPTEMBER 2018–JUNIJ 
2019 (V ČASU RAZSTAV)

TRAJANJE: 75–90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Galerija Jakopič, Slovens-
ka cesta 9
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KIPARSKA DELAVNICA

Vodeni ogled razstave z ustvarjalno delavnico

Razigrana kiparska delavnica otrokom oz. učencem izkustveno 
približa delo kiparjev, materiale, ki jih uporabljajo pri ustvarjanju, 
in načine, kako jih oblikujejo. Mladi raznolike kiparske tehnike 
tudi sami preizkusijo. Da bo kiparjenje še bolj zanimivo, bomo 
vključili štoparico in kar štirikrat zamenjali postaje.

Program je nastal v sodelovanju s kiparjem Miho Knezom. 

SEPTEMBER 2018–JUNIJ 
2019 (V ČASU RAZSTAV)

TRAJANJE: 75–90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Galerija Jakopič, Slovens-
ka cesta 9

39

2. IN 3. TRIADA OŠ 



ANIM-AkCIJA!

Vodeni ogled razstave z ustvarjalno delavnico

V Mestni galeriji skozi celotno šolsko leto izvajamo zabavne 
inovativne delavnice, na katerih se mladi predajo domišljiji in 
ustvarijo svojo animacijo. Naučijo se, kako nastane animirani 
film in kakšne vrste animacije poznamo, ter se v družbi 
strokovnjaka preizkusijo v tehniki stop-motion (slika za sliko). 

Delavnico smo pripravili v sodelovanju z Društvom za izvajanje 
filmske vzgoje Slon.

SEPTEMBER 2018–JUNIJ 
2019 (V ČASU RAZSTAV)

TRAJANJE: 75–90 minut

CENA: 4 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestna galerija Ljubljana, 
Mestni trg 5
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ODKRIVAMO IN RAZISKUJEMO 

PRESTOLNICO SLOVENIJE

Samostojno raziskovanje mesta z delovnimi listi

Skupaj z učenci se odpravite na zanimivo učno pot in spoznavajte 
Ljubljano malo drugače! Opremljeni z učnimi pripomočki 
(zemljevid, kompas, delovni listi …) se učenci v manjših skupinah 
v spremstvu vodičev in učiteljev odpravijo odkrivat prestolnico 
Slovenije. Program je odlična priložnost za medpredmetno 
povezovanje geografije, zgodovine, umetnostne zgodovine, 
slovenščine in matematike. Raziskovanje vključuje terensko 
orientacijo, opazovanje, skiciranje, merjenje, povzemanje 
besedil in igranje vlog.

SEPTEMBER–OKTOBER 
2018, APRIL–JUNIJ 2019

TRAJANJE: 120 minut

CENA: 6 € na osebo

KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15
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ROGLAB

FABBOX

Delavnica 3D-tehnologij v vašem razredu

Učite tehnični ali naravoslovni predmet ali vodite popoldanski 
krožek? Bi radi učencem predstavili ustvarjalno rabo 
3D-tehnologij, pa nimate dovolj znanja in ustrezne opreme? 
Tedaj je novi RogLabov program FabBox prav za vas! RogLab 
je prvi javni fablab v Sloveniji; v okviru Muzeja in galerij 
mesta Ljubljane že od leta 2012 spodbuja ustvarjalno rabo 
3D-tehnologij pri odraslih in otrocih. S kratkimi in dostopnimi 
izobraževanji, odprtimi termini in delavnicami je v Roglabu že 
na stotine ljubiteljskih ustvarjalcev in strokovnjakov odkrilo, 
da 3D-tisk, 3D-modeliranje in lasersko rezanje niso tako težki, 
kot so si zamišljali. Da bodo 3D-tehnologije dostopne tudi 
uporabnikom zunaj Ljubljane, je RogLab v okviru evropskega 
projekta FabLabNet razvil potujoči laboratorij FabBox, s 
katerim lahko obišče tudi vašo šolo.

OD OKTOBRA 2018 DALJE

PRIJAVA IN INFORMACIJE:
www.roglab.si
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BREZPLAČNE DELAVNICE POGLABLJANJA ZNANJA ZA UČITELJE

Če želite biti obveščeni 
o tovrstnih delavnicah, 
nam to sporočite na 
elektronski naslov 
prijava@mgml.si. 
Dodali vas bomo na 
seznam naslovnikov 
za obveščanje o 
delavnicah. Veselimo 
pa se tudi vašega 
sodelovanja in 
načrtujemo, da bi 
bilo eno od srečanj 
obarvano tudi z vašimi 
primeri dobre prakse.
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ZA UČITELJE

V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane večkrat letno, ob večjih 
razstavah, delimo svoje znanje in znanje naših sodelavcev 
z učitelji osnovnih in srednjih šol, ker želimo prispevati k še 
zanimivejši in živahnejši izvedbi šolskega pouka. Pripravljamo 
teme, ki se neposredno ne dotikajo razstav, vseeno pa 
obogatijo vaš »kovček z orodjem« za popestritev pouka. Vse 
naše dosedanje delavnice so bile dobro obiskane in učitelji 
zadovoljni, zato se veselimo naših prihodnjih srečanj.



INFO
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Za skupine, manjše od 8 oseb, je cena programa enotna in znaša 35 € za celotno skupino.

UGODNOSTI
Mladi s posebnimi potrebami imajo za delavnice in za vodene oglede 50 % popusta, 
samostojen ogled muzeja in galerij pa je zanje brezplačen.
Skupine učencev s šol zunaj ljubljanske regije, ki štejejo 35 ali več udeležencev, imajo 
15-odstotni popust. 

KAKO REZERVIRAMO OGLED ALI DELAVNICO?
Po elektronski pošti: prijava@mgml.si
Po telefonu: 01 241 25 06 (od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure)
Več informacij: www.mgml.si

Za najavljene predšolske in šolske skupine so lokacije Muzeja in galerij mesta Ljubljane 
odprte od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure, za ostale obiskovalce pa od torka do nedelje 
od 10. do 18. ure.
Lokacije so zaprte 1. novembra, 25. decembra, 1. januarja in na velikonočni ponedeljek.

KAJ POTREBUJEMO OB …?
… vodenih ogledih (Po sledeh rimske Emone, Arheologija je kul!, Poiščimo sledi srednjeveške 
Ljubljane, Odkrivamo in raziskujemo prestolnico Slovenije, Spominska soba Ivana Cankarja, 
Spominska zbirka Otona Župančiča in Po sledeh Jožeta Plečnika): učenci potrebujejo pisalo in 
tršo podlago.
… toplejših mesecih: priporočamo, da imajo učenci s seboj pokrivalo in pijačo.
… hladnem vremenu: učenci naj bodo toplo oblečeni.



INFO

Pedagoške programe izvajamo na različnih lokacijah MGML:

ZEMLJEVID IN LOKACIJE

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15 

Mestna galerija Ljubljana, Mestni trg 5 

Galerija Jakopič, Slovenska cesta 9 

Arheološki park Zgodnjekrščansko središče, Erjavčeva 18 

Arheološki park Emonska hiša, Mirje 4 

Spominska soba Ivana Cankarja, Cankarjev vrh 1, Rožnik 

Župančičeva spominska zbirka, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2 

Plečnikova hiša, Karunova 4 in 6

Čevljarski most
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Spoštovani kolegi pedagogi!

Pred nami je novo šolsko leto – 2018/2019, s tem pa tudi čas, ko vam z veseljem 
ponudimo naše izkustvene, poučne, doživljajske in ustvarjalne programe! Z 
njimi lahko svojim učencem približate različne teme in poglobite ali popestrite 
vaše kulturne, naravoslovne in tehniške dneve. 

In čemu v prihajajočem šolskem letu posvečamo še posebno pozornost? 
Zagotovo je to Cankarjevo leto, ki se počasi že preveša v drugo polovico. Za 
vas smo pripravili začasno razstavo in ob njej dva nova interaktivna programa 
– za mlajše in starejše učence. Zagotovo si bodo našega velikega pisatelja z 
značilnimi brki zapomnili prav vsi.

Z navdušenjem vam sporočamo tudi, da smo odprli vrata nove stalne razstave 
o zgodovini mesta Ljubljane – Ljubljana. Zgodovina. Mesto. Z njo smo 
povezali naše obstoječe in tudi nove pedagoške programe, kjer bodo učenci 
na zanimive načine spoznavali raznolika pretekla obdobja našega mesta.

Hvala, ker ostajate naši redni gostje in nas s pohvalami, predlogi in kritikami 
spodbujate, da ohranjamo in še izboljšujemo kakovost naših programov. 
Dobrodošli pa tudi vsi, ki nas boste letos obiskali prvič – čakajo vas doživetja, 
zaradi katerih smo prepričani, da vaš prvi obisk ne bo tudi zadnji.

Se vidimo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane!
Pedagoška služba MGML
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