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Oglejte si Izpostavljeno v muzeju,
kjer izpostavljamo aktualne
vsebine v šolskem letu 2022/23,
in obiščite našo spletno stran
www.muzej-nz.si za dodatne
informacije.
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www.muzej-nz.si

MUZEJ NOVEJŠE
ZGODOVINE
SLOVENIJE
se nahaja na robu parka
Tivoli, tik ob Hali Tivoli. Svoje
prostore ima v baročnem
dvorcu iz sredine 18. stoletja,
danes imenovanem Cekinov
grad. Razkriva slovensko
zgodovino od začetka prve
svetovne vojne do današnjih
dni. Spektakularne zbirke,
originalni predmeti in zgodbe
iz življenja v 20. in 21. stoletju
vas popeljejo skozi burnih 100
let slovenske zgodovine.

Kaj vam nudimo?
Učenje v Muzeju novejše zgodovine Slovenije
Muzej novejše zgodovine Slovenije predstavlja slovensko novejšo zgodovino. Z razstavno in
publicistično dejavnostjo pripoveduje zgodbe o 20. in 21. stoletju ter nudi bogastvo možnosti za
avtentično in izkustveno učenje. S pedagoškimi programi omogoča krepitev učnih, inovativnih
in vseživljenjskih veščin učencev. Šolski obiski so dopolnitev učnih načrtov, npr. pri zgodovini,
aktivnem državljanstvu, geografiji in umetnosti.

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

E-GRADIVA
Na spletni strani www.muzej-nz.si (Izobraževanje/E–gradiva) so objavljena raznovrstna učna
gradiva. Novost so interaktivne ilustracije, žepna zgodovina, kratki filmi s predstavitvijo izbranih
muzejskih predmetov in voden ogled razstave v obliki dialoga med kustosom in pedagogom. Več
informacij na straneh 30 in 31.
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IZPOSTAVLJENO
v šolskem letu 2022/23

V ČEVLJIH ZMAGOVALCEV:
Slovenke in Slovenci ter
njihovi športni uspehi
(15. 9. 2022–1. 4. 2023)
Osrednja občasna razstava
v šolskem letu 2022/23
Dejstvo, da smo Slovenci športni narod potrjujejo polna športna igrišča, dvorane in vadbišča.
Telesno udejstvovanje je postalo del nacionalne
kulture, ki ga dodatno vzpodbujajo še vrhunski
uspehi slovenskih športnic in športnikov. Prav
vsak posameznik tako z veseljem in prežet s
ponosom postoji ob zvokih Zdravljice, ki zadoni
v čast doseženega rezultata.
Športno obarvana razstava bo ponudila izbor
največjih športnih uspehov, doseženih v času
samostojne Slovenije, s kratkim pregledom
športne zgodovine 20. stoletja. Poleg predstavitve športnikov in športnic, olimpijcev in olimpijk, paraolimpijcev in paraolimpijk ter odmevnih ekipnih uspehov slovenskih reprezentanc
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bo razstava preko zanimivih dejstev omogočala
tudi vpogled v njihov športni vsakdan. Na ogled
bodo tako različni telovadni rekviziti, športna
oprema in oblačila, ki so jih nosili na tekmovanjih. V razstavo bodo vključene tudi interaktivne
vsebine, ki bodo učencem in dijakom omogočile avtentično izkušnjo, jih spodbujale k raziskovanju in igranju vlog. Obuli bodo lahko čevlje v
velikosti Luke Dončića, se oblekli v kimono in
kombinezon smučarskega skakalca, primerjali
svoj skok v daljino z uspešnimi športniki in preizkusili svoje spretnosti na mini bradlji.
Razstava je zasnovana večplastno in interaktivno, zato je ogled razstave primeren za različne
starostne skupine, od predšolskih otrok do srednješolcev.

www.muzej-nz.si

»Razstave so odlična
dopolnitev učne snovi,
ki jo obravnavamo v šoli.«
Profesorica, gimnazija

Gostovanja razstav
Gostite na šoli eno od štirih razstav in dovolite,
da pride muzej do vas. Razstave, ki so v šolskem letu 2022/23 pripravljene za gostovanje,
so: Življenje v nemških koncentracijskih taboriščih, Slovenci v nemških koncentracijskih
taboriščih – predmeti iz taborišč, Ana Frank –
Zgodba za sedanjost in najnovejša Fotografije
iz Auschwitza.
Ob gostovanju razstave lahko organiziramo tudi
tematske učne ure in priprave, na katerih učence opolnomočimo, da lahko samostojno vodijo
po razstavi. Postavljanje razstave in uvajanje
traja en šolski dan, pri Ani Frank dva dni.

Slovenci v 20. stoletju
Stalna razstava
Sprehodite se skozi pregledno razstavo o slovenski zgodovini od začetka prve svetovne
vojne do danes. Razstavna pripoved z navdihujočimi predmeti in zgodbami popelje obiskovalca skozi kaverno iz prve svetovne vojne, mimo
Kraljevine SHS do osebnih pripovedi in izkušenj
druge svetovne vojne ter naprej v obdobje socializma v nekdanji skupni državi Jugoslaviji.
Razstava se nadaljuje prek demokratičnega
vrenja v osemdesetih do osamosvojitve v devetdesetih in življenja v samostojni Sloveniji.
Konča se z mednarodnim povezovanjem Slovenije in predsedovanjem Slovenije Svetu EU v
letu 2008.

Dan spomina na žrtve
holokavsta
Spoznajte izkušnjo življenja v taborišču v času
2. svetovne vojne. Ob dnevu spomina na žrtve
holokavsta bomo 25. 1. 2022 gostili pričevanje preživelega taboriščnika. Poleg pričevanja
bomo od 24. do 26. januarja 2023 pripravili tudi
učne ure, vezane na tematiko taborišč in holokavsta.

Za šole, ki se zaradi
oddaljenosti ali korona omejitev
dogodkov ne bodo mogle
udeležiti, bodo enake aktivnosti
organizirane tudi na daljavo.
Rezervacija: 01 300 96 21
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PREGLEDNO
VODSTVO

»Odlična vodenja,
prilagojena starostnim
stopnjam.«
Profesorica, gimnazija

Pregledno vodstvo po stalni
razstavi Slovenci v 20. stoletju
OŠ/2. in 3. triada, SŠ
Voden ogled razstave
Učencem in dijakom približa slovensko zgodovino od začetka 20. stoletja do današnjih dni
preko pogovorov o ključnih dogodkih preteklega stoletja. Na voljo so tudi delovni listi, prilagojeni starosti otrok, in vodeni ogledi, osredotočeni 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 osamosvojitev Slovenije.
V vodstvo po stalni razstavi redno vključujemo
zgodbe in anekdote iz slovenske zgodovine
20. stoletja. S tem želimo učencem in dijakom
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približati zgodovino in jim dati sidra, na katera
navežejo snov, ki jo slišijo pri pouku.
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

www.muzej-nz.si

»Snov je bila podana zelo
zanimivo, tako, da sploh nisem
opazila, kdaj je minilo 60 minut.«
Učiteljica, zgodovina na predmetni stopnji

Vodstvo po občasni razstavi V
čevljih zmagovalcev: Slovenke
in Slovenci ter njihovi športni
uspehi
(15. 9. 2022–1. 4. 2023)

popestrili z vsebinami, v katere bomo vključili
otroke: obuli bodo čevlje v velikosti Luke Dončića, poskušali skočiti v daljino kot Peter Prevc,
opazovali vzpon Janje Garnbret na trboveljski
dimnik, zadrževali dih kot Alenka Artnik, dvignili kladivo Primoža Kozmusa in še mnogo več.
Učenci in otroci bodo lahko preizkusili številne
rekvizite in jih avtentično spoznali. Starejšim
učencem in dijakom bomo tekom vodstva ponudili vpogled v vsakdan profesionalnih slovenskih športnikov in v njihove športne uspehe.

V/4+, OŠ/1., 2. in 3. triada, SŠ
Interaktiven voden ogled razstave
Voden ogled razstave, ki je prilagojen različnim
starostnim stopnjam, saj je razstava zasnovana večplastno in interaktivno. V okviru ogleda
bomo predstavili določene športe, uspešne
slovenske športnike in njihove dosežke ter jih

Rezervacija: 01 300 96 21

Trajanje: 60 minut
Delovni listi: OŠ/2. in 3. triada, SŠ
Vstopnina v muzej (za ogled vseh razstav):
3 EUR/učenca ali dijaka; predšolske skupine
brezplačno
Vodstvo: 1 EUR/osebo
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USTVARJALNE
DELAVNICE

»Zanimive igre, ki se
jih v vrtcu še nismo igrali.«
Vzgojiteljica, VIZ

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
spoznajo, kaj je muzej, kaj hrani, kako pridejo
predmeti v muzej in kaj nato z njimi v muzeju
počnemo. Obisk obsega sprehod skozi stalno
razstavo in ustvarjalno delavnico, na kateri
izdelamo pomemben izum 20. stoletja – računalnik.
Trajanje: 60 minut
Cena: 2,00 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 pozabljene otroške igre, kot so Bratec, reši me,
Oxford–Cambridge, Pridi, greva plesat, Ljubljana–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 tudi
gostuje v vašem vrtcu ali na vaši šoli.
Trajanje: 60 minut
Cena: 2,00 EUR/otroka (predšolske skupine);
3 EUR/učenca
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NE SPREGLEJTE:
ABONMA za predšolske
skupine – 5 delavnic za
4,50 EUR (str. 21)
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. stoletja do danes. Odkrivamo, kako so se nekoč
prevažali, kako so se sporazumevali na daljavo,
s kakšnimi pripomočki so kuhali, kako so se igrali in kako so bili oblečeni. Na koncu vsak otrok izdela časovni trak s pomembnimi dogodki
iz svojega življenja. Delavnica spodbuja kreativnost in razmišljanje ter pomeni nadgradnjo
spoznanj, osvojenih v vrtcu ali šoli.
Trajanje: 60 minut
Cena: 2,00 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: 2,00 EUR/otroka (predšolske skupine);
3 EUR/učenca

»Prilagodljivost,
odprejo tudi prej in ob
ponedeljkih.«
Učitelj, osnovna šola

Foto: Edi Šelhaus
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USTVARJALNE
DELAVNICE

»Čisto vse delavnice v
okviru abonmaja so bile dobre.
Res smo bili zadovoljni.«
Vzgojiteljica, oddelek 5-6 let

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 prali perilo. V drugem delu
bomo veselo ustvarjali. Otroci bodo lahko z barvami po svoje »oblekli« prijaznega pravljičnega
kosmatinca.
Trajanje: 60 minut
Cena: 2,00 EUR/otroka (predšolske skupine);
3 EUR/učenca
Foto: Edi Šelhaus

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 fotografijo prinese vsak otrok sam. Priporočena velikost 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: 2,00 EUR/otroka (predšolske skupine);
3 EUR/učenca
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»Zahvaljujem se vam za dobro
izvedeno delavnico. Zagotovo se
vidimo tudi v prihodnjem letu.«
Učiteljica, zgodovina na predmetni stopnji

Časovni stroj
V/4+, OŠ/1. in 2. triada
Interaktivna delavnica
Na delavnici se bomo s pomočjo časovnega
stroja podali v zgodovino. Skupaj bomo ugotovili, 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. V raziskovanje bomo
vključili čim več čutil.
Trajanje: 45 minut
Cena: 2,00 EUR/otroka (predšolske skupine);
3 EUR/učenca

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 delavnici
se pogovorimo, kako nastanejo 3D fotografije in
si s pomočjo 3D očal pogledamo nekaj primerkov. Na koncu otroci izdelajo svoja 3D očala.
Trajanje: 60 minut
Cena: 2,00 EUR/otroka (predšolske skupine);
3 EUR/učenca

Rezervacija: 01 300 96 21
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USTVARJALNE
DELAVNICE
Fotografski detektiv
OŠ/1. in 2. triada
Učna ura opazovanja fotografij
Danes nas fotografija spremlja vsepovsod,
postala je del naše kulture. Približa nam neznane in oddaljene stvari. Vsi razumemo njeno
sporočilo. Kljub temu otroci ne zanjo uporabiti
informacij, ki so že na fotografiji. Zato se bomo
spremenili v fotografske detektive, se učili
opazovati fotografije in iz njih prebrati očitne
informacije. Na štirih različnih igrah bomo risali, oponašali in ugibali motive na fotografijah,
risali po spominu, iskali motive s svetilkami in
skozi igro razvijali vizualno pismenost. Večini
otrok se zdi tovrstno »branje« sila zabavno.
Trajanje: 60 minut
Cena: 3 EUR/učenca

»Najboljše mi je bilo iskanje
motivov v svetilkami. Zelo
sem užival.«
Učenec, 10 let
12

»Zanimivo je videti in slišati, kako
so včasih nastale fotografije. Še
boljše pa je bilo, ko smo jih lahko
tudi sami razvijali.«
Vzgojiteljica, VIZ

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
pedagog. Razvil je fotografske postopke za izdelavo fotografij brez fotografskega aparata in
temnice. Kot je zapisal sam, so tehnike dokaj
enostavne 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 kemograme. Delavnica je prilagojena starostni stopnji otrok.
Trajanje: 45 minut
Cena: 2,00 EUR/otroka (predšolske skupine);
3 EUR/učenca

»Poučno, zelo zanimivo,
veliko se je dogajalo,
še bi prišli!«
Učenec, 9. razred OŠ

Migi, migi, migamo vsi

Športni živ žav

V/4+, OŠ/1. in 2. triada

V/4+, OŠ/1. in 2. triada

Športna delavnica

Ustvarjalna delavnica

Na športnem poligonu, ki ga je posebej za otroke pripravil priznani športni pedagog, se otroci
spoznavajo z osnovnimi naravnimi oblikami gibanja (hoja, tek, plazenje, skok, kotaljenje, metanje). Z določenimi vajami razvijajo osnovne
motorične spretnosti kot so gibljivost, moč, koordinacija in ravnotežje. Poudarek je na atletski
in gimnastični abecedi. Poligon izvajamo v naravi, v primeru slabega vremena in pozimi pa v
dvorani. Prilagojen je starosti otrok.

Kateri šport ti je najljubši? Nogomet, košarka ali plavanje? Za uvod v delavnico se bomo
z otroki najprej sprehodili skozi razstavo in si
ogledali različne športe in športne pripomočke.
V drugem delu delavnice bodo otroci izbrali svoj
najljubši šport in ga pretvori v likovno mojstrovino. Ustvarjali bomo v tehniki kolaža.

Trajanje: 60 minut
Cena: 2,00 EUR/otroka (predšolske skupine);
3 EUR/učenca

Rezervacija: 01 300 96 21

Trajanje: 60–90 minut
Cena: 2,00 EUR/otroka (predšolske skupine);
3 EUR/učenca
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UČNE URE
za osnovne šole

»Zanimive delavnice,
ker učenci tudi aktivno
sodelujejo.«
Učiteljica, osnovna šola

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 vsakdanje življenje. Učenci aktivno in na zabaven način odkrivajo in spoznavajo pomembne izume
20. stoletja ob igrah »pantomime« in »nariši ali
opiši«. Vsak izumu je predstavljen z anekdoto
ali zgodbo, da ga še podrobneje spoznamo.
Trajanje: 45 minut
Cena: 3 EUR/učenca

Spoznavanje države Republike
Slovenije
OŠ/2. in 3. triada
Učna ura z vprašanji in odgovori
V obliki zabavnega tekmovalnega kviza spoznavamo državo Republiko Slovenijo, njeno ozemlje 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 Slovenija 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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»Dešifriranje. Zelo dobra
ideja. Učenci so uživali.«

za osnovne
in srednje šole

Učiteljica, 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 spoznamo nemški šifrirni stroj in njegove kriptografske 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 pripomočkom za ročno dešifriranje, ki so ga
uporabljali vse do izuma Enigme.
Trajanje: 45 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka

Časovnica
OŠ/2. in 3. triada, SŠ
Razporejanje raznovrstnih
zgodovinskih virov
Učna ura, na kateri učenci ali dijaki z zgodovinskimi viri sami sestavijo časovni trak zgodovine 20. stoletja. Dodajajo ključne politične,
gospodarske in kulturne dogodke, fotografije,
izume in predmete. Tako lažje vizualizirajo sočasnost dogodkov, se o njih pogovorijo in si tudi
več zapomnijo. Ponovijo snov, pridobijo vizualen
pregled posameznega obdobja in se bolje časovno orientirajo. Delavnico priporočamo vsem
skupinam, ki si bodo ogledale stalno razstavo.
Trajanje: 45 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka

Rezervacija: 01 300 96 21
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UČNE URE

za osnovne in srednje šole
Slovenci v obdobju prve
svetovne vojne

Slovenci med drugo
svetovno vojno

OŠ/3. triada, SŠ

OŠ/3. triada, SŠ

Iskanje informacij iz raznovrstnih
zgodovinskih virov, delo v skupini,
poročanje

Iskanje informacij iz raznovrstnih
zgodovinskih virov, delo v skupini,
poročanje

Na učni uri ob delu z zgodovinskimi viri podrobno spoznamo obdobje prve svetovne vojne.
Primerjamo vzroke in povod za začetek vojne,
na zemljevidu pokažemo, kje so se bojevali slovenski vojaki, pojasnimo določila in posledice
tajnega Londonskega sporazuma s poudarkom
na soški fronti, se pogovorimo o vplivu vojne na
civilno prebivalstvo in razložimo okoliščine nastanka Države SHS.

Na učni uri ob delu z zgodovinskimi viri podrobno spoznamo obdobje druge svetovne vojne. Ob
razkosanem zemljevidu slovenskega ozemlja
opišemo življenje pod vsemi štirimi okupatorji,
pojasnimo odnos Slovencev do okupacije, nastanek NOB, se pogovorimo o položaju civilnega prebivalstva v obdobju pomanjkanja, omenimo državljansko vojno in zaključne boje druge
svetovne vojne na slovenskem ozemlju.

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

Trajanje: 90 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka
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»Vaš film o drugi svetovni vojni je ravno prav dolg, super
pripravljen. Vsi muzeji bi jih lahko imeli, saj na šoli žal nimamo
dovolj dnevov dejavnosti, da bi lahko obiskali vse muzeje.«
Profesorica, gimnazija

Slovenci v prvem desetletju
po drugi svetovni vojni

Življenje Slovencev
v 60. in 70. letih 20. stoletja

OŠ/3. triada, SŠ

OŠ/3. triada, SŠ

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje

Iskanje informacij iz raznovrstnih zgodovinskih virov, delo v skupini, poročanje

Učna ura, ki ob delu z zgodovinskimi viri obravnava 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 delovanja ter pojasnimo določitev mej. Opišemo
tudi značilnosti informbirojevskega spora in
posledice le-tega za jugoslovansko notranjo in
zunanjo politiko.

Učna ura, ki ob delu z zgodovinskimi viri pokaže, kako so spremembe v gospodarskem, političnem in kulturnem življenju vplivale na spreminjanje načina življenja Slovencev v 60. in 70.
letih preteklega stoletja. Med drugim govorimo
o gospodarskih reformah in poskusu liberalizma, potrošništvu, kritični mladini, motorizaciji,
razvoju popularne kulture in dopustništva.
Trajanje: 90 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka

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

Rezervacija: 01 300 96 21
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UČNE URE

za osnovne in srednje šole
Modernizacija življenja
Slovencev po drugi svetovni
vojni
OŠ/3. triada, SŠ
Iskanje informacij iz raznovrstnih
zgodovinskih virov, delo v skupini,
poročanje

Osamosvojitev Republike
Slovenije
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 svetovni vojni z vidika modernizacije stanovanj,
povečanja motorizacije, razvoja potrošništva,
sprememb prehranjevalnih navad, šolskih reform, preživljanja prostega časa in dopustovanja ter sprememb na področju zdravstva.
Dejansko pogledamo, kako se po letu 1945
spremenilo vsakdanje življenje ljudi.

Voden pregled demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije (1980–2008) ob zgodovinskih virih. Spoznamo značilnosti in obseg
jugoslovanske krize v osemdesetih letih ter
razloge, ki so Slovence dokončno odvrnili od
Jugoslavije. Pojasnimo ključne dogodke, ki so
pripeljali 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

Trajanje: 90 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka
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»Fleksibilnost in prijaznost
pri dogovarjanju in časovnem
usklajevanju za najavo obiska.«
Učiteljica, osnovna šola

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
Svobodnega tržaškega ozemlja in londonski
memorandum. Zaključimo z osimskimi sporazumi leta 1975. Delo poteka v skupinah s pomočjo raznovrstnih zgodovinskih virov. Poudarek je
na sodelovalnem učenju.

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 slovenske meje, ki se je spreminjala in
postopno oblikovala skozi 20. stoletje. Ob
pisnih in slikovnih 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

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

Rezervacija: 01 300 96 21
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UČNE URE

»Vsako leto znova
odlična izkušnja.«

za osnovne in srednje šole
Kaj mi povedo
zgodovinski viri?

Profesorica, srednja šola in
gimnazija

Orientacija je zabavna
OŠ/2. in 3. triada, SŠ

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
vsakdanjem učenju. Na učni uri bodo z branjem
fotografij razvili vizualno pismenost, z branjem
grafov in izsekov člankov pa spretnost zbiranja
in izbiranja, analize, sinteze, kritične presoje
vrednosti in uporabnosti informacij, ki jih lahko
razberejo iz zgodovinskega vira. Vsebina učne
ure zajema razglasitev slovenske samostojnosti in prve dni vojne za Slovenijo, torej 26.–28.
6. 1991.

Orientacijski pohod po parku Tivoli
Učna ura, na kateri se bodo učenci s karto ali
zemljevidom in pripomočki odpravili na pohod
po parku Tivoli. Navodila za pohod bodo po
zahtevnosti prilagojena vsaki starostni stopnji.
Mlajši bodo med drugim določali strani neba,
starejši pa se po parku orientirali s pomočjo
zemljevida. Poleg gibanja v naravi bo poudarek
tudi na varovanju narave, krepitvi socialnih veščin, sodelovanju, pa tudi kakšna naloga iz zgodovine ne bo manjkala.
Trajanje: 60 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka

Trajanje: 60 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka
Foto: Nace Bizilj
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Ferplej je zakon
OŠ/3. triada, SŠ
Tematska učna ura za krepitev
pozitivnih vedenjskih vzorcev
Učna ura, na kateri bomo z različnimi nalogami krepili olimpijske vrednote kot so odličnost,
sodelovanje, strpnost in prijateljstvo. Skozi zabavne naloge, ki temeljijo na prepletu teorije in
prakse, bomo sprejemali različnost in oblikovali
okolje, v katerem bo vsak učenec ali dijak našel
svoje pozitivne lastnosti, pri katerih velja vztrajati.
Trajanje: 60 minut
Cena: 3 EUR/učenca ali dijaka

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 pravice 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 razpravljajo 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

Rezervacija: 01 300 96 21
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UČNE URE
za maturante

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
okvire. Uporaba zgodovinskih virov: branje in
uporaba zemljevidov, analiziranje pisnih virov,
grafov, slikovnega gradiva, ustnih pričevanj in
predmetov, uporaba pravilne strokovne terminologije, 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.
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»Učne ure za maturante
so intenzivne, a zelo dobra
dopolnitev snovi, ki jo
obravnavamo pri pouku.«
Profesorica, srednja šola in gimnazija
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 programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih
vsebin in interesnih dejavnosti za šolsko leto
2022/23«, ki ga pripravlja Zavod RS za šolstvo.
Dijaki lahko z vključitvijo v program opravijo del
obveznih izbirnih vsebin.

www.muzej-nz.si

OTROŠKI ABONMA
za predšolske otroke

V šolskem letu 2022/2023
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 2022/2023

Cena abonmaja je 4,5 EUR/otroka. V ceno je
vključena vstopnina na 5 delavnic, ustvarjalni
material in prost vstop v muzej.

»Z delavnicami smo
zelo zadovoljni. Zopet
pridemo, ko bomo imeli
5-6 letnike.«
Vzgojiteljica, VIZ

Rezervacija: 01 300 96 21
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Dan spomina na
žrtve holokavsta
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, 25. januarja 2023,
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, 24. januarja 2023, ob
11. uri: Življenje in delo v nemških
koncentracijskih taboriščih

•

v sredo, 25. januarja 2023, ob
12:15 uri: Predmeti iz taborišč,
ki jih hranimo v našem
muzeju, in njihove zgodbe

•

v četrtek, 26. januarja 2024,
ob 11.00 uri: Taboriščni jezik
(Lagersprache): Predstavitev
najpogostejših besed,
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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
www.muzej-nz.si

»Ponovno bi se vam
rada zahvalila za izjemno
vodenje po razstavi in prikaz
življenja v koncentracijskih
taboriščih.«
Profesorica, gimnazija

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 predvajanje pričevanja na daljavo, preko Zoom-a.

Rezervacija: 01 300 96 21
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Potujoče
razstave
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
predstavnik 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 Nizozemske
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 2022/2023,
prosimo pišite na monika.mocnik@
muzej-nz.si ali pokličite na 01 300 96 34.
Gostovanje in izvedba izobraževanja sta
brezplačni, šola krije le stroške prevoza.
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VSE POTUJOČE RAZSTAVE LAHKO GOSTUJEJO TUDI NA VAŠI ŠOLI.
V kolikor želite, da potujoča razstava v šolskem letu 2022/2023 gostuje na vaši šoli, prosimo
pišite na natasa.robeznik@muzej-nz.si ali pokličite na 01 300 96 21.
Gostovanje in izvedba izobraževanja sta brezplačni, šola krije le stroške prevoza.

ŽIVLJENJE V NEMŠKIH
KONCENTRACIJSKIH
TABORIŠČIH

voljo v taborišču. Hkrati so kot vodilni motiv
izpostavljene tudi redke risbe, ki so jih še
med vojno skrivoma narisali zaprti slovenski
likovni ustvarjalci.

Življenje v nemških koncentracijskih
taboriščih-likovno ustvarjanje v
taboriščih, prikazuje taboriščni vsakdan,
od prihoda deportirancev v nemško
koncentracijsko taborišče, do osvoboditve
in odhoda domov.

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.

Na osmih panojih je poleg življenja posebna pozornost posvečena tudi ustvarjanju
v taboriščih, ki je vključevalo predvsem
izdelovanje različnih preprostih drobnih
predmetov za vsakdanjo rabo. Taboriščniki
so jih izdelali iz materialov, ki so jim bili na

Rezervacija: 01 300 96 21

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

»Pohvalno, da
določene teme pripeljejo
tudi na šole.«
Učitelj, osnovna šola

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

www.muzej-nz.si

VSE POTUJOČE RAZSTAVE LAHKO GOSTUJEJO TUDI NA VAŠI ŠOLI.
V kolikor želite, da potujoča razstava v šolskem letu 2022/2023 gostuje na vaši šoli, prosimo
pišite na natasa.robeznik@muzej-nz.si ali pokličite na 01 300 96 21.
Gostovanje in izvedba izobraževanja sta brezplačni, šola krije le stroške prevoza.

FOTOGRAFIJE
IZ AUSCHWITZA
Medinstitucionalna razstava Fotografije iz
Auschwitza: zgodbe s fotografij slovenskih
taboriščnikov poslanih leta 1942 v koncentracijsko taborišče Auschwitz
V koncentracijsko taborišče Auschwitz je bilo z
območja Slovenije po do sedaj zbranih podatkih
poslanih okoli 3.000 ljudi. Za 1.723 taboriščnikov
je Auschwitz kraj smrti. V koncentracijskem
taborišču Auschwitz je bilo ob prihodu fotografiranih okoli 200.000 taboriščnikov. Ob ukinitvi
taborišča je bilo ukazano uničenje vseh fotografij taboriščnikov, vendar je fotografu in taboriščniku Wilhelmu Brasseju uspelo skriti 38.916
teh fotografij, ki jih hrani arhiv Državnega muzeja Auschwitz-Birkenau. Med njimi je več kot
800 fotografij Slovencev in Slovenk, a nobene
fotografije Juda, Judinje, Roma ali Rominje iz
Slovenije. Slovenski taboriščniki so na fotografijah posnetih med 28. septembrom 1941, ko je
prispela prva skupina Slovencev iz zapora Begunje, in 20. septembrom 1944, ko sta prispela
dva Slovenca iz koncentracijskega taborišča
Dachau. 769 kopij teh fotografij hrani Muzej
novejše zgodovine Celje. V razstavi so izhajali
iz fotografije taboriščnika, hkrati pa so predstavili zgodbo celotne družine. Tako pripovedujejo
zgodbe družin Šarh, Poljanšek, Žmauc, Hlačun,
Prislan in Čeplak.

V sklopu gostovanja 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

Avtorji: Boris Hajdinjak, Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, Darja Jan, Muzej
novejše zgodovine Celje in dr. Monika Kokalj Kočevar, Muzej novejše zgodovine Slovenije
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Razstave na
gradu Rajhenburg
Slovenski izgnanci
1941–1945
Razstava Slovenski izgnanci 1941–1945 v
petih sklopih predstavlja izgon Slovencev
med drugo svetovno vojno. Predstavljen je
predvsem izgon na ozemljih, ki jih je zasedela nemška okupacijska oblast.
Obiskovalec dobi vpogled v nacistične raznarodovalne 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 izgnanstvu spoznamo preko osebnih predmetov,
dokumentov in številnih fotografij. Prikazano 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 posameznikov. Razstava se zaključi s predstavi-
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tvijo delovanja Društva izgnancev Slovenije
1941-1945 in s steno spomina.

Trapisti v Rajhenburgu
Red trapistov, red reformiranih cistercijanov, je ok. leta 1880 francoska oblast razpustila.

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

www.muzej-nz.si

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 podrobno predstavljen trapistovski meniški red in
številni predmeti, ki so jih trapisti uporabljali v vsakdanu, poleg tega pa so na ogled
tudi mnogi trapistovski izdelki.

gradu deloval KPD 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.

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 obsojence. Te kazenske ustanove
so se imenovale 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

Zapornice so opravljale različna dela v delavnicah, v zavodu in na ekonomiji. Poleg
ženskega KPD so na razstavi, ki je bila postavljena 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.

Za več informacij ali najavo ogleda prosimo
pišite na info@gradrajhenburg.si ali
pokličite na telefon 07 620 42 16.

Rezervacija: 01 300 96 21
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Muzej na spletu
Na spletni strani Muzeja novejše zgodovine Slovenije pod zavihkom Izobraževanje/E-gradiva
najdete raznovrstna pedagoška gradiva. Gradiva stalno dopolnjujemo in nadgrajujemo.

Virtualni sprehod skozi stalno
razstavo
Za vas smo pripravili virtualni ogled stalne razstave s kratko predstavitvijo obdobja, ki ga
prikazuje posamezna soba. Virtualni ogled je
razdeljen po sobah. Na voljo so tudi interaktivni
delovni listi.

Učna gradiva
Učna gradiva se navezujejo na slovensko zgodovino od 1914 do danes. Sestavljena so iz več delov, in sicer obsegajo razlage določenih tem, povezave do pričevanj, video vsebin in raznovrstnih
nalog za ponovitev snovi v razredu ali doma. Cilj
učnih gradiv je zagotoviti dodatne informacije o
tematikah, ki so tudi sicer obravnavane v šolah.

Časovnice
Časovnice nudijo odličen pristop k poučevanju
pomembnejših dogodkov iz slovenske zgodovine 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: 1914-1918, 1941–1945,
1945–1961, 1961–1980 in 1980–1990.
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»Spletne vsebine so dostopne
učencem in učiteljem pri
pripravi na obisk muzeja.«

iskanje

Profesorica, gimnazija

Naloge za ponovitev
Naloge za ponovitev so namenjene predvsem
učencem (z mislijo na maturante), da bodo lahko
od doma ponovili snov, ki je sicer obravnavana
pri pouku. Naloge so pripravljene v obliki spletnega delovnega lista z dodatnimi pojasnili, na
koncu pa so v pdf obliki dodane tudi rešitve.
Denar v
Republiki
Sloveniji

Žepna zgodovina
V Žepni zgodovini so na kratek in preprost način
predstavljene izbrane teme iz slovenske zgodovine 20. stoletja. Razlago podkrepijo slike predmetov in virov iz zbirk Muzeja.

Kahoot kvizi
Preprosti in zabavni kvizi, ki obsegajo okoli deset
vprašanj. Vprašanja so vezana na aktualne učne
načrte za zgodovino v osnovnih in srednjih šolah.

Slovenija se je 25. junija 1991 osamosvojila in postala samostojna država. Sledila je
desetdnevna vojna, ki se je 7. julija končala z Brionsko deklaracijo. Brionska deklaracija
je predvidevala trimesečno odložitev uresničevanja osamosvojitvenih sklepov, med njimi
tudi uvedbo lastne valute. Tako smo do uvedbe lastne valute še vedno uporabljali skupno
jugoslovansko valuto – dinar.

Vrednostni boni
Moratorij, ki ga je na Brionih predlagala
mednarodna skupnost, se je iztekel

7. oktobra 1991 in Slovenija je zaživela kot
samostojna država. V noči na 8. oktober je
skupščina Republike Slovenije sprejela vrsto
osamosvojitvenih aktov, med drugim tudi
zakone, ki so urejali uvedbo slovenske valute.
Po burni razpravi o imenu novega denarja
(karant, klas, tolar) so sprejeli Zakon o denarni
enoti Republike Slovenije, ki je določil, da je
denarna enota Republike Slovenije tolar, ki
se deli na 100 stotinov. Zakon o uporabi denarne
enote Republike Slovenije pa je določil, da bodo
do uvedbe tolarskih bankovcev in kovancev
zakonito plačilno sredstvo vrednostni boni.
Dinarske bankovce in kovance so državljani
zamenjali za vrednostne bone v menjalnem
razmerju 1:1. Menjava je potekala tri dni, in sicer
od 9. do 11. oktobra 1991 (uradno od 8. 11. 1991,
vendar so bile prvi dan vse finančne ustanove
zaprte). 11. oktobra 1991 je jugoslovanski dinar v
Sloveniji izgubil veljavo.
Priprave na novo valuto in finančno
samostojnost države so se začele že leta 1990.
Oktobra 1990 se je pet tedanjih ministrov
dogovorilo za tiskanje »slovenskega denarja«,
brezimenskih denarnih bonov. Rok za izvedbo
projekta je bil sila kratek, saj so morali biti prvi
boni natisnjeni že do plebiscita za samostojno
Slovenijo, torej do 23. decembra 1990. Dr. Marko
Kranjec, takratni sekretar za finance, je prve
oštevilčene primerke bonov razdelil med
člane vlade še pred božičem.
1

Vrednostni bon za 100 enot brez imena valute. Ime valute so izbrali
šele leto kasneje, na noèni seji iz 7. na 8. oktober 1991.
Hrani: Muzej novejše zgodovine Slovenije.

Bone so v najstrožji tajnosti tiskali dan in noč
od novembra 1990 do januarja 1991 v celjski
tiskarni Cetis. Papir je zagotovila Papirnica
Radeče, ki je takrat že izdelovala specialne
papirje. Ker je bilo premalo časa za pripravo
posebnega papirja, so večino bonov z nižjimi
enotami tiskali na papir z geometrijskim
vzorcem snežinke, ki je ostal od zimskih
olimpijskih iger leta 1984 v Sarajevu. Le
tisočake so natisnili na papir z vodnim
znakom knežjega kamna. Kot zanimivost
lahko povemo, da je bilo prvih 500.000
tisočakov, ki jih Banka Slovenije ni dala v
obtok, natisnjenih na enakem papirju kot nižje
enote, saj v tako kratkem času ni bilo mogoče
zagotoviti ustreznega papirja. Tisočake, ki so
prišli v obtok, so tiskali šele leta 1991.
Žepna zgodovina

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 nadgrajevali s temami iz ostalih obdobij 20. stoletja.

Interaktivne ilustracije
Novost letošnjega leta so interaktivne ilustracije. Trenutno sta na voljo dve ilustraciji, in sicer o
življenju v strelskih jarkih na soškem bojišču in o
življenju v nemških koncentracijskih taboriščih.

Rezervacija: 01 300 96 21
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Učiteljska
mreža

prostor izmenjave
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 razvoj pedagoških programov in
raziskav
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»Komunikacija z
zaposlenimi v muzeju
teče gladko, vedno so
pripravljeni na sodelovanje.«
Profesorica, srednja šola in gimnazija

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

www.muzej-nz.si

Za lažje učenje zgodovine
Tehnični podatki:
plastificirana zgibanka, 30 cm,
8 strani, datum izida:
december 2018.
Cena: 1,5 EUR.
ISBN 978-961-6665-54-4

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.

Rezervacija: 01 300 96 21

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
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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.

Način plačila
Vstopnino v muzej in na delavnice plačate pri
varnostniku muzeja z gotovino ali naročilnico.

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
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Muzej novejše zgodovine Slovenije
Celovška cesta 23, 1000 Ljubljana
T: 01 300 96 10
E: uprava@muzej-nz.si
W: www.muzej-nz.si
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