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Način plačila 

Vstopnino v muzej in na delavnice  
plačate pri varnostniku muzeja 

z gotovino ali naročilnico. 

Oglejte si Izpostavljeno v muzeju, 
kjer izpostavljamo aktualne 
vsebine v šolskem letu 2020/21, 
in obiščite našo spletno stran 
www.muzej-nz.si za dodatne 
informacije.



Učenje v Muzeju novejše zgodovine Slovenije
Muzej novejše zgodovine Slovenije predstavlja slovensko novejšo zgodovino. Z razstavno in publi-
cistično dejavnostjo pripoveduje zgodbe o 20. in 21. stoletju ter nudi bogastvo možnosti za učenje. 
S pedagoškimi programi zagotavlja nepozabna doživetja, na podlagi katerih učenci in dijaki gradijo 
svoje znanje ter razvijajo socialne in čustvene kompetence. Šolski obiski so dopolnitev učnih načr-
tov, npr. pri zgodovini, državljanski vzgoji, geografiji in umetnosti.

Kaj vam nudimo?

Muzej novejše 
zgodovine Slovenije
se nahaja na robu parka Tivoli, tik ob Hali Ti-
voli. Svoje prostore ima v baročnem dvorcu iz 
sredine 18. stoletja, danes imenovanem Ceki-
nov grad. Razkriva slovensko zgodovino 20. in 
21. stoletja od začetka prve svetovne vojne do 
današnjih dni. Spektakularne zbirke, originalni 
predmeti in zgodbe iz življenja v 20. in 21. stole-
tju vas popeljejo skozi burnih 100 let slovenske 
zgodovine.

Depoji državnih  
muzejev v Pivki
so depoji treh nacionalnih muzejev, ki so svoje 
prostore dobili v nekdanji vojašnici JLA v Piv-
ki. Objekt združuje dve vrsti depojev: zaprte 
in ogledne. Depoji hranijo veliko število zbirk s 
področja zgodovinske, tehnične, arheološke in 
umetnostnozgodovinske dediščine slovenske-
ga naroda. Upravljalec depojev je Muzej novejše 
zgodovine Slovenije. 

Številna učna gradiva so objavljena tudi na spletni strani www.muzej-nz.si 
(Izobraževanje/E–gradiva). Posebej izpostavljamo virtualen ogled stalne razstave 

Slovenci v 20. stoletju, časovnice, raznovrstna tematska učna gradiva, žepno 
zgodovino, kvize in naloge za ponovitev. Več informacij na strani 34 in 35.

Rezervacija: 01 300 96 211

Letos obeležujemo 30 let, odkar je Slovenija postala samostojna in 
neodvisna država. Ta znak vas bo opozoril na pedagoške vsebine, 
posvečene 30-letnici RS.
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Republika
Slovenija 30 let
(8. 6.–30. 11. 2021)

Občasna razstava

Osrednja občasna razstava letošnjega leta z 
naslovom Republika Slovenija 30 let bo v petih 
razstavnih prostorih prikazala kratek pregled 
30-letnega obdobja samostojne države. Skozi 
različne prikaze bo ilustrirala obdobje političnih 
sprememb, pestrega gospodarskega dogaja-
nja, sprememb na področju šolstva, zdravstva, 
sociale, kulture, v vsakdanjem življenju (potro-
šništvo, standard, komercializacija), skrbi za 
okolje in človeka in nenazadnje dosežke, ki svojo 
veljavo dosegajo na globalni ravni. Izpostavi-
li bomo literate, umetnike, filozofe, Nobelovo 
nagrajenko, dobitnike olimpijskih medalj in ku-
harsko mojstrico.

Izpostavljeno
v muzeju

Lahko vas torej povabimo na sprehod od proto-
kolarnih daril do različnih uniform, od Pipistre-
lovega modela letala, do nakupovalnih vrečk, od 
šolskih potrebščin do »čuka«, od rumene kole-
sarske majice do Slavoja Žižka.
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Slovenci v 20. stoletju
Stalna razstava

Sprehodite se skozi pregledno razstavo o slo-
venski zgodovini od začetka prve svetovne vojne 
do danes. Razstavna pripoved z navdihujočimi 
predmeti in zgodbami popelje obiskovalca skozi 
kaverno iz prve svetovne vojne, mimo Kraljevi-
ne SHS do osebnih pripovedi in izkušenj druge 
svetovne vojne ter naprej v obdobje socializma 
v nekdanji skupni državi Jugoslaviji. Razsta-
va se nadaljuje prek demokratičnega vrenja v 
osemdesetih do osamosvojitve v devetdesetih 
in življenja v samostojni Sloveniji. Konča se z 
mednarodnim povezovanjem Slovenije in pred-
sedovanjem Slovenije Svetu EU v letu 2008.

Izpostavljeno
v muzeju

Foto: Svetozar Busić

»Sem mislil, da bo vodstvo 
dolgočasno, pa sem zelo 

užival. Super je bilo. Pa hitro je 
minilo.« 

Gimnazijski maturant

Dan spomina na žrtve 
holokavsta
Podoživite izkušnjo življenja v taborišču v času 
2. svetovne vojne. Ob dnevu spomina na žrtve 
holokavsta, 27. 1. 2022, bomo dva dni zapored 
gostili pričevanje preživelega taboriščnika ali 
predvajali pogovor z njim (odvisno od omejitev). 
Poleg pričevanja bodo organizirane tudi učne 
ure, vezane na tematiko taborišč in holokavsta.

Za šole, ki se zaradi oddaljenosti ali korona 
omejitev dogodkov ne bodo mogle udele-
žiti, bodo enake aktivnosti organizirane 
tudi na daljavo. 

»Predavanje sta izvedli zelo 
tekoče in po vseh pedagoških 
standardih. Prepričana sem, 
da je bila ura učencem zelo 
zanimiva in da so se naučili 

marsikaj, kar si bodo zapomnili 
za celo življenje.«

Učiteljica, zgodovina na predmetni stopnji
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NAPOVEDUJEMO

Odjuga: Zgodbe o identitetah 
na prepihu (v začetku leta 2022)
Občasna razstava

Razstava osvetljuje dediščino zgodb priseljen-
cev iz drugih jugoslovanskih republik in njihovih 
potomcev v Slovenijo od konca druge svetovne 
vojne do slovenske osamosvojitve. 

Migracije znotraj meja Jugoslavije, kjer je živelo 
22,4 milijona prebivalcev, so iz različnih razlogov 
kmalu postale zelo pogoste. Ocenjuje se, da se 
je med leti 1945 in 1990 v Slovenijo preselilo do 
290.000 ljudi.

V letih pred razpadom Jugoslavije med jugoslo-
vanskimi vojnami in osamosvojitvijo Slovenije 

leta 1991 so priseljence začeli obravnavati kot 
nezaželene tujce, zato razstava nagovori tudi ta 
vidik in odnos pričevalcev do identitete danes.

Skupaj s pričevalci tako gradimo mrežo zgodb o 
pogumnih odločitvah, težkih zgodovinskih pre-
izkušnjah, odhajanju, identitetah, stereotipih in 
družbenih dojemanjih drugačnosti.

Razstava vabi k razumevanju konceptov iden-
titete in drugačnosti preko osebnih pričevanj, 
neglede na časovne in krajevne dimenzije, ki jih 
prevečkrat razumemo kot ekskluzivne graditelje 
identitete. 

Razstava je del evropskega projekta Identiteta na 
prepihu (I-ON: Identity on the Line), ki ga sofinan-
cira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa.

Izpostavljeno v muzeju
Izpostavljeno
v muzeju

»Kamorkoli prideš, oni tebe opredeljujejo, 
ne ti sam sebe. Tukaj me opredeljujejo kot 
nekoga južno od Kolpe, ko pa prideš tja, te pa 
opredeljujejo kot Slovenca.«

B. D., 2. generacija priseljencev

Foto: Svetozar Busić

www.muzej-nz.si4
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Izpostavljeno
v muzeju

Gostovanja razstav
Gostite na šoli eno od potujočih razstav in dovo-
lite, da pride muzej do vas. Na gostovanje v šol-
skem letu 2021/22 čakajo tri razstave: Življenje 
v nemških koncentracijskih taboriščih, Slovenci v 
nemških koncentracijskih taboriščih – predmeti 
iz taborišč in Ana Frank – Zgodba za sedanjost.

Ob gostovanju razstave organiziramo tudi 
tematske učne ure in priprave, na katerih 
učence opolnomočimo, da lahko samos-
tojno vodijo po razstavi.

“Občasne razstave so odlična 
dopolnitev tekoči snovi, ki jo 

obravnavamo pri pouku.”

Učitelj, zgodovina na predmetni stopnji

Foto: Svetozar Busić

»Vse čestitke, predvsem za 
nazornost ter jasno in učencem 

zelo dostopno razlago.«

Učiteljica, zgodovina na predmetni stopnji

Rezervacija: 01 300 96 21 5

NAPOVEDUJEMO

Slovenija, Slovenci in šport 
(jeseni 2022)
Občasna razstava

Slovenci smo športni narod. To ne potrjujejo le 
številni uspehi naših vrhunskih športnikov, tem-
več tudi povsem polna šolska igrišča, zapolnje-
ne gorske in hribovske koče ter polne športne 
dvorane in fitnes centri po celotni državi. Prav 
vsi se namreč dobro zavedamo dejstva, kako 
pomembna je redna telesna dejavnost za naše 
zdravje. Republika Slovenije je tako na pobudo 
OKS-ZŠZ leta 2020 razglasila 23. september za 
Dan slovenskega športa.

V jesen leta 2022 bodo naše razstavne prostore 
napolnile zgodbe slovenskih vrhunskih športni-
kov in športnic, zgodbe o izjemnih trenerskih 
imenih in številnih športnih klubih ter izjemne 
zgodbe slovenskih ekipnih uspehov. Torej zgod-
be vseh tistih, ki nas navdajajo s ponosom in 
krepijo našo narodno zavest ter hkrati motivira-
jo javnost, da se tudi sami ukvarjamo s športom. 
Šport namreč krepi, vzgaja, spodbuja pozitivne 
vrednote in nas povezuje. Vse to bo vodilo in cilj 
naše razstave.

Razstavo pripravljamo v sodelovanju z Olimpij-
skim komitejem Slovenije.

Foto: Tomi Lombar
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Pregledno
vodstvo
Pregledno vodstvo po stalni 
razstavi Slovenci v 20. stoletju

OŠ/2. in 3. triada, SŠ

Voden ogled razstave
Učencem in dijakom približa slovensko zgodo-
vino od začetka 20. stoletja do današnjih dni 
preko pogovorov o ključnih dogodkih preteklega 
stoletja. Na voljo so tudi delovni listi, prilagoje-
ni starosti otrok, in vodeni ogledi, osredotoče-
ni le na posamezno zgodovinsko obdobje, kot 
so prva ali druga svetovna vojna, obdobje med 
vojnama, obdobje od 1945 do 1961 ali obdobje od 
1961 do 1980 ter demokratizacija in osamosvoji-
tev Slovenije.

Zadnja leta v vodstvo po stalni razstavi redno 
vključujemo zgodbe in anekdote iz slovenske 
zgodovine 20. stoletja. Tako želimo učencem in 
dijakom dati sidra, na katera navežejo snov, ki jo 
slišijo pri pouku. In kot pravijo sami, je tako še 
bolj zanimivo.

NOVO: V šolskem letu 2021/22 nudimo voden 
ogled stalne razstave tudi na daljavo preko Zo-
om-a. Vodstvo izvaja kustos ali usposobljen 
vodič. Pri vodstvu kombiniramo Power point 
prezentacijo in virtualni ogled, aktiven stik z 
učenci pa vzpostavimo preko različnih platform 
in aplikacij.

Na spletni strani muzeja je na voljo tudi in-
teraktivna oblika delovnega lista za osnov-
ne in srednje šole.

Trajanje: 90 minut
Delovni listi: OŠ/2. in 3. triada, SŠ
Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav):  
3 EUR/osebo
Vodstvo: 1 EUR/osebo
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»Mogoče bi se dalo še najboljše plastično izrazit, 
da si pač dva v enem, ko ona zobna pasta. Si zob-
na pasta, malo mešanca ene, malo mešanca dru-
gega  in upaš, da je najboljša mešanca iz enega in 
najboljšega iz drugega.«

T. M., 2. generacija priseljencev

Vodstvo po 
občasni razstavi 
Republika 
Slovenija 30 let
(8. 6.–30. 11. 2021)

OŠ/2. in 3. triada, SŠ

Voden ogled razstave
Letos obeležujemo 30 let, odkar je Slovenija 
postala samostojna in neodvisna država. Na 
vodstvu skozi razstavo bomo spoznali državo 
Republiko Slovenijo in njene glavne značilnosti. 
Pogovorili se bomo o organiziranosti RS, nje-
nem mednarodnem povezovanju in položaju v 
Evropski uniji. Poseben poudarek bo na gospo-
darskem razvoju in modernizaciji vsakdanjega 
življenja na področju zdravstva, šolstva, sociale, 
športa in IKT. Na koncu se bomo seznanili še z 
dosežki mlade države na različnih področjih de-
lovanja (šport, kultura, medicina, gospodarstvo, 
kulinarika, tehnologija, okolje …).

Trajanje: 60 minut
Delovni listi: OŠ/2. in 3. triada, SŠ
Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav):  
3 EUR/osebo
Vodstvo: 1 EUR/osebo

Foto: Svetozar Busić

Vodstvo po občasni razstavi 
Odjuga: Zgodbe o identitetah 
na prepihu (v začetku leta 2022)

OŠ/3. triada, SŠ

Voden ogled razstave
Na vodstvu skozi razstavo bomo spoznali zgo-
dovinski pregled preseljevanja prebivalcev iz 
nekdanjih jugoslovanskih republik v Slovenijo po 
koncu 2. svetovne vojne. Vprašali se bomo, kdo 
so in kakšna je stereotipna podoba priseljenca? 
Spoznali bomo osebne zgodbe priseljencev in 
njihovih potomcev, zgodbe o migriranju, prese-
ljevanju in pripadnosti.

Trajanje: 60 minut
Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav):  
3 EUR/osebo
Vodstvo: BREZPLAČNO



Ustvarjalne
delavnice
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STALNA RAZSTAVA

Veste, kaj je muzej?

V/4+, OŠ/1. triada

Interaktivno vodstvo in ustvarjalna 
delavnica
Muzejski pedagog z različnimi vprašanji aktivno 
vključi otroke v pogovor o muzeju. Otroci spoz-
najo, kaj je muzej, kaj hrani, kako pridejo pred-
meti v muzej in kaj nato z njimi v muzeju počne-
mo. Obisk obsega sprehod skozi stalno razstavo 
in ustvarjalno delavnico, na kateri izdelamo po-
memben izum 20. stoletja – računalnik.

Trajanje: 60 minut
Cena: 1,00 EUR/otroka (predšolske skupine);  
3 EUR/učenca

Kaj sta počela
babica in dedek, 
ko sta bila mlada?

V/4+, OŠ/1. triada

Interaktivna športna delavnica
Aktivna delavnica, kjer se igramo stare, že po-
zabljene otroške igre, kot so Bratec, reši me, 
Oxford–Cambridge, Pridi, greva plesat, Ljublja-
na–Zagreb–Beograd, Teta potuje in druge. Z 
igrami spodbujamo gibalne spretnosti, petje in 
otroško ustvarjalnost. Igre izvajamo v dogovoru 
z vzgojitelji in učitelji. Običajno izvajamo igre, ki 
jih otroci še ne poznajo. Delavnica lahko gostuje 
v vašem vrtcu ali na vaši šoli.

Trajanje: 60 minut
Cena: 1,00 EUR/otroka (predšolske skupine);  
3 EUR/učenca

 »Zanimive igre, ki se jih v vrtcu 
še nismo igrali. Otroci komaj 

čakajo, da se jih ponovno igramo 
na igrišču v vrtcu. Igro s plesom 
bomo vključili tudi v zaključni 

nastop.«

Vzgojiteljica, oddelek 5-6 let

Najboljprodajanadelavnicaza predšolskeotroke.
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NE SPREGLEJTE:
ABONMA za predšolske 
skupine – 5 delavnic za 

4,50 EUR (str. 26)

Najboljprodajanadelavnicaza predšolskeotroke.

Še veste, kako so nekoč živeli?

V/4+, OŠ/1. in 2. triada

Tematski pogovor in ustvarjalna 
delavnica
Na delavnici spoznamo, kako se je vsakdanje 
življenje ljudi spremenilo od začetka 20. stole-
tja do danes. Odkrivamo, kako so se nekoč pre-
važali, kako so se sporazumevali na daljavo, s 
kakšnimi pripomočki so kuhali, kako so se igrali 
in kako so preživljali prosti čas. Na koncu vsak 
otrok izdela časovni trak s pomembnimi dogod-
ki iz svojega življenja. Delavnica spodbuja krea-
tivnost, inovativnost in razmišljanje ter pomeni 
nadgradnjo spoznanj, osvojenih v vrtcu ali šoli.

Trajanje: 60 minut
Cena: 1,00 EUR/otroka (predšolske skupine);  
3 EUR/učenca

Izdelaj svoj
periskop

V/4+, OŠ/1. in 2. triada

Ustvarjalna delavnica
Veste, kaj je periskop? Veste, da je »obvaroval« 
glavo vojakov na fronti? Na razstavi si bomo 
ogledali originalen periskop, ki ga je v času prve 
svetovne vojne izumil Slovenec Fridolin Kavčič. 
Otroci bodo iz papirja izdelali svoj periskop in 
se z njim na veliko zabavali, ko bodo gledali izza 
vogala.

Trajanje: 60 minut
Cena: 1,00 EUR/otroka (predšolske skupine);  
3 EUR/učenca

Foto: Edi Šelhaus
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Ustvarjalne
delavnice

Obleka naredi človeka

V/4+, OŠ/1. in 2. triada

Tematski pogovor in ustvarjalna 
delavnica
Obleka poleg estetske govorice tudi sporoča, ali 
smo namenjeni na zabavo ali pripravljeni za delo, 
ali smo premožni ali revni, stari ali mladi. V prvem 
delu se bomo pogovorili o tem, kje so včasih kupili 
obleke in kdo jih je sešil ter s pomočjo fotografij 
primerjali oblačila za različne priložnosti nekoč in 
danes. Spoznali bomo tudi, kako so nekdaj pra-
li perilo. V drugem delu bomo veselo ustvarjali. 
Otroci bodo lahko z barvami po svoje »oblekli« 
prijaznega pravljičnega kosmatinca.

Trajanje: 60 minut
Cena: 1,00 EUR/otroka (predšolske skupine) 
 3 EUR/učenca

Uokviri svojo družinsko 
fotografijo

V/4+, OŠ/1. triada

Tematski pogovor in ustvarjalna 
delavnica
Ustvarjalna delavnica, na kateri otroci izdelajo 
svoj pisan okvir za fotografijo. Družinsko foto-
grafijo prinese vsak otrok sam. Priporočena ve-
likost fotografije je 10 x 15 cm. Preden začnemo 
ustvarjati, spoznamo, kako so včasih nastale 
fotografije. Nekatere stare fotografije si tudi 
skupaj ogledamo.

Trajanje: 60 minut
Cena: 1,00 EUR/otroka (predšolske skupine);  
3 EUR/učenca

Foto: Edi Šelhaus
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Izdelaj svoja 3D očala

V/4+, OŠ/1. in 2. triada

Tematski pogovor in ustvarjalna 
delavnica
Ali veste, kako nastane 3D fotografija? Ste si že 
pogledali kakšno 3D risanko ali film, za katera 
ste potrebovali prav posebna očala? Na delavni-
ci se pogovorimo, kako nastanejo 3D fotografije 
in si s pomočjo 3D očal pogledamo nekaj pri-
merkov. Na koncu otroci izdelajo tudi svoja 3D 
očala.

Trajanje: 60 minut
Cena: 1,00 EUR/otroka (predšolske skupine);  
3 EUR/učenca

Uporabite čute pri 
raziskovanju zgodovine

V/4+, OŠ/1. in 2. triada

Interaktivna delavnica
V spoznavanje in raziskovanje zgodovine 20. 
stoletja bomo vključili interakcijo med predme-
ti in mladimi. Na učni uri bodo učenci zaznavali 
predmete neposredno prek lastnega raziskova-
nja s pomočjo različnih čutil: vida, tipa, sluha in 
voha. S preprostimi in zabavnimi orodji (preveza 
čez oči, kartonasti stožci, iskanje podobnih ob-
lik ipd.) bomo pri otrocih budili radovednost in 
željo po raziskovanju kulturne dediščine.

Trajanje: 45 minut
Cena: 1,00 EUR/otroka (predšolske skupine);  
3 EUR/učenca
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Ustvarjalne
delavnice

Časovni stroj

V/4+, OŠ/1. in 2. triada

Interaktivna delavnica
Na delavnici se bomo s pomočjo časovnega 
stroja podali v zgodovino. Skupaj bomo ugoto-
vili, kakšen je bil včasih prevoz, kako je potekala 
komunikacija na daljavo, s kakšnimi igračami so 
se igrali, kako so poskrbeli za umazano perilo, 
kakšno hrano so jedli. Vse to in še več v primer-
javi z razvojem do današnjega načina življenja. V 
raziskovanje bomo vključili čim več čutil.

Trajanje: 45 minut
Cena: 1,00 EUR/otroka (predšolske skupine);  
3 EUR/učenca

Izbrali smo delavnico »Časovni 
stroj«, ker smo lani že obdelali to 
temo z vidika uporabe energije 
(ogrevanje, osvetljevanje), in bi 
jo z vašo delavnico še dodatno 

nadgradili.
Vzgojiteljica, oddelek 5-6 let

Zabavno »branje« fotografij

OŠ/1. in 2. triada

Učna ura iskanja informacij iz fotografij
Danes nas fotografija spremlja vsepovsod, pos-
tala je del naše kulture. Približa nam neznane 
in oddaljene stvari. Vsi narodi razumejo njeno 
sporočilo. Kljub temu otroci ne zanjo uporabiti 
informacij, ki so že na fotografiji. Z »branjem« 
fotografij otroci razvijajo vizualno pismenost. 
Učili se bomo opazovati fotografije in iz njih 
prebrati očitne informacije. Na štirih različnih 
igrah bomo risali, oponašali in ugibali motive na 
fotografijah, risali po spominu ter pri tem urili 
ključne veščine. Otroci bodo izpostavljeni učnim 
situacijam, kjer bodo morali sodelovati med se-
boj, reševati težave in se pogovarjati o bistvenih 
ugotovitvah. Večini otrok se zdi tovrstno »bra-
nje« sila zabavno.

Trajanje: 60 minut
Cena: 3 EUR/učenca

»Najboljše mi je bilo iskanje 
motivov v svetilkami. Zelo 

sem užival.«
Učenec, 10 let
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Delavnica izdelave fotografij 
brez fotoaparata

V/4+, OŠ/1., 2. in 3. triada, SŠ

Ustvarjalna delavnica razvijanja 
fotografij
Vlastja Simončič (1911–2000) je bil mednarodno 
priznani umetniški fotograf in fotografski peda-
gog. Razvil je fotografske postopke za izdelavo 
fotografij brez fotografskega aparata in temni-
ce. Kot je zapisal sam, so tehnike dokaj enostav-
ne in zato primerne tudi za predšolsko mladino. 
Otroci bodo eksperimentirali in razvijali svojo 
ustvarjalnost v tehnikah risanja in slikanja na 
svetlobi – izdelovali bomo starograme in kemo-
grame. Delavnica je prilagojena starostni stopnji 
otrok.

Trajanje: 45 minut
Cena: 1,00 EUR/otroka (predšolske skupine);  
3 EUR/učenca

»Spomnim se, kako sem včasih 
doma razvijala fotografije. 

Kopalnica je bila temnica. Dijakom 
ste nazorno približali postopek 

izdelave fotografije na svetlobi.«
Profesorica, srednja šola

Spoznajmo simbole  
Republike Slovenije

V/4+, OŠ/1. in 2. triada

Interaktivna delavnica
Naša država se imenuje Republika Slovenije. 
Kaj so njeni simboli? Kakšne barve je slovenska 
zastava? Je res na grbu upodobljen Triglav? Kaj 
pa prikazujejo vijuge na grbu? A Zdravljico je na-
pisal Prešeren? Kdo pa je to? Na katero žival pa 
spominja oblika naše države? Odgovore na vsa 
ta vprašanja bodo otroci dobili preko aktivno 
vodene igre. Za konec pa bo vsak otrok izdelal 
svojo zastavo Republike Slovenije. 

Trajanje: 60 minut
Cena: 1,00 EUR/otroka (predšolske skupine); 3 
EUR/učenca
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Tehnološki napredek v 
moderni dobi

OŠ/2. in 3. triada

Tematski pogovor in kreativno izražanje
V 20. stoletju so ljudje iznašli veliko tehničnih 
novosti, ki so močno spremenile naše vsakda-
nje življenje. Učenci aktivno in na zabaven na-
čin odkrivajo in spoznavajo pomembne izume 
20. stoletja ob igrah »pantomime« in »nariši ali 
opiši«. O vsakem izumu se pogovorimo in ga še 
podrobneje spoznamo.

Trajanje: 45 minut
Cena: 3 EUR/učenca

Učne ure
za osnovne šole

Spoznavanje
države  
Republike
Slovenije

OŠ/2. in 3. triada

Učna ura z vprašanji in odgovori
V obliki zabavnega tekmovalnega kviza spozna-
vamo državo Republiko Slovenijo, njeno ozem-
lje in pokrajine ter sosednje države. Spoznamo 
organiziranost slovenske države. Pogovorimo 
se o državnih simbolih – himni, zastavi in grbu. 
Naučimo se, katere narodne manjšine živijo v 
Sloveniji in kje živijo Slovenci v zamejstvu in po 
svetu. Za konec spoznamo tudi, kako je Sloveni-
ja povezana z Evropsko unijo. Skupina, ki zbere 
več točk, je na koncu tudi nagrajena.

Trajanje: 45 minut
Cena: 3 EUR/učenca
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za osnovne in srednje šole

Časovnica 

OŠ/2. in 3. triada, SŠ

Razporejanje raznovrstnih  
zgodovinskih virov
Učna ura, na kateri učenci ali dijaki z zgodo-
vinskimi viri sami sestavijo časovni trak zgo-
dovine 20. stoletja. Dodajajo ključne politične, 
gospodarske in kulturne dogodke, fotografije, 
izume in predmete. Tako lažje vizualizirajo so-
časnost dogodkov, se o njih pogovorijo in si tudi 
več zapomnijo. Učenci ali dijaki ponovijo snov, 
pridobijo vizualen pregled posameznega obdob-
ja in se bolje časovno orientirajo. Delavnico pri-
poročamo vsem skupinam, ki si bodo ogledale 
stalno razstavo.

Trajanje: 45 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka

»S pomočjo stalne razstave 
Slovenci v 20. stoletju zelo lepo 

nadgradimo snov pri zgodovini v 
9. razredu OŠ.«

Učitelj, zgodovina na predmetni stopnji

Dešifriranje sporočil

OŠ/3. triada, SŠ

Tematski pogovor in dešifriranje 
besedil
Delavnica je sestavljena iz dveh delov. V prvem 
delu ob ogledu Enigme na razstavi v živo spoz-
namo nemški šifrirni stroj in njegove kriptograf-
ske značilnosti, po katerih slovi. V drugem delu 
učenci ali dijaki sami dešifrirajo dve šifrirani 
besedili. Pri prvem besedilu skupaj poiščemo 
ključ. Drugo besedilo pa razvozlajo s pripomoč-
kom za ročno dešifriranje, ki so ga uporabljali 
vse do izuma Enigme.

Trajanje: 45 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka

Najboljprodajanaučna ura.
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Učne ure
za osnovne in srednje šole

Slovenci v obdobju prve 
svetovne vojne

OŠ/3. triada, SŠ

Iskanje informacij iz raznovrstnih 
zgodovinskih virov, delo v skupini, 
poročanje
Na učni uri ob delu z zgodovinskimi viri podrob-
no spoznamo obdobje prve svetovne vojne. 
Primerjamo vzroke in povod za začetek vojne, 
na zemljevidu pokažemo, kje so se bojevali slo-
venski vojaki, pojasnimo določila in posledice 
tajnega Londonskega sporazuma s poudarkom 
na soški fronti, se pogovorimo o vplivu vojne na 
civilno prebivalstvo in razložimo okoliščine na-
stanka Države SHS.

Trajanje: 90 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka

Slovenci med drugo  
svetovno vojno

OŠ/3. triada, SŠ

Iskanje informacij iz raznovrstnih 
zgodovinskih virov, delo v skupini, 
poročanje
Na učni uri ob delu z zgodovinskimi viri podrob-
no spoznamo obdobje druge svetovne vojne. Ob 
razkosanem zemljevidu slovenskega ozemlja 
opišemo življenje pod vsemi štirimi okupatorji, 
pojasnimo odnos Slovencev do okupacije, na-
stanek NOB, se pogovorimo o položaju civilnega 
prebivalstva v obdobju pomanjkanja, omenimo 
državljansko vojno in zaključne boje druge sve-
tovne vojne na slovenskem ozemlju.

Trajanje: 90 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka
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Slovenci v prvem desetletju  
po drugi svetovni vojni

OŠ/3. triada, SŠ

Iskanje informacij iz raznovrstnih 
zgodovinskih virov, delo v skupini, 
poročanje
Učna ura, ki ob delu z zgodovinskimi viri obrav-
nava obdobje od konca druge svetovne vojne 
do sredine petdesetih let. Razložimo povojni 
sistem oblasti in nasilen obračun z nasprotniki, 
se pogovorimo o značilnostih življenja z vidika 
gospodarskega, družbenega in socialnega delo-
vanja ter pojasnimo določitev mej. Opišemo tudi 
značilnosti informbirojevskega spora in posledi-
ce le-tega za jugoslovansko notranjo in zunanjo 
politiko.

Trajanje: 90 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka

Slovenci v šestdesetih in 
sedemdesetih letih 20. stoletja

OŠ/3. triada, SŠ

Iskanje informacij iz raznovrstnih 
zgodovinskih virov, delo v skupini, 
poročanje
Učna ura, ki ob delu z zgodovinskimi viri obrav-
nava obdobje socializma. Spoznamo, kako so 
spremembe v gospodarskem, političnem in kul-
turnem življenju vplivale na spreminjanje načina 
življenja Slovencev v 60. in 70. letih preteklega 
stoletja. Med drugim govorimo o dvigu življenj-
skega standarda, politični krizi, gospodarskih 
reformah, spremembah ustave, o »liberalizmu«, 
vplivu zahoda, študentskem gibanju, delegat-
skem sistemu in dogovorni ekonomiji.

Trajanje: 90 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka

»Učne ure v muzeju omogočajo aktivno učenje, delo z 
raznovrstnimi viri, razgovor, sodelovanje z muzejskimi kustosi in 

kustosom pedagogom – drugačen, pester in zanimiv pristop, ki 
uspešno nadgrajuje delo pri rednem pouku.«

Profesorica, srednja šola in gimnazija
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Modernizacija življenja 
Slovencev po drugi svetovni 
vojni

OŠ/3. triada, SŠ

Iskanje informacij iz raznovrstnih 
zgodovinskih virov, delo v skupini, 
poročanje
Na učni uri primerjamo značilnosti življenja v 
Sloveniji v posameznih obdobjih po drugi sve-
tovni vojni z vidika gospodarskega delovanja, 
družbene organizacije, rastoče blaginje in po-
trošništva ter spoštovanja in kršenja človekovih 
pravic. Ocenjujemo tudi možnosti in pomen iz-
obraževanja, kulturnega delovanja in športnega 
ustvarjanja.

Trajanje: 90 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka

Osamosvojitev  
Republike
Slovenije

OŠ/3. triada, SŠ

Iskanje informacij iz raznovrstnih 
zgodovinskih virov, delo v skupini, 
poročanje
Voden pregled demokratizacije in osamosvo-
jitve Republike Slovenije (1980–2008) ob zgo-
dovinskih virih. Spoznamo značilnosti in obseg 
jugoslovanske krize v osemdesetih letih ter 
razloge, ki so Slovence dokončno odvrnili od Ju-
goslavije. Pojasnimo ključne dogodke, ki so pri-
peljali do osamosvojitve. Obnovimo tudi vojno za 
Slovenijo in prvih dvajset let samostojne države, 
vključno z njenim mednarodnim povezovanjem.

Trajanje: 90 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka
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Oblikovanje slovenske 
zahodne meje tekom 20. 
stoletja

OŠ/3. triada, SŠ

Iskanje informacij iz raznovrstnih 
zgodovinskih virov, delo v skupini, 
poročanje
Na učni uri spoznamo, kako se je oblikovala 
današnja meja med Slovenijo in Italijo skozi 
celotno 20. stoletje. Spremljamo potek meje: 
rapalsko pogodbo, fašizacijo in italijanizacijo, 
italijansko okupacijo v času druge vojne, delitev 
Julijske krajine na cono A in B, oblikovanje Svo-
bodnega tržaškega ozemlja in londonski memo-
randum. Zaključimo z osimskimi sporazumi leta 
1975. Delo poteka v skupinah s pomočjo razno-
vrstnih primarnih in sekundarnih zgodovinskih 
virov. Poudarek je na sodelovalnem učenju. 

Trajanje: 90 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka

»Z Muzejem novejše zgodovine Slovenije redno sodelujemo. Stalna 
razstava in občasne zbirke so v veliko pomoč pri učenju zgodovine 20. 

stol., dijaki se lažje umestijo v ustrezen čas in prostor, saj so »obkroženi z 
njim«. Postavitev je zanimiva, dijakom je všeč.«

Profesorica, srednja šola in gimnazija

Določanje slovenskih  
meja v 20. stoletju

OŠ/3. triada, SŠ

Iskanje informacij iz raznovrstnih 
zgodovinskih virov, delo v skupini, 
poročanje
Učna ura, ki obravnava nastanek veljavne slo-
venske meje, ki se je spreminjala in postopno 
oblikovala skozi 20. stoletje. Ob pisnih in slikov-
nih virih osvetlimo glavne dogodke, ki so vplivali 
na nastanek meja, in na položaj prebivalstva na 
spornih mejnih območjih. Pogovorimo se tudi o 
položaju slovenskega naroda zunaj Slovenije in o 
položaju manjšine pri nas.

Trajanje: 120 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka
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Učne ure
za osnovne in srednje šole

Republika Slovenija

OŠ/3. triada, SŠ

Tematski pogovor, delo z zgodovinskimi 
viri po skupinah
Učna ura, ki obravnava 30 letno zgodovino sa-
mostojne države Republike Slovenije. Glavne 
obravnavane teme bodo: organiziranost RS, 
gospodarstvo, mednarodno priznanje in pove-
zovanje Slovenije. Delo bo potekalo po skupinah. 
Skupina si bo pri obravnavi teme pomagala z 
različnimi zgodovinskimi viri (časopisnimi član-
ki, statističnimi podatki, fotografijami, zakoni in 
uradnimi dokumenti ter razstavnimi besedili).

Trajanje: 60 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka

Mednarodno priznanje  
in povezovanje  
Republike Slovenije

OŠ/3. triada, SŠ

Tematski pogovor, delo z zgodovinskimi 
viri po skupinah
Spominska učna ura, ki najprej obravnava med-
narodno priznanje Slovenije s strani svetovnih 
velesil in pomembnost tega dejanja za mlado 
državo. Nato se posveti mednarodnemu povezo-
vanju Slovenije, med katerimi sta bila glavna ci-
lja vključitev v Evropsko unijo in NATO. Odgovori-
li bomo na različna vprašanja, kot so mdr.: Kako 
pomembno je bilo priznanje EU? Kaj je pomenilo 
priznanje ZDA, Rusije in Kitajske? Kakšne mož-
nosti so se odprle Sloveniji z mednarodnim pri-
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znanjem? Kaj je to pomenilo za gospodarstvo? 
Kje in zakaj imamo diplomatska predstavništva? 
Kdaj in v katere integracije je stopila Slovenija? 
Ali poznamo kakšnega slovenskega predstav-
nika, ki trenutno zaseda pomembno funkcijo v 
mednarodni organizaciji?

Trajanje: 60 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka

»Zahvaljujem se vam za dobro 
izvedeno delavnico. Zagotovo se 
vidimo tudi v prihodnjem letu.«

Učiteljica, zgodovina na predmetni stopnji
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Učne ure
za osnovne
in srednje šole

Kaj mi povedo  
zgodovinski viri?

OŠ/3. triada, SŠ

Rokovanje in iskanje informacij iz 
različnih zgodovinskih virov 
Učna ura, ki bo učencem in dijakom pomagala 
pri učenju uporabe zgodovinskih virov pri vsak-
danjem učenju. Na učni uri bodo z branjem foto-
grafij razvili vizualno pismenost, z branjem gra-
fov in izsekov člankov pa spretnost zbiranja in 
izbiranja, analize, sinteze, kritične presoje vred-
nosti in uporabnosti informacij, ki jih lahko raz-
berejo iz zgodovinskega vira. Vsebina učne ure 
zajema razglasitev slovenske samostojnosti in 
prve dni vojne za Slovenijo, torej 26.–28. 6. 1991.

Trajanje: 60 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka

»Vsako leto znova odlična 
izkušnja.«

Profesorica, srednja šola in gimnazija

Jaz in mi

OŠ/3. triada, SŠ

Tematski pogovor o človekovih pravicah
Učna ura, ki vključuje javno razpravo. Na začetku 
se ukvarjamo s temami, kot so človekove pravi-
ce in dileme o človekovih pravicah. Te pravice, ki 
so zapisane v ustavo in deklaracijo o človekovih 
pravicah, so ključni stebri vsake demokratične 
družbe. Vendar nobena pravica ni absolutna. 
Kaj se zgodi, ko je demokracija na kocki? Kaj 
se zgodi, ko pridejo temeljne pravice v konflikt 
med seboj? Med pogovorom se mladi naučijo o 
temeljnih človekovih pravicah in o njih razpra-
vljajo ob zgodbah in virih iz slovenske zgodovine 
20. stoletja. Spoznanja navežejo na zgodbe, ki 
jih lahko vsak dan opazijo v njihovi skupnosti. Na 
učni uri želimo mlade spodbuditi, da oblikujejo 
svoje mnenje o temah, kot so človekove pravice, 
rasizem, antisemitizem in strpnost.

Trajanje: 60 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka

Foto: Nace Bizilj
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Zgodbe migracij  
v animiranem filmu

OŠ/3. triada, SŠ

V prvem delu delavnice bomo ob sprehodu skozi 
razstavo Odjuga: Zgodbe o identitetah na prepi-
hu spoznali vzroke migracij in zgodbe migrantov 
iz nekdanjih jugoslovanskih republik ter njihovih 
potomcev v Slovenijo. V drugem delu bomo sli-
šano na razstavi prenesli v animiran film. Na de-
lavnici kolažne stop animacije (snemanje sličico 
po sličico) bodo učenci ali dijaki iz fotografij ali 
lastnih posnetkov razstave ustvarili kratek ani-
miran film.

Termin: v obdobju trajanja razstave Odjuga: 
Zgodbe o identitetah na prepihu
Trajanje: 4 šolske ure
Cena: brezplačno

»Všeč mi je, ker je delavnica 
izvedena v kompletu. Od 

začetnih idej učencev in takoj 
izkoristi njihovo ustvarjalnost, 

preko praktičnega dela in 
znanja, ki ga učenci na delavnici 

usvojijo, do končnega izdelka, 
ki je rezultat njihovega dela. V 
prihodnosti bodo pridobljeno 

znanje lahko samostojno 
uporabili.«

Učiteljica, zgodovina na predmetni stopnji

Foto: Miško Kranjec

»Poučno, zelo zanimivo, veliko se 

je dogajalo, še bi prišli!«
Učenec, 9. razred

Delavnico izvajamo v sodelovanju z Društvom 
za izvajanje filmske vzgoje Slon.



Slovenska zgodovina 20. stoletja za maturante

SŠ, maturanti

Intenzivno iskanje informacij iz zgodovinskih virov, delo v skupini,  
poročanje, delovni zvezek
Intenziven pregled slovenske zgodovine 20. stoletja, vključene v evropske in svetovne okvi-
re. Uporaba zgodovinskih virov: branje in uporaba zemljevidov, analiziranje pisnih virov, gra-
fov, slikovnega gradiva, ustnih pričevanj in predmetov, uporaba pravilne strokovne termino-
logije, podrobna razlaga zgodovinskih dogodkov. Za vsako zgodovinsko obdobje 20. stoletja 
je pripravljena samostojna učna ura z delovnim zvezkom, zato predlagamo celodnevni obisk 
muzeja (5 ur). Program je oblikovan v skladu s predmetnim izpitnim katalogom za zgodovino.

Obravnavana obdobja so: prva svetovna vojna, medvojno obdobje, druga svetovna vojna, 
prvo desetletje po koncu druge svetovne vojne, demokratizacija in osamosvojitev Slovenije.

Čas trajanja: 60 minut za posamezno zgodovinsko obdobje
Cena: 3 EUR/dijaka za eno učno uro; paket vseh 5 učnih ur 8,00 EUR/dijaka

Program Slovenska zgodovina 20. stoletja za maturante je vključen tudi v »Katalog pro-
gramov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 
2021/22«, ki ga pripravlja Zavod RS za šolstvo. Dijaki lahko z vključitvijo v program opravijo 
del obveznih izbirnih vsebin.

Učne ure
za maturante

»V Muzej novejše zgodovine Slovenije z dijaki pridemo 
vsako leto dvakrat. Z rednimi dijaki, ko obravnavamo snov 

Slovencev v 20. stoletju, in z maturanti, tistimi ki izberejo 
zgodovino za maturo. Za maturante je to ponovitev snovi, 

za redne dijake je popestritev pouka.«
Profesorica, srednja šola in gimnazija

www.muzej-nz.si24
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V šolskem letu 2021/2022 nadaljujemo z abonmaji za predšolske otroke.

Otroški abonma vključuje:
• udeležbo na 5 ustvarjalnih delavnicah s programa stalne ali občasne razstave
• prost vstop v Muzej novejše zgodovine Slovenije v šolskem letu 2021/2022
• Cena abonmaja je 4,5 EUR/otroka. V ceno je vključena vstopnina na 5 delavnic, 

ustvarjalni material in prost vstop v muzej.

Otroški abonma
za predšolske otroke

»Vsebina je bila predstavljena 
na otrokom primeren način. 

Poslušanje pravljice in petje sta jih 
povsem očarala.«

Vzgojiteljica, oddelek 5-6 let



1. novembra 2005 je Generalna skupščina OZN sprejela resolucijo, s katero je razglasila 
27. januar za mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta. 
Dolžnost zdajšnjih generacij in zgodovinopisja je, da več kot 70 let po koncu tragičnih in 
nasilnih dogodkov druge svetovne vojne preprečimo izgubo spomina na eno najtemnejših 
plati zgodovine minulega stoletja.

Ob tej priložnosti vas vabimo, da nas obiščete v sredo, 26. januarja 2022, in četrtek, 27. 
januarja 2022, ob 11.00 uri. V muzeju bomo gostili preživelega taboriščnika, ki bo z nami 
delil svojo osebno izkušnjo 2. svetovne vojne.

Poleg pričevanja vas vabimo tudi na učne ure.

• v torek, 25. januarja 2022, ob 11. uri: Življenje in delo v nemških koncentracijskih ta-
boriščih

• v sredo, 26. januarja 2022, ob 12:15 uri: Predmeti iz taborišč, ki jih hranimo v našem 
muzeju, in njihove zgodbe

• v četrtek, 27. januarja 2022, ob 12.15 uri: Taboriščni jezik (Lagersprache): Predstavitev 
najpogostejših besed, povezanih s taboriščnim življenjem

Dan spomina na žrtve 
holokavsta

www.muzej-nz.si26
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NOVO: V kolikor se dogodkov ob dnevu 
spomina na žrtve holokavsta ne morete 
udeležiti v muzeju, se lahko dogovorimo za 
izvedbo posameznih učnih ur ali predvaja-
nja pričevanja na daljavo, preko Zoom-a.

ŠOLANJE NA DALJAVO: V primeru, da bo 
šolanje potekalo na daljavo, bo tudi pro-
gram ob dnevu spomina na žrtve holoka-
vsta izveden na daljavo.

Predlagamo, da se pred obiskom pričevanja 
v razredu pogovorite o življenju v času 2. 
svetovne vojne. Nekatere vsebine na temo 
holokavsta bomo objavili tudi na spletni 
strani muzeja www.muzej-nz.si pod 
Izobraževanje/E-gradiva.

Pričevanja in učne ure so namenjene 
osnovnošolcem in dijakom in so 
brezplačne. Prosimo vas za predhodne 
najave na: natasa.robeznik@muzej-nz.si

Odziv učencev na vprašanje: 
Katere tri besede so ti najbolj ostale v spominu 

pri učni uri Življenje v taborišču?



Slovenci v nemških
koncentracijskih taboriščih

Potujoča razstava: SLOVENCI V NEMŠKIH KONCENTRACIJSKIH TABORIŠČIH – predmeti v 
zbirkah Muzeja novejše zgodovine Slovenije
Muzej novejše zgodovine Slovenije hrani predmete, fotografije, dela in dokumente nekdanjih 
taboriščnikov v sedmih zbirkah: v zbirki predmetov iz zaporov in taborišč, zbirki osebnih 
predmetov in dokumentov, zbirki zemljevidov, zbirki plakatov, zbirki ustnih virov, fotografski 
zbirki in likovni zbirki.

Zbirka predmetov iz zaporov in taborišč obsega 1077 predmetov iz nemških in italijanskih 
zaporov in taborišč. Že leta 1952 je Glavni odbor Rdečega križa predal takratnemu Muzeju 
narodne osvoboditve predmete taboriščnikov, ki so jim bili odvzeti ob prihodu v nemška 
taborišča. Ob odhodu domov so jih prevzeli nacionalni taboriščni odbori in predali Štabu za 
repatriacijo. 528 predmetov, za katere niso našli lastnikov oz. se lastniki niso javili, pa so 
predali muzeju. Veliko gradiva je muzej pridobil tudi ob pripravi občasne razstave Okupator-
jevi zapori in taborišča leta 1960.

Predmeti so v zbirki razvrščeni v tri sklope: 
• predmeti odvzeti taboriščnikom ob prihodu, 
• predmeti, ki so jih taboriščniki izdelali ali uporabljali v taborišču in 
• predmeti, ki jih je imelo taboriščno osebje.

www.muzej-nz.si28



Slovenci v nemških
koncentracijskih taboriščih

Tema je predstavljena na devetih tematskih panojih in sicer: 
• ustanavljanje taborišč, 
• matična in zunanja taborišča, 
• razvrščanje koncentracijskih taborišč, 
• število Slovencev v koncentracijskih taboriščih, 
• sprejem in registracija, 
• umrli, 
• osvoboditev, 
• vračanje in repatriacijske baze.

Razstava lahko gostuje tudi na vaši šoli. V kolikor želite, da razstava v šolskem letu 2021/ 
2022 gostuje na vaši šoli, nam to prosim sporočite najkasneje do ponedeljka, 4. 10. 2021. 
Za več informacij ali za dogovor za gostovanje prosimo pišite na  
natasa.robeznik@muzej-nz.si ali pokličite na 01 300 96 21.

Muzej organizira enodnevno delavnico (4–5 ur), na kateri učence ali dijake seznanimo s 
tematiko in jih pripravimo, da lahko samostojno vodijo po razstavi.

Rezervacija: 01 300 96 21 29

»Učenci so se res dobro 
pripravili. Veliko novega so  

nam povedali.« 

Učiteljica matematike, OŠ

»Meni je zelo zanimivo raziskovanje  
in prebiranje o holokavstu ter vse  

povezano z njim.« 

Navdušenje učenke OŠ ob vodstvu po razstavi
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Potujoča razstava: Življenje v nemških koncentracijskih taboriščih - likovno ustvarjanje 
v taboriščih prikazuje taboriščni vsakdan, od prihoda deportirancev v nemško koncentra-
cijsko taborišče, do osvoboditve in odhoda domov.
Na osmih panojih je poleg življenja posebna pozornost posvečena tudi ustvarjanju v tabo-
riščih, ki je vključevalo predvsem izdelovanje različnih preprostih drobnih predmetov za 
vsakdanjo rabo. Taboriščniki so jih izdelali iz materialov, ki so jim bili na voljo v taborišču. 
Hkrati so kot vodilni motiv izpostavljene tudi redke risbe, ki so jih še med vojno skrivoma 
narisali zaprti slovenski likovni ustvarjalci.
Med zaporniki je bilo namreč veliko likovnih umetnikov in študentov. Njihova dela so izredno 
redka, saj glede na razmere ni bilo možnosti za ustvarjanje. Večji opus del pa je nastal že po 
osvoboditvi taborišč in pričakovanju odhoda domov.
 

Razstava lahko gostuje tudi na vaši šoli. V kolikor želite, da razstava v šolskem letu 2021/ 
2022 gostuje na vaši šoli, nam to prosim sporočite najkasneje do ponedeljka, 4. 10. 2021. 
Za več informacij ali za dogovor za gostovanje prosimo pišite na  
natasa.robeznik@muzej-nz.si ali pokličite na 01 300 96 21.

Muzej organizira enodnevno delavnico (4–5 ur), na kateri učence ali dijake seznanimo s 
tematiko in jih pripravimo, da lahko samostojno vodijo po razstavi.

Življenje v taborišču



Ana Frank 
zgodba za sedanjost

Mednarodni projekt: Razstava Ana Frank – zgodba za sedanjost potuje po slovenskih 
osnovnih in srednjih šolah. Njena posebnost je, da po njej vodijo učenci in dijaki. Na vodstva 
se pripravijo na dvodnevnem izobraževanju, ki ga izvede slovenska ekipa Ambasadorjev Ane 
Frank iz Muzeja novejše zgodovine Slovenije.
Potujoča razstava vsebuje tudi besedilo v brajici in maketo skrivališča; delno je prilagojena 
za slepe in slabovidne. V letu 2016 se je program razširili tudi na čezmejno sodelovanje z 
Avstrijo – t. i. CrossingBorders, ki je povezoval dijake iz Slovenije in Avstrije, že naslednje 
leto pa se je projekt dodatno nadgradil in povezal dijake iz Slovenije, Nemčije in Nizozem-
ske v projektu Memory Walk: Engaging Young people in Active Commemoration to Combat 
Discrimination.

Več informacij o projektu in fotografije najdete na spletni strani: www.anafrankslo.eu.
V kolikor želite, da razstava gostuje na vaši šoli v šolskem letu 2021/2022, prosimo pišite na 
natasa.robeznik@muzej-nz.si ali pokličite na 01 300 96 21.

Program Ana Frank – Zgodba za sedanjost je vključen tudi v »Katalog programov zunanjih 
izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto 2021/22«, ki ga 
pripravlja Zavod RS za šolstvo. Dijaki lahko z vključitvijo v program opravijo del obveznih 
izbirnih vsebin.

Rezervacija: 01 300 96 21 31

Življenje v taborišču
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Slovenski izgnanci 
1941–1945 
Razstava Slovenski izgnanci 1941–1945 v pe-
tih sklopih predstavlja izgon Slovencev med 
drugo svetovno vojno. Predstavljen je pred-
vsem izgon na ozemljih, ki jih je zasedela 
nemška okupacijska oblast.
Obiskovalec dobi vpogled v nacistične ra-
znarodovalne ukrepe in taborišča ter kraje 
izgona, kamor je bilo izgnanih okrog 80.000 
izgnancev in beguncev. Predstavljeni so 
štirje valovi izgona in nemška kolonizacija 
na izgnanem področju. Življenje v izgnan-
stvu spoznamo preko osebnih predmetov, 
dokumentov in številnih fotografij. Prika-
zano je tudi vračanje izgnancev v domovino 
in njihovo težko življenje v povojnem času. 
Predstavljeno tematiko v vseh sobah na 
ekranih dopolnjuje več tisoč fotografij in 93 
osebnih zgodb izgnanih družin in posame-
znikov. Razstava se zaključi s predstavitvijo 

Razstave na
gradu Rajhenburg

delovanja Društva izgnancev Slovenije 1941-
1945 in s steno spomina.

Trapisti v Rajhenburgu
Red trapistov, red reformiranih cistercija-
nov, je ok. leta 1880 francoska oblast raz-
pustila. 

Menihi so v iskanju novega doma kupil grad 
Rajhenburg in številne posesti ter ga pre-
uredil v samostan Marije Rešiteljice. Držali 
so se reka ORA ET LABORA, moli in delaj 
in delali po pravilu – vse kar potrebuješ za 
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Razstave na
gradu Rajhenburg

3 stalne razstave Muzeja  
novejše zgodovine Slovenije  
na gradu Rajhenburg

svoje življenje, ustvari sam. Ukvarjali so se z 
različnimi vejami gospodarstva, obdelovali 
obsežna posestva, prinesli nove kulture in 
strojni način obdelave zemlje. Znani so bili 
po izdelavi sira Trapista, še posebej pa po 
proizvodnji čokolade in čokoladnih izdelkov 
in likerjev Imperial. Na razstavi je podrob-
no predstavljen trapistovski meniški red in 
številni predmeti, ki so jih trapisti uporab-
ljali v vsakdanu, poleg tega pa so na ogled 
tudi mnogi trapistovski izdelki. 

Kazenske ustanove na gradu 
Rajhenburg, 1948–1966
Med junijem 1948 in aprilom 1966 je na gradu 
Rajhenburg delovalo več kazenskih ustanov, 
najprej za ženske, nato tudi za moške obso-
jence. Te kazenske ustanove so se imeno-
vale kazensko poboljševalni domovi (KPD) in 
so bili nekakšni nasledniki sprva kazenskih 
taborišč, nato pa zavodov za prisilno delo. 
Med leti 1948 in 1956 je na gradu deloval KPD 

Za več informacij ali najavo ogleda prosimo 
pišite na info@gradrajhenburg.si ali 

pokličite na telefon 07 620 42 16.

za politične obsojenke iz vse Slovenije in 
ženske, obsojene različnih kriminalih dejanj.  
Osnovni cilj dela z zapornicami v KPD je bila 
prevzgoja, predvsem prevzgoja z delom. 

Zapornice so opravljale različna dela v de-
lavnicah, v zavodu in na ekonomiji. Poleg 
ženskega KPD so na razstavi, ki je bila pos-
tavljena leta 2016, predstavljene tudi druge 
kazenske ustanove, ki so na gradu delovale 
do leta 1966. Obiskovalci si lahko ogledajo 
predmete nekdanjih zapornic in fotografije 
ter poslušajo njihova pričevanja. 



Muzej na spletu

Raznovrstna pedagoška gradiva najdete na 
spletni strani Muzeja novejše zgodovine Slove-
nije pod zavihkom Izobraževanje/E-gradiva.

Virtualni sprehod skozi stalno 
razstavo
Za vas smo pripravili virtualni ogled stalne raz-
stave z avdio vodenjem in predstavitvijo nekate-
rih pomembnejših predmetov, ki so sicer na raz-
stavi. Virtualni ogled je razdeljen po posameznih 
sobah. Na voljo so tudi interaktivni delovni listi.

Učna gradiva
Učna gradiva se navezujejo na slovensko zgodo-
vino od 1914 do danes. Sestavljena so iz več de-
lov, in sicer obsegajo razlage določenih tem, po-
vezave do pričevanj, video vsebin in raznovrstnih 
nalog za ponovitev snovi v razredu ali doma. Cilj 
učnih gradiv je zagotoviti dodatne informacije o 
tematikah, ki jih tudi sicer obravnavate v šolah. 
Teme se nadgrajujejo in dopolnjujejo.

Časovnice
Časovnice nudijo odličen pristop k poučevanju 
pomembnejših dogodkov iz slovenske zgodovi-
ne 20. stoletja in učencem pomagajo razumeti 
splošen razvoj dogodkov. Omogočajo vizualno 
predstavitev dogodkov s kratkimi in jedrnatimi 
informacijami. Trenutno so na voljo časovnice, 
ki obravnavajo štiri obdobja: 1941–1945, 1945–
1961, 1961–1980 in 1980–1990.

www.muzej-nz.si34



Muzej na spletu

Rezervacija: 01 300 96 21 35

Naloge za ponovitev
Naloge za ponovitev so namenjene predvsem 
učencem, da bodo lahko od doma ponovili snov, 
ki jo sicer obravnavate pri pouku. Naloge so 
pripravljene v obliki spletnega delovnega lista z 
dodatnimi pojasnili, na koncu pa so v pdf obliki 
dodane tudi rešitve.

Žepna zgodovina
Z letošnjim letom pričenjamo z izdajanjem 
Žepne zgodovine, v kateri bomo na kratek in  
preprost način osvetlili izbrana področja iz slo-
venske zgodovine 20. stoletja ter predstavili 
predmete iz naših zbirk. Teme bodo posvečene 
30-letnici države Republike Slovenije. 

Kahoot kvizi
Preprosti in zabavni kvizi, ki obsegajo okoli de-
set vprašanj. Vprašanja so vezana na aktualne 
učne načrte za zgodovino v osnovnih in srednjih 
šolah. Tudi tukaj je poudarek na 30-letnici Re-
publike Slovenije. 

Zanimivosti od A do Ž
V rubriki Zanimivosti od A do Ž so predstavljene 
teme za vedoželjne. Trenutno so predstavljene 
teme iz časa 2. svetovne vojne, ki jih bomo nad-
grajevali s temami iz ostalih obdobij 20. stoletja.

iskanje
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Pridružite se BREZPLAČNI učiteljski 
mreži in prejmite:
• redne e-novice
• prednost pri rezervaciji obiska
• 10% popust na publikacije, ki jih je izdal 

MNZS
• brezplačne zasebne oglede stalne in 

občasnih razstav
• priložnost, da se aktivno vključite v ra-

zvoj pedagoških programov in raziskav

E-novice  obsegajo najnovejše muzejske 
novice s področja pedagoškega dela v 
MNZS in aktivnosti za delo v učilnicah, ki jih 
lahko takoj uporabite pri delu z učenci ozi-
roma dijaki.

Učiteljska mreža –
prostor izmenjave

PRIJAVA
Za prijavo  na e-novice pošljite sporočilo 
na  natasa.robeznik@muzej-nz.si. Prosi-
mo, dopišite svoje ime in priimek in organi-
zacijo ter navedite, kateri razred poučujete.
Od prejemanja e-novic se lahko kadarkoli 
odjavite s sporočilom na  
natasa.robeznik@muzej-nz.si.

»Komunikacija z zaposlenimi 
v muzeju teče gladko, vedno so 

pripravljeni na sodelovanje.«
Profesorica, srednja šola in gimnazija



Preglednica PLONK LISTKI: 
Slovenska zgodovina 20. stoletja je namenjen 
osnovnošolcem in srednješolcem za utrjevanje 
in hitro iskanje ključnih informacij pri učenju 
zgodovine. Na enem mestu je predstavljen 
pregled slovenske zgodovine 20. stoletja.

Za lažje učenje zgodovine

Vsebuje teme: 

• Prva svetovna vojna
• Čas med obema vojnama
• Druga svetovna vojna 
• Druga Jugoslavija 
• Od sredine 50. do konca 60. let 
• 70. leta 
• Demokratizacija in osamosvojitev

ISBN 978-961-6665-54-4

Tehnični podatki: 
plastificirana zgibanka, 30 cm, 

8 strani, datum izida: 

december 2018.

Cena: 1,5 EUR.



Informacije in najava obiska
po elektronski pošti 

natasa.robeznik@muzej-nz.si

po telefonu 
01 300 96 21 / 051 353 901

več informacij 
www.muzej-nz.si

Celovška cesta 23
1000 Ljubljana
T: 01 300 96 10

E: uprava@muzej-nz.si
W: www.muzej-nz.si

Kako do nas?  
Muzej novejše zgodovine Slovenije se nahaja v Cekinovem 

gradu na obrobju parka Tivoli. V njegovi neposredni bližini je 
športna dvorana Hala Tivoli.

Če prihajate iz centra Ljubljane, se odpravite peš skozi 
park Tivoli. V 15 minutah zmerne hoje boste prišli do 

muzeja.

Če vas avtobus pusti na parkirišču parka Tivoli, se 
sprehodite skozi kostanjev drevored in po dvesto metrih 

boste prispeli do muzeja – baročnega dvorca s svetlo roza 
fasado. Drevored stoji pravokotno na Celovško cesto in 

Pivovarno Union.

 




