PRIHAJAMO V VAŠE UČILNICE

Z ROKODELSKIMI PRIKAZI, DELAVNICAMI in OGLEDOM MUZEJA
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MUZEJ NA PROSTEM ROGATEC
V muzeju, ob vznožju Donačke gore, v avtentični štajerski
krajini, ohranjamo srednještajersko ljudsko stavbarstvo
subpanonskega tipa, značilno za Obsotelje v času od 19.
do sredine 20. stoletja. Jedro muzeja z originalnimi stavbami
je z leti preraslo v največji slovenski muzej na prostem in
kulturni spomenik državnega pomena. Leta 1997 je bil
nominiran za evropski muzej leta.
Bogata programska dejavnost omogoča obiskovalcu, da
kulturno izročilo nekdanjih graditeljev spoznava in raziskuje
ter doživi svojo lastno izkušnjo dediščine.

DVOREC STRMOL

Legenda:
oš/1,2,3 osnovna šola 1. triada, 2. triada, 3. triada
sš
srednja šola

Razvil se je iz srednjeveškega stanovanjskega stolpa, ki so
ga leta 1436 Celjski grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz
Cerkelj na Gorenjskem. V renesančnem stavbnem tkivu
je ohranjena srednjeveška zasnova. Močan vpliv baroka
s štukaturami, freskami in privlačno poslikavo fasad ga
uvršča med pomembne fevdalne objekte na Slovenskem.
Obnovljen v letih 1996 - 2003 in 2014.
Dvorcu vračajo življenjski utrip zgodbe iz preteklosti v novi
preobleki: slikovite razstave, koncerti, tematska vodstva,
gledališki prizori iz življenja v času baroka in delavnice v
Rokodelskem centru Rogatec.
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KOVAŠTVO – prikaz izdelave žeblja
I. NA TERENU
Mojster kovač prikaže kovanje vročega železa na prenosni
»kovačiji«. Otroci vidijo kako izdelamo žebelj in hkrati
spoznajo orodje s katerimi se izdelujejo kovaški izdelki
(podkve, ograje in druga orodja kot so motike, grablje, vile,
lopate, sekire).
Prostor izvedbe prikaza: na prostem (v okolici šole)
Potek prikaza: Otroke razdelimo v manjše skupine. Prva
skupina ima ogled prikaza kovača pri delu. Po izbiri lahko druge
skupine rišejo kovača, prepevajo, rešujejo uganke, si pogledajo
film o kovaštvu, se preizkusijo v zabijanju žebljev v tnalo s
primernim kladivom za otroke. Nato se skupine zamenjajo.
Otroci lahko pomagajo kovaču poganjati meh na nožni pogon.
Trajanje: prikaz in dodatne vsebine trajajo po 15 min, odvisno
od števila skupin, npr. v razredu je 25 otrok, dobimo 5 skupin
po 5 otrok, vsakih 15 min se zamenjajo, v 1h 15 min
Izvajalec: Avguštin Fric
CENA

II. Z UPORABO APLIKACIJE
Vsi otroci hkrati lahko z uporabo aplikacije sodelujejo
interaktivno s vprašanji in se pogovarjajo s kovačem, ki v
muzejski kovačiji prikaže kovanje, predstavi orodja in kovaške
izdelke.
Trajanje: prikaz traja 20 min
Izvajalec: Avguštin Fric s tehnično ekipo in vodnikom

oš/1,2

• prikaz na terenu: 5,70 € / otroka
(stroški izvedbe + material), potni stroški brezplačni
do 130 km)
• prikaz z uporabo aplikacije: 30,00 € / razred
• prikaz z uporabo aplikacije, voden virtualni ogled
po muzeju v živo, interakcija z vodnikom,
tema ŽIVLJENJE NEKOČ: 75,00 € / razred
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VODEN VIRTUALNI SPREHOD PO MUZEJU
v živo Z UPORABO APLIKACIJE
V učilnici se udobno namestite in skupaj z nami
preko zaslona vstopite v ŽIVLJENJE NEKOČ.
Po muzeju vas bova vodili izkušeni vodički, ki se
bova prilagodili vsaki starostni skupini posebej.
Vodenje bomo pričeli s predstavitvijo arhitekture,
kakšne materiale so nekoč uporabljali ljudje za
GRADNJO HIŠ, v katerih so BIVALI. Kje so SPALI,
kaj in s čim so JEDLI, kje so pripravljali hrano,
se UMIVALI, kako so bili OBLEČENI in OBUTI.
Na igriv način vam bomo predstavili posamezne
stare predmete in vam ob tem zastavile še
kakšno uganko.
Trajanje: do 30 min (po dogovoru z učiteljico)
Vodički: Ksenija Korez, Nives Brezovnik

oš/1,2,3
CENA
• voden virtualni sprehod po muzeju
(v živo) ŽIVLJENJE NEKOČ, interakcija
z vodnikom: 45,00 € / razred
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PRIKAZ IZDELAVE BREZOVIH in SIRKOVIH METEL
ALI PRIKAZ IZDELAVE LESENIH GRABELJ
I. NA TERENU
Ste že kdaj videli, kako se naredi brezova in sirkova metla ali
lesene grablje? Kakšen material potrebujemo, katera orodja ob
tem uporabljamo, kako moramo pri izbiri materialov upoštevati
letne čase?
Pri nas skrbimo in ohranjamo takšna znanja. V letu 2020 je pod
mentorstvom Avguština Frica v projektu EUREVITA (Interreg
SI-AT) potekalo 11 dnevno izobraževanje izdelave brezovih
metel in grabelj.*
Otroci ob prikazu izdelave metel in garbelj spoznajo potreben
material, orodja, postopek dela in uporabnost izdelanega
predmeta. Izdelek, ki ga bomo ustvarili ob prikazu na terenu,
ostane pri vas.
Prostor izvedbe prikaza: na prostem (v okolici šole) ali v
primerni učilnici
Potek prikaza: Če je dovolj prostora, da se razred razporedi
in vsi učenci vidijo mojstra pri delu, lahko prikaz izvajamo v eni
skupini. V nasprotnem primeru se prikaz izvaja izmenično v
dveh skupinah. Druga skupina si lahko medtem ogleda
predstavitveni film o izdelavi brezovih in sirkovih metel.
Trajanje: enkratni prikaz traja 30 min
Izvajalec: Avguštin Fric

oš/1,2,3

II. Z UPORABO APLIKACIJE
Vsi otroci hkrati lahko z uporabo aplikacije sodelujejo interaktivno
s vprašanji in se pogovarjajo z rokodelcem, ki na daljavo prikaže
izdelavo metel ali lesenih grabelj, predstavi orodja in izdelke.
Trajanje: prikaz traja 30 min
Izvajalec: Avguštin Fric s tehnično ekipo in vodnikom

*ogled prispevka
RTV SLO SLOVENSKA KRONIKA: V ROGATCU IZDELUJEJO BREZOVE METLE IN LESENE GRABLJE, datum predvajanja:
30. sept. 2020 | 4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174721745/00:00:10?fbclid=IwAR2XTF_0CgzFd_
WxlXODtyKgtBnkzvROs90idZfVDmvWUaTMjuSeAP57UTs

CENA
• prikaz na terenu: 5,70 € / otroka
(stroški izvedbe + material), potni stroški brezplačni
do 130 km)
• prikaz z uporabo aplikacije: 30,00 € / razred
• prikaz z uporabo aplikacije, voden virtualni ogled
po muzeju v živo, interakcija z vodnikom,
tema ŽIVLJENJE NEKOČ: 75,00 € / razred
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KAMNOSEŠKA DELAVNICA

II. PRIKAZ KAMNOSEŠTVA Z UPORABO APLIKACIJE

I. PRIKAZ IN DELAVNICA NA TERENU
Kamnoseška obrt je predstavljala pomemben zaslužek za
preživetje ljudi v okolici Rogatca. V Logu, na jugozahodnih
pobočjih Maclja, kjer izvira mejna reka Sotla, je potekala
kamnarska dejavnost – lomljenje kamna in izdelovanje brusov iz
ložanskega kamna, kakor domačini imenujemo tukajšnji kremenov
peščenjak. Kamnarji so izdelovali velike industrijske in obrtne
bruse vseh vrst, ploščate in okrogle kosjake – osle, steklobruse,
kašarje za phanje kaše in valje za sadne mline. Ložanski kamen je
bil prav tako pomembno stavbno gradivo. V skrbi za ohranitev te
rokodelske veščine je postavljena kamnarska bajta v Muzeju na
prostem Rogatec s stalno razstavo o kamnoseški obrti.
Učencem predstavimo obrt kamnoseštva, prikažemo obdelavo
večjega kamna, sami pa s pomočjo šile ob uporabi zaščitnih
očal izpraskajo v kamenček svojo začetnico imena in izdelajo
magnetek za na hladilnik. Ves potreben material (kamen, šilo,
grobi brusni papir) in zaščitno opremo (očala) prinesemo s seboj.
Prostor izvedbe prikaza in delavnice: na prostem (zaradi prahu)
Šola poskrbi za: mize in stole/klopi primerne za izvedbo
delavnice
Potek prikaza in delavnice: učence razdelimo v dve skupini
(maks. 15), ki izmenično obiščejo prikaz z delavnico med tem,
ko si drugi ogledajo film o kamnoseštvu.
Trajanje: delavnica s prikazom traja 30 min
Izvajalec: Slavko Pavlovič

oš/3

sš

Vsi otroci hkrati lahko z uporabo aplikacije sodelujejo
interaktivno s vprašanji in se pogovarjajo s kamnosekom, ki na
daljavo prikaže obdelavo kremenovega peščenjaka, predstavi
orodja in uporabne izdelane predmete.
Trajanje: prikaz traja 30 min
Izvajalec: Slavko Pavlovič s tehnično ekipo in vodnikom

CENA
• prikaz na terenu: 5,70 € / otroka
(stroški izvedbe + material), potni stroški brezplačni
do 130 km)
• prikaz z uporabo aplikacije: 30,00 € / razred
• prikaz z uporabo aplikacije, voden virtualni ogled
po muzeju v živo, interakcija z vodnikom,
tema ŽIVLJENJE NEKOČ: 75,00 € / razred
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PLETENJE IZ LIČJA

II. Z UPORABO APLIKACIJE

I. NA TERENU
Kako skrbno so ljudje uporabili vsak material, pričajo izdelki
iz ličja. Nič ni šlo »stran«. Iz kožuhovne, kot imenujemo ličje,
so izdelovali cekarje, copate, natikače, predpražnike, vrvi za
obešanje perila, omela za krušne peči, omela za beljenje z
apnom. Z ličjem so si dekleta navijala lase, z njim so vezali v
vinogradu, polnili slamnjače za posteljo štrozoke, iz ličja je bil
narejen tudi svitek za nošenje težjega bremena. Končni izdelek
so oblikovali na dva načina: prvi je šivanje na posebnem
kalupu, da se doseže lepša in skladnejša oblika, drugi pa
prepletanje predhodno spletene kite na namenskem okvirju
rüštu. Za srednje velik cekar je treba naplesti kar 70 ali 80
metrov kite iz ličja.
Otroci bodo ob prikazu in delavnici spoznali ličje, tehniko
pletenja in vrsto lepih izdelkov, ki so uporabni še danes.
Skupaj se bomo lotili zapestnice iz ličja.
Prostor izvedbe prikaza: v učilnici
Potek prikaza: Ob prikazu pletenja iz šibja si bomo ogledali
predstavitveni film. Nato se bomo posedli za mize in skupaj
izdelali zapestnice iz ličja. Ves potreben material za izdelavo
prinesemo s seboj.
Trajanje: 30 min
Izvajajo: Ksenija Korez, Nives Brezovnik, Melita Kitak

oš/1,2

Vsi otroci hkrati lahko z uporabo aplikacije sodelujejo
interaktivno s vprašanji in se pogovarjajo s pletarko iz ličja,
ki jim na daljavo prikaže osnove pletenja, predstavi material
in izdelke.
Trajanje: prikaz traja 30 min

CENA
• prikaz na terenu: 5,70 € / otroka
(stroški izvedbe + material), potni stroški brezplačni
do 130 km)
• prikaz z uporabo aplikacije: 30,00 € / razred
• prikaz z uporabo aplikacije, voden virtualni ogled
po muzeju v živo, interakcija z vodnikom,
tema ŽIVLJENJE NEKOČ: 75,00 € / razred
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ZELIŠČARSKA DELAVNICA
I. DELAVNICA NA TERENU
Narava je naša največja zdravilka in najbrž res drži, da za vsako
bolezen vsaj ena rož’ca raste. Tisoče let pred nami so se ljudje
zdravili sami, s pomočjo rastlin. Več o posameznih zdravilnih
rastlinah in njihovi uporabi lahko odkrivamo skupaj z vami.
Otrokom predstavimo posušena zdravilna zelišča v
kozarčkih, ob vonjanju bodo lahko prepoznavali za katere
rastline gre. Svoje znanje o rastlinah bodo preizkusili s
pomočjo posebne table in prisluhnili pravljici o zeliščih.
Na delavnici si bodo otroci napolnili srček iz blaga s sivko
in ga na vogalčku do konca zašili. Ta jih bo s prijetnim
vonjem še večkrat spomnil na naše druženje in opomnil
kako dragocene so za nas zdravilne rastline. Otroci pridobijo
koristne informacije in znanja, ki jih bodo uporabili v kulinariki.
Spoznali bodo predelavo zelišč in zasaditev zeliščnega vrta.
Prostor izvedbe prikaza: v učilnici
Potek prikaza: Učence razdelimo v tri skupine. Ti izmenično
obiskujejo posamezno vsebino: 1. spoznavajo in vonjajo posušene
zdravilne rastline v kozarčkih in preverijo svoje znanje na učni tabli,
2. prisluhnejo pravljici o zelo pomembnem zelišču, 3. blazinico v
obliki srčka napolnijo s sivko in zašijejo 2 cm odprtino.
Trajanje: posamezna vsebina 20 min (60 min)

CENA
• prikaz na terenu: 5,70 € / otroka
(stroški izvedbe + material), potni stroški brezplačni
do 130 km)

Izvajajo: Ksenija Korez, Nives Brezovnik, Melita Kitak

oš/1,2,3
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GLASBENA DELAVNICA – izdelava nunalce
I. DELAVNICA NA TERENU
Glasba je že od začetka človeške civilizacije zelo pomembna.
Imela je velik medkulturni pomen, saj je povezovala ljudstva.
Na območju Slovenije je znano arheološko najdišče Divje babe
blizu Cerknega, kjer so našli najstarejše odkrito glasbilo na svetu,
staro približno 60.000 let – znamenito neandertalčevo piščal.
Povsem razumljivo je, zakaj je prišlo do nastanka preprostih
ljudskih glasbil izdelanih doma, iz katerih so ljudje izvabljali zvoke.
Po delovnih opravilih, kot so ličkanje koruze, so si ljudje radi zapeli
in zaplesali. Takrat so vzeli v roke bršljanov list, glavnik s papirjem,
nunalco, lončeni bas in že je bilo veselo.
Otroci bodo spoznali nekatera ljudska glasbila in materiale
iz katerih so le-ta izdelana. Sami si bodo izdelali svojo
nunalco in nanjo tudi zaigrali.
Prostor izvedbe prikaza: v učilnici
Potek prikaza: Najprej se z učenci pogovorimo kako je prišlo
do nastanka preprostih ljudskih glasbil, jih predstavimo in nanje
zaigramo. Nato razdelimo potreben material za izdelavo nunalce
in postopno vsak sam izdela svoje glasbilo. Naučimo se igranja
nanj in ob koncu še skupaj zaigramo.
Trajanje: 30 min v eni skupini
Izvajajo: Avguštin Fric, Nives Brezovnik, Melita Kitak

oš/1,2,3

CENA
• prikaz na terenu: 5,70 € / otroka
(stroški izvedbe + material), potni stroški brezplačni
do 130 km)
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Muzej na prostem Rogatec
Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec
Dvorec Strmol, Rokodelski center Rogatec
Pot k ribniku 3, 3225 Rogatec
Zavod za kulturo,
turizem in razvoj Rogatec
Pot k ribniku 6, 3225 Rogatec
T: +386 (0)3 818 62 00
M: +386 (0)40 373 000
E: info@rogatec.si
Spremljajte nas:
www.rogatec.si
FB: VisitRogatec
IG: VisitRogatec
YOUTUBE: VisitRogatec

elodn.rogatec.si, spletna trgovina

