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Spoštovani ravnatelji, profesorji, učitelji in vzgojitelji!

Pred nami je novo šolsko leto 2019/2020, zato smo v Muzejih radovljiške 
občine za vas pripravili pedagoške programe, ki se navezujejo na naše 
zbirke in razstave v vseh petih enotah muzeja. Namenjeni so predšolskim, 
šolskim in srednješolskim skupinam. Ponujamo vam različne poučne, 
doživljajske in ustvarjalne vsebine, s katerimi boste otrokom in mladim 
približali raznovrstne teme ter tako popestrili kulturne, naravoslovne in 
tehniške dneve ali pa dopolnili učne ure.

Muzeji radovljiške občine združujejo pet muzejskih enot: Čebelarski muzej, 
Mestni muzej, Galerijo Šivčeva hiša, Kovaški muzej v Kropi in Muzej talcev 
v Begunjah na Gorenjskem. Naše poslanstvo muzejskega izobraževanja v 
najširšem smislu vključuje raziskovanje, opazovanje, kritično razmišljanje, 
izkustveno učenje in dialog. In seveda veliko zabavnega ustvarjanja!

Letošnje leto je za nas prav posebno, saj Čebelarski muzej praznuje 
častitljivih 60 let. Prav zato smo pripravili nekaj novih programov, kjer 
boste še bolje spoznali kranjsko čebelo ali sivko, kot jo radi imenujemo. 
Predstavili vam bomo izjemno zgodovino in kulturno dediščino slovenskega 
čebelarstva in ljudske umetnosti poslikave panjskih končnic. V muzeju 
od maja do oktobra domujejo žive čebele – opazovali boste, kako poteka 
njihov delovni dan in poiskali matico. Prav tako boste izvedeli, s kakšnimi 
težavami se zdaj soočajo čebele, kako nanje vplivajo globalne spremembe 
in kaj zanje lahko stori vsak posameznik.

Letos smo v Galeriji Šivčeva hiša dopolnili stalno zbirko slovenskih 
knjižnih ilustracij, kjer lahko spoznate dela kar 48 slovenskih ilustratork in 
ilustratorjev. Na zbirko smo izredno ponosni, saj je ena večjih sistematično 
zbranih galerijskih zbirk na Slovenskem. Ilustracije skupaj s knjigami, v 
katerih so bile objavljene, prikazujejo bogato ustvarjalnost slovenske 
umetnosti v zadnjih štirih desetletjih. Med njimi najdemo celo strip, zato 
vas vabimo na stripovsko delavnico, lahko pa se lotite risanja »brez oči«.

Radovljica je mesto Antona Tomaža Linharta. Predstavlja se v Mestnem 
muzeju, ki se osredotoča na 18. stoletje, čas razsvetljenstva, kjer smo za 
vas poleg stalnih programov zasnovali nove, da lahko kar sami s pametnimi 
mobilnimi napravami raziskujete staro mesto jedro ali se z vodičem odpravite 
po poti del arhitekta Ivana Vurnika, rojenega v Radovljici.

Kovaški muzej v Kropi prikazuje bogato dediščino železarstva v Kropi in 
Kamni Gorici, tehnično-zgodovinski razvoj obdelave železa od rude do žeblja 
ter gospodarske, socialne in kulturne razmere v Kropi in sosednjih železarskih 
naseljih od 15. stoletja do propada fužin v 19. stoletju in ročnega žebljarstva 
v 20. stoletju. Posebno doživetje vam ponujamo v vigenjcu Vice, enem redkih 
ohranjenih še delujočih vigenjcev v Evropi, kjer si lahko sami skujete svoj pravi 
žebelj. Spoznali boste še običaje – kot je gregorjevo – in zmaje, ki ne bruhajo 
ognja, pa že skoraj pozabljene ročne tehnike obdelave kovine, cizelerstva in 
graverstva.

V Muzeju talcev v Begunjah na Gorenjskem, kjer so bili med nacistično 
okupacijo gestapovski zapori, se spominjamo trpljenja ljudi med drugo 
svetovno vojno. Česa se lahko naučimo iz zgodovine za sedanjost, boste 
spoznali z razmišljanji o družbeni raznolikosti in neenakosti, človekovih 
pravicah, migracijah in dostojanstvu.

Vabimo vas, da nas obiščete.
Veseli bomo vašega obiska! 

Dr. Petra Bole
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VRTEC, 1., 2., 3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA VRTEC, 1., 2., 3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA

OGLED MUZEJA 
Spoznavanje etnologije, zgodovine, umetnostne 
zgodovine, pomena kulturne dediščine.

Trajanje: 45 minut

Kje se dobimo?  

Čebelarski muzej, Mestni 

muzej, Galerija Šivčeva 

hiša, Kovaški muzej 

Kropa in Muzej talcev

Velikost skupine: 10–25

Cena: 2,00 €

Kustosi ali muzejski vodiči vam bodo z veseljem 
predstavili in razkazali naše muzejske enote, 
muzejske zbirke in občasne muzejske razstave. 
Popeljali vas bomo v različna zgodovinska obdobja, 
kot je razsvetljenstvo, predstavili kulturno 
dediščino čebelarstva, rojstvo slovenskega 
gledališča,  zgodovino kovaštva in železarstva 
in pomen muzejskih zbirk ter delovanje galerije 
in umetnostne zbirke. Vodstva so prilagojena 
starostnim skupinam in vsebinam razstave.

NOVO!

Spoznavanje etnologije, zgodovine, umetnostne 
zgodovine, pomena kulturne dediščine.

STROKOVNO VODSTVO – 
TRI ENOTE

Trajanje: 135 minut

Kje se dobimo?  

Čebelarski muzej, Mestni 

muzej, Galerija Šivčeva 

hiša

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 6,00 €

Predstavimo vam delovanje Čebelarskega 
muzeja, Mestnega muzeja in Galerije Šivčeva hiša. 
Spoznamo razliko med muzejem in galerijo, kakšna 
je razlika med njunimi zbirkami. Vodstvo vsake 
enote končamo s kratkim kvizom, kjer utrdimo 
znanje. 
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VRTEC, 1., 2., 3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA VRTEC, 1., 2., 3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA

MUZEJ NA OBISKU OGLED RAZSTAVE Z 
INTERAKTIVNIMI TEHNIKAMI

Spoznavanje etnologije, zgodovine, umetnostne 
zgodovine, pomena kulturne dediščine.

Trajanje: 120–240 minut

Kje se dobimo? Na vaši 

lokaciji

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 6,00 €

S ciljem približati delovanje muzeja se muzejski 
kustos z muzejskimi predmeti v kovčku odpravi 
na obisk k vam. Predstavi delovanje muzeja, 
pomen ohranjanja kulturne dediščine, s katerimi 
raziskovalnimi vedami in področji se ukvarja 
posamezen muzej … Muzejske predmete lahko 
potipate, spoznate, iz česa so narejeni, koliko so 
stari … Ob tem na vaši šoli lahko izvedemo tudi 
dodatne delavnice po dogovoru.

Spoznavanje etnologije, zgodovine, umetnostne 
zgodovine, pomena kulturne dediščine, razvijanje 
gibalnih in literarnih veščin, logično razmišljanje, 
delo v skupini.

Trajanje: 45–60 minut

Kje se dobimo? Čebelarski 

muzej, Mestni muzej, 

Galerija Šivčeva hiša, 

Kovaški muzej Kropa in 

Muzej talcev

Velikost skupine: 10–25

Cena: 2,50 €

Učenci in dijaki spoznavajo vsebino muzejskih zbirk 
s sodobnimi interaktivnimi tehnikami učenja, kot 
so: metoda razgovora, metoda z uporabo besedila, 
metoda prikazovanja (tekstualno, grafično, 
gibalno, igra vlog, uprizoritveno …). Spodbujeni 
so k aktivnemu sodelovanju, ki spodbuja logično 
povezovanje, jim omogoča boljše razumevanje 
določene vsebine ter izboljšuje pomnenje.
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VRTEC, 1., 2., 3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA VRTEC, 1., 2., 3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA

ARHITEKTURNA PODOBA 
MEŠČANSKE HIŠE IN KDO 
ŽIVI V NJEJ 

SKOK V 18. STOLETJE –  
Z LINHARTOM V 
RAZSVETLJENSTVO

Trajanje: 45 minut

Kje se dobimo?  

Galerija Šivčeva hiša

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 2,50 €

Vsaka hiša pripoveduje svojo zgodbe in Šivčeva 
jih ima zelo veliko. Z bogato zunanjo in notranjo 
arhitekturno podobo je odličen primer meščanske 
arhitekture 16. stoletja. Prestopite prag zgradbe, 
ki je ena najboljših primerov poznogotskega 
meščanskega stavbarstva v Sloveniji. Notranja 
razdelitev prostorov je tipična za meščanske hiše 

16. in 17. stoletja. Pod njeno 
streho so bili trgovina, obrtna 
delavnica in skladišče, v njej 
so živele različne družine in 
prav posebna mačka Linci. In 
še danes je polna življenja: 
gosti umetniške razstave, 
poroke ter je dom stalne zbirke 
ilustracij otroških knjig in 
mednarodne zbirke slikarjev 
umetniške kolonije na Sinjem 
vrhu. S pripovedovanjem vodiča 
odpotuj v preteklost, pokukaj v 
črno kuhinjo, kaščo in sobo. Bi si 
morda želel živeti v preteklosti? 
Interpretiraj svojo zgodbo, kako 
bi bilo živeti v tej stavbi.

Spoznavanje obdobja razsvetljenstva, Antona 
Tomaža Linharta, razvoja slovenske dramatike in 
slovenskega jezika, življenja v 18. stoletju.

Trajanje: 45 minut

Kje se dobimo? Mestni 

muzej Radovljica 

Velikost skupine: 10–25

Cena: 2,50 €

Radovljica je mesto več posebnosti, aprila je 
čokoladna, junija medena … vse mesece v letu 
pa nosi naziv Linhartova Radovljica. Kdo je bil 
Anton Tomaž Linhart, kdaj in kako je živel, kaj je 
razsvetljenstvo in zakaj je bilo tako pomembno 
evropsko družbeno, filozofsko in umetniško 
gibanje? Po ogledu učenci znanje utrdijo s kvizom.

Spoznavanje meščanskega in obrtniškega 
življenja, arhitekturnih posebnosti hiše, delo v 
skupini.
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VRTEC, 1., 2., 3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA VRTEC, 1., 2., 3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA

ALI BOM V KROPI SREČAL 
ZMAJA?

Trajanje: 45 minut

Kje se dobimo? Kovaški 

muzej Kropa

Velikost skupine: 10–25

Cena: 2,50 €

Ali veš, da se v Kropi skriva zmaj? Takšen, kovan iz 
železa in varno pritrjen z verigo. Spoznal ga boš 
na sprehodu po ozkih ulicah med starimi hišami. 
Legenda pravi, da je Kropa nastala, ko je star petelin 
pod Ljubeljem znesel jajce, iz katerega se je izvalil 
zmaj. S svojim podorom skal je ustvaril mesto Tržič. 

Ljudska pripovedka dalje pripoveduje, 
da se je nekaj prebivalcev trga pod 
Ljubeljem izselilo v Borovlje, nekaj pa v 
Tržič, Kropo in Železnike. Kropa skriva 
veliko ognjenih skrivnosti, povezanih 
z železovo rudo in kovanjem. Je 
naselje z večstoletno fužinarsko in 
kovaško tradicijo. Po urbanističnih 
posebnostih ter po tehniških, 
kulturnih in zgodovinskih spomenikih 
spada med najpomembnejše 
slovenske zgodovinske kraje, kot taka 
je bila leta 1952 kot prvi kraj v Sloveniji 
razglašena za kulturni spomenik. Na 
skoraj vsaki hiši v Kropi boš našel kaj 
kovanega. Pot te bo peljala do vigenjca 
Vice, kjer si lahko ob določenih dnevih 
ogledaš ročno kovanje žebljev, še 
prej pa boš preveril, iz česa je zgrajen 
koruzni most. Je res iz koruze?

Spoznavanje preteklosti kraja, kovaštva, 
železarstva, žebljarstva, arhitekturne značilnosti 
stavb in pomena ohranjana kulturne dediščine.

Spoznavanje preteklosti kraja, kovaštva, 
železarstva, žebljarstva, arhitekturne značilnosti 
stavb in pomena ohranjana kulturne dediščine.

KUJ ŽELEZO, KUJ ŽEBLJE / 
STOPI V KOVAŠKE ČEVLJE

Trajanje: 45 minut

Kje se dobimo? Vigenjc 

Vice v Kropi, Kovaški 

muzej Kropa

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 2,50 € 

Ogled Kovaškega muzeja 

in vigenjca Vice: 3,00 €

Stara deloma lesena, deloma zidana hišica med 
cesto in vodnimi rakami skriva nemalo zanimivih 
stvari. To je vigenjc Vice, eden redkih ohranjenih in 
še delujočih v Evropi. Ima meh, vodno kolo, kovaško 
orodje in ješe – kovaška ognjišča, kjer so kovali 
žeblje in si skuhali skromen obrok. Včasih so kovali 
tudi ženske in starejši otroci … stari toliko, kot si 
ti. Kladivo je bilo težko, železo razbeljeno. Stopi v 
kovaške čevlje in še sam skuj svoj prvi žebelj. Ob 
pripovedi kovača in zvokih kladiva boš odpotoval v 
čas kroparskih »štorkljačev«.
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KAJ SE SKRIVA V 
KOVAŠKEM MUZEJU? 
DOBER DAN, STARA 
KROPARSKA HIŠA

Trajanje: 45 minut

Kje se dobimo? Kovaški 

muzej Kropa

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 2,50 € 

Spoznavanje življenja kroparske kovaške družine, 
kulturne dediščine umetnega kovaštva, postopek 
od rude do žeblja.

Otroci bodo spoznali delovanje muzeja, slišali 
zgodbo o zgodovini muzejske hiše, spoznali 
muzejske zbirke ter muzejski bonton. Klinarjeva 
hiša, kjer domuje Kovaški muzej s konca 18. 
stoletja je primer ene mogočnejših fužinarskih 

hiš, katerih zunanjost zaznamujejo 
kamnoseške podrobnosti iz zelenega 
kamna in kovanih dodatkov. Ogledali 
si bomo veliko število umetno kovanih 
izdelkov – od posebnih vrst žebljev, 
svečnikov do mrež in drugih izdelkov. 
Kakšno je bilo težko življenje kroparske 
kovaške družine, ko so vsi člani morali 
tako ali drugače pomagati pri delu – 
njihov vsakdan in različne običaje boš 
prav tako spoznal v muzeju. Spoznal boš 
še zmaja, ki ne bruha ognja. Prisluhni! 
Slišiš zvoke glasbe? V notranjosti muzeja 
igra orkestrion – glasbena omara – s kar 8 
različnimi melodijami.

VRTEC, 1., 2., 3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA VRTEC, 1. TRIADA OŠ

MEDJEDEK IN PANJSKA 
KONČNICA

Trajanje: 90 minut

Kje se dobimo? Čebelarski 

muzej Radovljica

Velikost skupine: 10–25 

Cena delavnice s 

poslikavo kartona: 4 €

Cena delavnice s 

poslikavo lesene deščice: 

6,50 €

Medjedek ni vedno le medvedek, medjedek si 
tudi ti, če si zelo zelo sladkosned in rad ješ med. 
Sprehodil se boš po Čebelarskem muzeju, slišal 
pesmico o sladkosnednežu, ki jo boš nato ilustriral 
na panjsko končnico. Ob tem boš izvedel, zakaj so 
panjske končnice nekaj tako edinstvenega pri nas, 
zakaj pravimo, da spadajo v ljudsko umetnost in 
katere zgodbe nam pripovedujejo.

Spoznavanje čebelarstva in čebel, poslikanih 
panjskih končnic, ljudska umetnost, likovno 
izražanje.
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Čebelica Cvetka je ročna lutka, ki ti bo razložila vse 
o čebelah, na pomoč včasih pokliče še lutki matico 
in trota, da boš lažje razlikoval med člani čebelje 
družine. Čebele se sporazumevajo na prav poseben 
način, da si povedo, kje je dobra paša. Kako čebele 
najdejo svoj dom? Katere barve prepoznajo in kako 
‚plešejo‘, ti bo v muzeju razkrila Cvetka. 

Trajanje: 45 minut

Kje se dobimo? Čebelarski 

muzej Radovljica

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 2,50 € 

S ČEBELICO CVETKO  
PO MUZEJU

Spoznavanje čebelarstva in čebel, poslikanih 
panjskih končnic, gibalne veščine.

VRTEC, 1. TRIADA OŠ VRTEC, 1. TRIADA OŠ

Podaj se na svojevrstno popotovanje po Radovljici 
in Čebelarskem muzeju. Prejel boš svojo knjižico z 
nalogami in zanimivimi podatki, po starem mestu 
Radovljice se boš sprehodil od točke do točke, kjer 
boš opravil različna čebelja opravila, nenazadnje pa 
si boš ogledal še Čebelarski muzej. Marljive čebele 
na koncu čaka medeno sladka nagrada.

S ČEBELICO PO RADOVLJICI

Trajanje: 90 minut

Kje se dobimo?  

Čebelarski muzej in 

Linhartov trg v Radovljici

Velikost skupine: 10–30 

Cena: 5,00 €

NOVO!

Spoznavanje čebel in njihovega življenja ter 
čebelarske kulture na Slovenskem, sodelovanje 
v skupini, logično razmišljanje, senzorično, 
izkustveno učenje.
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PRENOVLJENO!PRENOVLJENO!VRTEC, 1. TRIADA OŠ VRTEC, 1. TRIADA OŠ

Spoznavanje čebel in čebelarstva, senzorično in 
izkustveno učenje, logično razmišljanje.

Spoznavanje galerije, umetniških del in 
značilnosti ilustracije, gibalne sposobnosti, razvoj 
domišljije, igranje/posnemanje vlog, motorične 
spretnosti, logično razmišljanje, delo v skupini.

Spoznavanje osnovnih pojmov kulturne dediščine 
in delovanja muzeja kot kulturne ustanove s 
čebelico Cvetko, ki bo z matico in trotom pripeljala 
kovček s predmeti, povezanimi s čebelarstvom 
in kulturno dediščino čebelarstva. Spoznal boš, 
zakaj je pomembno ohranjati našo preteklost 
za prihodnost. Ogledal si boš predmete, ugibal, 
kako so povezani s čebelarstvom … Z različnimi 
predmeti bomo spodbudili vse čute (voh, tip, sluh, 
vid) in izkustveno spoznavali čebele in zakaj so 
pomembne za človeka.

Trajanje: 45 minut

Kje se dobimo? na vaši 

lokaciji ali v Čebelarskem 

muzeju v Radovljici

Velikost skupine: 10–25

Cena delavnice v muzeju: 

2,50 € + brezplačen ogled 

Čebelarskega muzeja

Cena delavnice v šoli: 

5,00 € 

ČEBELARSKA KULTURNA 
DEDIŠČINA IN MUZEJ

Poglej v galerijo, kjer domujejo ilustracije otroških 
in mladinskih knjig. Spoznal boš zgodbe, njihove 
ilustracije, posnemal postavitve likov in s tem 
ustvarjal živo sliko. Poskusi se postaviti tako kot 
liki na slikah. Znaš posnemati tudi rastline in nežive 
stvari? Preizkusi se še v sestavljanju sestavljanke 
in iskanju podob v packah. Koliko jih boš našel in 
dopolnil s svinčnikom?

Trajanje: 30–45 minut

Kje se dobimo?  

Galerija Šivčeva hiša

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 2,50 € 

ČRTA, PIKA = SLIKA
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Spoznavanje čebel in čebelarstva, zgodovine 
Radovljice, zbirke Ilustracij, senzorično in 
izkustveno učenje, logično razmišljanje.

PRENOVLJENO!NOVO!OŠ/1, 2, 3 OŠ/1, 2, 3

Muzejski komplet nudi možnost, da se naših 
aktivnosti udeležite za ugodnejšo ceno, in vključuje 
tri pedagoške programe:

1. Črta, pika = slika (Galerija Šivčeva hiša) 

2. Skleda, polna meda (Čebelarski muzej)

3. Lov za zakladom (Mestni muzej) ali s telefonom 
po Radovljici (za OŠ/3 in SŠ)

Trajanje: 3 X 60 minut

Kje se dobimo? Čebelarski 

muzej, Mestni muzej, 

Galerija Šivčeva hiša

Velikost skupine: 10–25

Cena: 9,00 €

MUZEJSKI KOMPLET

Kranjska čebela (Apis mellifera carnica) je 
avtohtona čebelja rasa, ki izvira z območja 
Slovenije. Zaradi njenega videza jo nekateri 
imenujejo kar kranjska sivka, saj je med evropskimi 
rasami najsvetlejša in ima sive dlačice na obročkih 
zadka. V Čebelarskem muzeju od maja do oktobra 
gostimo pravo živo čebeljo družino, ki si jo boš 
lahko ogledal. Čebelji pridelki so popolnoma 
naravna živila, saj so neposreden dar narave 
oziroma čebel. Kateri so ti pridelki in kako 
nastanejo vosek in satnice ter kaj lahko naredimo 
iz njega, se boš naučil na delavnici izdelovanja 
svečk iz satnic in vlivanja voska v kalupe.

Trajanje: 90 minut 

(izdelovanje in vlivanje 

sveč), 45 minut 

(izdelovanje sveč)

Kje se dobimo?  

Čebelarski muzej

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 6,00 € (izdelovanje 

in vlivanje), 3,50 € 

(izdelovanje)

ŽIVA KRANJSKA ČEBELA  
V MUZEJU

Spoznavanje čebeljih proizvodov, nastajanja sveč, 
razvoj motorike, taktilna izkušnja.
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KNJIGA / ZGODBA /  
ILUSTRACIJA / ILUSTRATOR

Galerija Šivčeva hiša hrani eno izmed največjih 
galerijskih zbirk knjižnih ilustracij pri nas, ki 
sistematično nastaja že več kot 40 let. Kako 
nastajajo ilustracije, kako so prenesene zgodbe 
v ilustracijo, kako ilustracija nastane, kdo je 
ilustrator in zakaj so te slike tako pomembne, 
boš izvedel v vodenem ogledu naše stalne zbirke 

ilustracij, ki hrani dela skoraj 
50 slovenskih ilustratorjev in 
ilustratork.

Mlajšim udeležencem bo vodič 
prebral zgodbo, ki jo bodo 
nato ilustrirali. Starejši pa 
bodo ustvarili knjižico svojih 
domišljijskih zgodb, ki jo bodo 
interaktivno predstavili.

Trajanje: 90 minut 

(vmesni odmor) 

Kje se dobimo? Galerija 

Šivčeva hiša

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 4,50 € 

NOVO!NOVO!OŠ/1, 2, 3 OŠ/1, 2, 3

Kovaška kraja Kropa in Kamna Gorica sta ohranila 
pristno kovaško šego na predvečer gregorjevega, 
saj je nekoč veljalo, da se za sv. Gregorja luč v vodo 
vrže. Prihod pomladi tako vsako leto praznujejo 
ob mraku 11. marca. Lučke, ki jih vržejo v vodo, 
so pravzaprav hišice, cerkvice, fužinice, vigenjci 
iz kartona ali lesa. V 
Kropi in Kamni Gorici 
so poznane kot barčice, 
v drugih krajih kot 
gregorčki. Na njih ali 
v njihovi notranjosti 
so pritrjene svečke, ki 
svetijo skozi okenca. 
Spoznaj ta stari običaj 
in ga ohrani, tako da 
izdelaš svojo barčico.

Trajanje: 60 minut 

Kje se dobimo? Kovaški 

muzej v Kropi

Velikost skupine: 10–25

Cena: 4,50 € 

LUČ V VODO – 
GREGORJEVO IN KROPA

Spoznavanje galerije, umetniških del in 
značilnosti ilustracije, razvoj domišljije, motorične 
spretnosti, igranje/posnemanje vlog, likovno in 
literarno izražanje.

Spoznavanje zgodovine starih običajev, zgodovine 
Krope in Kamne Gorice, spoznavanje običajev, 
umetniško izražanje.
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NOVO!NOVO!1., 2., 3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA 1., 2., 3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA

Čebele medu ne nabirajo, ampak ga naredijo – več 
vrst! In med ima različne značilnosti, tako zdravilne, 
kot sladke. Kdo je včasih sploh lahko jedel med in 
kje vse se ga uporablja v kulinariki? Morda poznaš 
jedi, kjer se uporablja? Na delavnici boš spoznal 
šest različnih vrst medu, ugotavljal barvo, vonj, 
okus, gostoto, vrsto ter s preizkusi ugotavljal, ali je 
med pravi ali ne. 

SKLEDA, POLNA MEDA

Trajanje: 90 minut

Kje se dobimo? Čebelarski 

muzej v Radovljici 

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 3,00 € 

Spoznavanje fizikalnih in drugih lastnosti medu, 
senzorično učenje, logično razmišljanje.

Trajanje: 90 minut

Kje se dobimo? Čebelarski 

muzej v Radovljici 

Velikost skupine: 10–25 

Cena:

Solni izparilnik: 3,50 € + 

prost vstop v Čebelarski 

muzej

Lesni izparilnik: 6,50 € + 

prost vstop v Čebelarski 

muzej

Rastline s svojimi vonji privabljajo čebele, da na 
njih nabirajo medičino, mano ali cvetni prah. In 
kako dišijo te medovite rastline? Katere rastline 
ima čebela najrajši in zakaj? Narava skrbi za 
naše zdravje tudi z vonji medovitih rastlin, z 
vdihavanjem različnih arom si lahko pomagaš 
k boljšemu počutju. Ta postopek imenujemo 
aromaterapija in sam si lahko izdelaš poseben 
izparilnik, ki bo v tvojem domu ustvaril prijetno 
vzdušje z vonjem medovitih rastlin. Napraviš lahko 
solni ali lesni izparilnik, ki mu boš s poslikavo dodal 
poseben pečat.

MEDOVITE RASTLINE  
IN ČEBELA

Spoznavanje medovitih rastlin, alternativne 
medicine, fizikalne lastnosti soli, olj, likovno 
izražanje, senzorično učenje.
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PRENOVLJENO!NOVO!2., 3. TRIADA OŠ 2., 3. TRIADA OŠ

Spoznavanje galerije, umetniških del in 
značilnosti stripa, razvoj domišljije, motorične 
spretnosti, igranje/posnemanje vlog, likovno in 
literarno izražanje.

Spoznavanje zgodovine portretiranja, razvoj 
senčnih slik, postopek portretiranja v silhuetnici, 
umetniško izražanje.

Strip je zgodba. Strip je ilustracija. In strip je 
umetnost. V zbirki Ilustracij v Galeriji Šivčeva hiša 
med drugimi spoznaj to vedno popularno tehniko 
ustvarjanja in v njej ustvari svojo stripovsko 
zgodbo.

STRIPOVSKA DELAVNICA

Trajanje: 90 minut, 

vmesni odmor

Kje se dobimo?  

Galerija Šivčeva hiša

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 4,50 €

Senčne slike ali silhuete so bile nekdaj cenejša 
možnost portretiranja, zelo razširjena v 18. stoletju. 

Igra svetlobe in senc je vedno zabavna … Le kakšna 
je silhueta tvojega profila? Ogledal si boš, kako 
so nekdaj izdelali senčne slike v prav posebnem 
prostoru – silhuetnici, nato boš sam izdelal senčno 
lutko ali silhueto osebe. 

TEMNE SENCE SILHUETE

Trajanje: 60 ali 90 minut

Kje se dobimo? Mestni 

muzej v Radovljici

Velikost skupine: 10–25

Cena: 4,50 € 
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NOVO!2., 3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA 2., 3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA

Spoznavanje galerije, umetniških del, komunikacijske veščine, 
abstraktno razmišljanje, likovno in literarno izražanje, delo v skupini, 
soočanje s problematiko ranljivih skupin (slepi in slabovidni).

Spoznavanje delovanja muzeja, čebel in čebelarstva, 
senzorično učenje, prostorsko razmišljanje, logično 
razmišljanje, kreativno ustvarjanje, igra vlog, delo v 
skupini, likovno in prostorsko izražanje.

Spoznal boš Čebelarski muzej in delo v njem 
(kustos, receptor, konservator, restavrator …). 
Vsak učenec dobi vrečko s predmetom (predmeti 
iz Čebelarskega muzeja), ki ga otipa skozi blago, 
ugiba, nato si ga ogleda, skupaj se pogovorimo, 
čemu je namenjen). Drugo šolsko uro (po odmoru) 
boš postal kustos, nadel si boš bele rokavice in s 
sošolci najprej postavil razstavo v obliki prostorske 
skice in nato s postavitvijo predmetov.

MLADI KUSTOS V 
ČEBELARSKEM MUZEJU

Trajanje: 90 ali 135 minut

Kje se dobimo? Na vaši 

lokaciji ali v Čebelarskem 

muzeju.

Velikost skupine: 10–25

Cena delavnice v muzeju: 

5,00 € + brezplačen ogled 

Čebelarskega muzeja

Cena delavnice pri vas: 

6,00 €

Po ogledu zbirke knjižnih ilustracij v Galeriji 
Šivčeva hiša izberi poljubno ilustracijo v knjigah, 
ki se nahajajo v stalni zbirki. Z interaktivno igro, 
kjer vam zavežemo oči, poskušaj po navodilih 
sošolca narisati izbrano ilustracijo. Kaj se zgodi, 
ko dodamo črti še barvo? Tehnika tovrstnega 
risanja spodbuja aktivno sodelovanje in boljše 
povezovanje obeh možganskih polovic. Narisane 
risbe ocenimo in se o njih pogovorimo. 

INTERAKTIVNE RISARSKE 
PRIPOVEDOVALNICE V GALERIJI − 
ALI RISANJE BREZ OČI

Trajanje: 60 minut

Kje se dobimo?  

Galerija Šivčeva hiša

Velikost skupine: 10–25

Cena: 3,00 €
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Spoznavanje arhitekture, arhitekturnih slogov, 
umetnostne zgodovine, delo in življenje arhitekta.

Vsako staro mesto skriva veliko zanimivega, kar 
bo pritegnilo tvojo pozornost. Obrambni jarek 
brez vode, kotički pod arkadami, sramotilna klop, 
zastekljen vodnjak … Na raziskovanje se lahko 
podaš sam s telefonom in aplikacijo vodenja 
po mestu diStory, z vodičem ali s kuvertami z 
ugankami in namigi, ki te na koncu pripeljejo do 
sladkega presenečenja.

DIGITALNE ZGODBE 
STARE RADOVLJICE

Trajanje: 90 minut

Kje se dobimo? Linhartov 

trg, Mestni muzej v 

Radovljici

Lov za zakladom:  

OŠ od 3. do 6. razreda

S telefonom po Radovljici: 

OŠ 3, SŠ

Velikost skupine: 10–25

Cena: 3,00 € 

Spoznavanje zgodovine, arhitekturnih posebnosti 
trga, logično povezovanje od točke do točke, 
fizična aktivnost, delo v skupini.

Arhitekt Ivan Vurnik se je rodil leta 1884 v 
Radovljici. Je eden največjih slovenskih arhitektov 
(poleg Jožeta Plečnika in Maksa Fabianija) in spada 
med pionirje slovenske arhitekture. Deloval je 
v času ekspresionizma in secesije, veliko del je 
ustvaril skupaj s svojo ženo Heleno Kottler Vurnik. 
V rojstni Radovljici je 
ohranjenih kar nekaj 
njegovih arhitekturnih 
del. Ogledal si boš 
njegovo rojstno hišo, 
stavbo hotela Grajski 
dvor, vilo Savnik, 
tabernakelj v cerkvi 
sv. Petra in pot končal 
na pokopališču, kjer 
boš spoznal zanimivo 
družinsko grobnico, 
mavzolej. Notranjost 
krasijo mozaiki, ki so delo 
arhitektove žene Helene.

Trajanje: 60 minut

Kje se dobimo?  

po Radovljici

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 2,50 € 

PO POTEH ARHITEKTA 
IVANA VURNIKA
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Spoznavanje obdobja 19. in 20. stoletja, kulturne 
zgodovine Slovencev, razvoj razglednic, likovne 
veščine, ustvarjalnost.

Za to delavnico je obvezna najava vsaj en mesec 
pred datumom izvedbe. 

Kaj imajo skupnega gledališče, glasba in silhueta? 
Vsak je ustvarjalec, tudi ti si … V seriji delavnic 
preizkusi, na katerem področju si najboljši: 
je to igra, glasba ali umetniško ustvarjanje? A 
pozor, začasno se bomo preselili v razburljivo 18. 

stoletje, obdobje sprememb, 
razsvetljenstva in Antona Tomaža 
Linharta, saj se je zgodovinopisec, 
uradnik in prvi slovenski dramatik 
rodil v Radovljici v obdobju, ko je 
bila še del habsburške monarhije. 
Na delavnici bodo z vami 
profesionalni igralec, glasbenik in 
umetnik.

NOVO!2., 3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA 2., 3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA

»ŽIVIMO LINHARTOVO 
MESTO«

Trajanje: 4 šolske ure 

z vmesnimi odmori in 

prigrizkom

Kje se dobimo? Galerija 

Šivčeva hiša, Mestni 

muzej v Radovljici

Velikost skupine: 10–30

Cena: 10,00 € 

Spoznavanje obdobja razsvetljenstva, Antona 
Tomaža Linharta, tehnike izdelovanja silhuete, 
razvoj slovenske dramatike in gledališča, literarno 
ustvarjanje, igra vlog, dramske aktivnosti, likovno 
in glasbeno izražanje. Mestni muzej hrani bogato zbirko starih razglednic, 

ki obsegajo čas od zadnjega desetletja 19. stoletja 
do danes. Na njih so upodobljena gorenjska mesta 
in manjši ter večji kraji okoli nas, pa tudi pomembni 
meščani in druge zanimivosti. Kaj je vplivalo na 
nastanek in razvoj razglednic, iz česa so se razvile 
in kako so se začele množično razširjati, boš izvedel 
na delavnici. Izvedel boš tudi, kdaj je bilo zlato 
obdobje pošiljanja in zbiranja razglednic in katere 
so najzanimivejše iz naših krajev. Kaj pa danes? Še 
pošiljamo razglednice? Kakšen motiv bi si izbral za 
razglednico? Za svojega prijatelja boš zasnoval in 
izdelal razglednico ter jo poslal po pošti.

Trajanje: 45 minut

Kje se dobimo? Mestni 

muzej v Radovljici

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 3,50 € 

MUZEJSKA RAZGLEDNICA 
ZA PRIJATELJA
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NOVO!3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA 3. TRIADA OŠ, SREDNJA ŠOLA

Spoznavanje čebelarstva in čebel, geografije, 
marketinga, delo v skupini.

MUZEJSKI KOVČEK IN 
POSLIKANE PANJSKE 
KONČNICE

V prejšnjem stoletju se je zaradi velikega 
povpraševanja po kranjski čebeli pojavila močna 
trgovina s čebelami in maticami. Med muzejskimi 
predmeti v Čebelarskem muzeju se nahaja prav 
poseben zemljevid sveta čebelarja in trgovca Jana 
Strgarja (1881–1955), kjer so označeni kraji, kamor 
je poslal čebele. Uporabljal je napredne tehnike 
marketinga za tiste čase in privabil prve naročnike, 
tako da je postal eden največjih slovenskih izvoznikov 
kranjske čebele v svet. Izvažal jih je vse do Amerike, 
Avstralije, Japonske, Indije, z zračno ladjo Zeppelin v 
Brazilijo, celo do Kavkaza. 
Po najskrbnejših pripravah 
je matica tudi po osmih 
tednih nepoškodovana 
prispela na cilj, npr. v Tokio. 
Kako se je svet spremenil 
od takrat in kako danes 
potu jemo mi in kranjska 
čebela, bomo ugotavljali 
v viharjenju možganov in 
konceptualnem mapiranju 
pojmov.

Spoznavanje čebel in čebelarstva, tehnik in 
motivov poslikanih panjskih končnic, senzorično 
in izkustveno učenje, kreativno ustvarjanje, 
likovno izražanje. 

Pobrskal boš po muzejskem kovčku in raziskoval 
predmete, povezane s čebelami. Pozneje boš 
spoznal umetnost poslikave panjskih končnic: 
kaj je zanje značilno, zakaj pravimo, da spadajo v 
ljudsko umetnost, kako so jih poslikavali, kdo jih je 
poslikaval, katere zgodbe pripovedujejo … in še sam 
na leseno deščico izrisal svoj motiv. Pri tem boš 
prenesel nekdanje zgodbe v sodoben čas in svojo 
zgodbo interpretiral pred skupino.

Trajanje: 90 minut  

(z odmorom) 

Kje se dobimo?  

Čebelarski muzej 

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 7,00 € + brezplačen 

ogled Čebelarskega 

muzeja

KAKO JE POTOVALA 
KRANJSKA ČEBELA PO 
SVETU

Trajanje: 90 minut

Kje se dobimo?  

Čebelarski muzej

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 5,00 € + prost vstop 

v Čebelarski muzej
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Spoznavanje galerije, umetniških del in značilnosti 
stripa, razvoj domišljije, motorične spretnosti, 
igranje/posnemanje vlog, konceptualno razmišljanje, 
spoznavanje in koncept reševanja sodobne 
problematike, likovno in literarno izražanje.

Ogled filma Več kot med, ki opozarja na globalne 
spremembe, ki ogrožajo čebele do te mere, da so 
v nekaterih delih sveta že izumrle. Sledi pogovor, 
kaj povzroča te spremembe in kaj so ukrepi za 
zmanjševanje (Agenda 2030). Kaj pa lahko pri tem 
naredimo sami? Čebele so zelo pomembne za 
obstoj človeštva in tudi ti jim lahko pomagaš, da 
bodo lažje preživele. Iz recikliranih materialov 
boš izdelal bivališče za divje čebele in druge 
žuželke, ki so prav tako koristne za naravo. Tako 
jim boš omogočil, da se vsaj delno obvarujejo 

pred vremenskimi 
neprilikami. Z 
izdelavo bivališča 
boš konceptualno 
predstavil enega izmed 
svetovnih ciljev za 
zmanjševanje globalnih 
sprememb.

Trajanje: 180 minut

Kje se dobimo?  

Čebelarski muzej

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 6,50 € (učenci s 

seboj prinesejo prazno 

in očiščeno konzervo, 

poljubne velikosti)

GLOBALNE SPREMEMBE 
IN ČEBELE

Opozoriti na varovanje okolja, globalne 
spremembe, reciklaža, trajnost, konceptualno 
razmišljanje.

V zbirki Ilustracij v Galeriji Šivčeva hiša med 
drugimi spoznaj to tehniko verbalno-vizualnega 
medija, ki ga sestavlja zaporedje sličic. Spoznaj 
zgodovino stripa na Slovenskem, kdo so bili 
znani »striparji« in kateri stripi so bili v določenih 
obdobjih najbolj popularni pri nas. Na podlagi 
predstavljenega gradiva izlušči tiste teme, ki 
se v stripih pogosto pojavljajo, in ustvari svojo 
stripovsko zgodbo, kamor vključiš sodobno 
problematiko, svoj pogled na umetnost in družbo, v 
kateri živiš.

POVEZUJEMO 
PRETEKLOST S 
PRIHODNOSTJO V STRIPU

Trajanje: 90 minut, 

vmesni odmor

Kje se dobimo? Galerija 

Šivčeva hiša

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 4,50 €
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Kakšne poste in storyje bi ustvarjala današnja 
Micka in Matiček, če bi prišla iz 18. stoletja? 
Spoznaj ali obnovi vsebino Linhartovih 
dramskih del, rojstvo slovenskega gledališča s 
komedijama Županova Micka in Ta veseli dan ali 
Matiček se ženi. Spoznaj, zakaj se je Linhart moral 
dolgo otepati cenzure, preden je veseloigra Ta 
veseli dan ali Matiček se ženi leta 1784 prišla na 
oder. Na delavnici pretvori vsebini obeh iger v svojo 
komedijo, poveži jo z življenjem zdaj in v skupini 
odigraj stand-up komedijo. 

Spoznavanje kulturne dediščine umetnega 
kovaštva, cizelerstva in graverstva, vrste kovin, 
ročne spretnosti, likovno izražanje.

Umetnokovaška delavnica je bila v Kropi 
ustanovljena leta 1937. Že v nekaj letih je vzpostavila 
podlage za razvoj te dejavnosti v Kropi z uvajanjem 
izobraževanja, saj je zadruga imela lastno strokovno 
šolo za umetne kovače in ključavničarje. Šola je bila 
povezana s širšim slovenskim prostorom, zlasti z 
arhitekti Plečnikove šole. Mnogo izdelkov je 
nastalo po zamislih Joža Bertonclja, še več pa 
po zamislih arhitekta Marjana Gašperšiča. 
Kakšni so kroparski svečniki, pepelniki, 
stenske in namizne svetilke, opirala za 
knjige, lestenci ali zmaji, boš izvedel v 
Kovaškem muzeju. Graverstvo in cizelerstvo, 
ki danes nimata več prave šole, kjer bi se 
lahko izučil te obrti, sta manj znani področji 
umetnega kovaštva. V muzeju boš spoznal 
izdelke te uporabne umetnosti iz bakra in 
medenine: okrasne krožnike, vaze, cvetlične 
lonce, pladnje, namizne luči, šatulje z 
intarzijo. Na delavnici boš s tehniko tolčenja 
po bakreni pločevini izdelal svoj kos nakita. 
Ob tem boš spoznal osnovne značilnosti 
kovine in tehnike cizelerstva.

#MATIČEK @MICKA

Trajanje: 120 minut

Kje se dobimo? Mestni 

muzej v Radovljici

Velikost skupine: 10–25

Cena: 4,50 € 

UMETNO KOVAŠTVO, 
CIZELERSTVO IN 
GRAVERSTVO 

Trajanje: 90 minut

Kje se dobimo? Kovaški 

muzej Kropa

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 7,00 € 

Spoznavanje vsebin Linhartovih komedij in 
gledališča, razvoj domišljije, gibalno ustvarjanje, 
delo v skupini, spoznavanje elementov stand-up 
komedije.
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Razvijanje kritičnega mišljenja, razumevanje 
odgovornosti do družbe, spoznavanje 
zgodovine, veščine komuniciranja, konceptualno 
razmišljanje, delo v skupini.

Na Slovenskem je veliko krajev, ki spominjajo 
na trpljenje ljudi med drugo svetovno vojno. 
Eden izmed njih je Muzej talcev v Begunjah 
na Gorenjskem, kjer so bili med nacistično 
okupacijo gestapovski zapori. Ostal je spomin 
na strah, negotovost ter nečloveška mučenja v 
preiskovalnih postopkih. Česa se lahko naučimo 
iz pretekle zgodovine? Po ogledu muzeja in 
ohranjenih napisov zapornikov na stenah zapora 
sledi krajša delavnica na temo človekovih pravic 

in dostojanstva 
danes. Poiskal 
boš vzporednice s 
preteklostjo in današnjo 
samoumevnostjo 
pravic, ki so ponekod 
še vedno produkt 
privilegiranih skupin. 
Kaj lahko storimo sami 
za nedopustno kratenje 
človekovih pravic danes 
in ali se to pojavlja tudi 
v tvojem okolju?

MUZEJ TALCEV/ ALI TAM, 
KJER JE SMRT SKRHALA 
SVOJO KOSO

Trajanje: 60 minut

Kje se dobimo? Muzej 

talcev v Begunjah

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 3,00 €

(NE)ENAKOST = ZAPOR ALI 
SVOBODA

Trajanje: 60 minut

Kje se dobimo? Muzej 

talcev v Begunjah

Velikost skupine: 10–25 

Cena: 3,00 € 

V Muzeju talcev v Begunjah na Gorenjskem so bili 
v času nacistične okupacije gestapovski zapori. Po 
ogledu muzeja in ohranjenih napisov zapornikov 
na stenah zapora sledi krajša delavnica na temo 
neenakosti in enakosti v zdajšnji družbi. Družbena 
raznolikost in neenakost, pa naj si bodi starostna, 
etična, spolna, razredna ali verska, sta še kako 
prisotni v naši družbi. Kaj se lahko naučimo iz 
zgodovine druge svetovne vojne za sedanjost? 
Od česa je to odvisno? Posamezniki imajo v 
družbi različne možnosti, da pridejo do družbeno 
zaželenih dobrin, 
privilegijev, položajev …  
Katere lastnosti, 
dejavniki ali mehanizmi 
vplivajo na to in kako 
jih lahko povežemo z 
zgodovino in zaporom?

Razvijanje kritičnega mišljenja, razumevanje 
odgovornosti do družbe, veščine komuniciranja, 
spoznavanje zgodovine, konceptualno 
razmišljanje, delo v skupini.



Kako rezerviramo 
delavnico?

Po elektronski pošti mro@mro.si

Po telefonu 04/53 20 526, 04/53 20 520  
(od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure)

Več informacij: www.mro.si

Potrebna je predhodna najava vsaj 7 dni  
pred izvedbo programov.

Ugodnosti 

Čebelarski šolski krožki imajo 
brezplačen ogled Čebelarskega muzeja.

Nezaposlene osebe imajo brezplačen 
vstop v vse enote Muzejev radovljiške 
občine.

Ranljive skupine imajo po predhodni 
odobritvi brezplačen vstop v vse enote 
Muzejev radovljiške občine.

Izdali in založili: Muzeji radovljiške občine ~ Zanje: dr. Petra Bole ~ Avtorice: Jerneja Jelovčan Koselj, Katja Praprotnik, 
Mihaela Pichler Radanov, Petra Bole ~ Fotografije: Miran Kambič, arhiv MRO ~ Lektura: Jerneja Jelovčan Koselj ~ 
Oblikovanje: Barbara Bogataj Kokalj ~ Tisk: Demago, d. o. o. ~ Radovljica, 2019

Zvedavo Z glavo

v muzej

ČEBELARSKI MUZEJ 
Linhartov trg 1
4240 Radovljica

MESTNI MUZEJ 
Linhartov trg 1
4240 Radovljica

GALERIJA ŠIVČEVA HIŠA 
Linhartov trg 22
4240 Radovljica

KOVAŠKI MUZEJ 
Kropa 10
4245 Kropa

MUZEJ TALCEV 
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

Muzeji radovljiške občine
Linhartov trg 1
4240 Radovljica
www.mro.si
Najave skupin: mro@mro.si


