
Spoštovani obiskovalci muzeja in udeleženci naših programov,

Posavski muzej Brežice je muzej, ki predstavlja bogato zgodovino na območju, kjer so se vedno 
pretakale reke, ob njih pa razvijalo zanimivo in pestro življenje. V Posavju se srečujejo plemena, 
družine in rodovi s posavskih ravnic, gričev in hribov, načini življenja Posavcev in prišlekov pa so se 
spletli v prikaz bogate kulturne dediščine. Naši muzejski predmeti pripovedujejo resnične zgodbe 
o ljudeh, delu, prazniku, umetnosti, vojni in miru. Ob tem pa v gradu Brežice, ki je dom muzeja, 
potekajo razstave, predavanja, delavnice, predstavitve, učne ure, sejmi, koncerti, literarni večeri 
in poroke. 
Programe, ki Vam jih ponujamo v šolskem letu 2016/2017 opredeljujejo naše zbirke, razstave, vaše 
pobude in odlična sodelovanja z Vami, kar nam daje upanje na Vašo naklonjenost tudi v prihodnje.
Novost leta 2016 je knjižica – »delovni vodnik« po muzeju za otroke in mladostnike z naslovom 
Grajska dogodivščina, ki je odličen pripomoček pri spoznavanju muzeja, dediščine in pri aktivnem 
»iskanju« muzejskih zgodb ter je postal del naših raznovrstnih programov.
Veseli bomo, če se boste prav pri nas učili iz preteklosti, da boste bolj spretni in pogumni za 
prihodnost. 
Še bolj pa upamo, da boste začutili, da ste pri nas vedno dobrodošli in se boste k nam radi vračali.

Alenka Černelič Krošelj,
direktorica

PEDAGOŠKI PROGRAMI 
V POSAVSKEM MUZEJU BREŽICE

v šolskem letu 2016/2017
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Posavski muzej Brežice od leta 1949 domuje v gradu Brežice, ki ima bogato zgodovino. 

Prvotni grad so sezidali Salzburžani v 11. stoletju. Ta je bil porušen med vseslovenskim kmečkim 
uporom 1515, leta 1528 so začeli z gradnjo novega gradu in ga dokončali 1601. Dobro utrjen, s 
štirimi okroglimi obrambnimi stolpi je lep primer renesančne grajske arhitekture v ravnini. V 18. 
stoletju ga je plemiška družina Attems spremenila v bivalni dvorec. V duhu 17. in 18. stoletja so dali 
urediti in poslikati dvoramno stopnišče, kapelo in Viteško dvorano, ki so edinstveni primeri 
baročnega stenskega slikarstva na Slovenskem. 

Posavski muzej Brežice se ponaša z bogato arheološko, etnološko, zgodovinsko in 
umetnostnozgodovinsko zbirko. Arheološka zbirka predstavlja Posavje od mlajše kamene dobe do 
naselitve Slovanov. Etnološka zbirka, ki je bila v letu 2016 osvežena, predstavlja in pojasnjuje načine 
življenja in ustvarjalno kulturo domačega prebivalstva v 19. in 20. stoletju. V zbirki Kmečki upori in 
reformacija je v fotografiji, besedi in predvsem z orožjem prikazano burno 16. stoletje. Izpostavljen 
je tudi faksimile Dalmatinove Biblije iz leta 1584 – prvi prevod svetega pisma v slovenščino, muzej pa 
hrani tudi izvirnik. Razstava Bürger – mestjan – meščan priča o življenju premožnejših meščanov na 
prehodu iz 19. v 20. stoletje, času narodnostnega gibanja, ki se je odražal tudi v Posavju. Zbirka 
novejše zgodovine Pod devetimi zastavami: Posavje 1900–1990 s fotografijo, besedo in predmeti 
predstavlja dogajanje v novejši zgodovini Posavja. Umetnostnozgodovinska zbirka obsega posvetno 
in cerkveno umetnostno dediščino slikarjev in kiparjev 17. in 18. stoletja, izbor donacije Alenke 
Gerlovič ter spominsko galerijo ustanovitelja, zbiratelja in dolgoletnega ravnatelja muzeja – slikarja 
Franja Stiplovška. Poseben del je ambientalna razstava izjemnega sodobnega kiparja Mirsada 
Begića v prostoru ob grajskem dvorišču in raznovrstne občasne razstave z bogatimi obrazstavnimi 
programi.
Vsi razstavni prostori ponujajo raznolike možnosti za izvajanje pedagoških ur ter delavnic za 
predšolsko in šolsko mladino.

Tudi za šolsko leto 2016/2017 smo pripravili pester pedagoški program. Ponujamo stalni program 
in dodatni, ki je vezan na občasne razstave, projekte in dogodke, kar ves čas dopolnjujemo in se 
trudimo, da ste o tem tudi čim prej obveščeni.  

Vsebine smo prilagodili različnim skupinam: 
•  predšolskim oz. vrtčevskim (V), 
•  osnovnošolskim po triadah (OŠ/1, 2, 3) in 
•  srednješolskim (SŠ). 
 
Kljub tej razdelitvi lahko programe prilagodimo tudi skupinam, ki niso navedene kot ciljne. 
Potrebam in željam prilagodimo čas izvedbe. Po predhodnem dogovoru lahko, skupaj z Vami, 
izvedemo tudi tehniški ali kulturni dan ter dneve, ki jih zasnujemo skupaj v medpredmetnem 
povezovanju.
Prosimo, da se na navedenih kontaktih najavite vsaj 5 delovnih dni pred obiskom za oglede in učne 
ure ter 14 dni za delavnice, saj le tako lahko zagotovimo ustrezno in kakovostno izvedbo.

Veselimo se vašega obiska!
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Voden ogled 

Ogled je namenjen vsem starostnim stopnjam z 
namenom seznanjenja z vsebinami zbirk v muzeju. 
Z aktivnim sodelovanjem udeleženci spoznajo stalne 
zbirke muzeja. 

Ustvarjalnost v muzeju 

Voden ogled in vsebinska razlaga o ustvarjalnosti v 
različnih materialih, oblikah, predmetih …, in sicer v 
različnih zgodovinskih obdobjih. Udeleženci zaktivnim 
sodelovanjem spoznajo načine ustvarjanja, tako 
umetnostnega kot praktičnega. Delovni list 
povezovanja rešijo na koncu (OŠ/1) oz. izberejo in 
narišejo motiv, ki jim je bil najbolj všeč.  
 

»Voda« v muzeju 

S pomočjo delovnega lista in razlage udeleženci 
»iščejo« in s tem raziskujejo vseprisotnost vode kot 
enega izmed osnovnih elementov skozi vse zbirke. 
Tako jo lahko »najdejo« v predmetih, poslikavah in na 
fotografijah. Vodi je posvečena tudi osrednja 
muzejska občasna razstava od konca leta 2016 do 
konca leta 2017.

OŠ, SŠ          TRAJANJE: 45–90 min.         CENA: 1,00 € 

V, OŠ/1, 2, 3          TRAJANJE: 60 min.         CENA: 1,00 € 

OŠ/2, 3             TRAJANJE: 60 min.            CENA: 1,00 € 
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»Les« v muzeju

Udeleženci s pomočjo delovnega lista in razlage po 
zbirkah opredelijo, za kaj vse je bil in je še uporaben 
les, vrste lesa in njegov pomen za ljudi v preteklosti 
in danes. Tematski ogled se lahko izvaja z delavnico 
Spoznajmo les.

OŠ/2, 3         TRAJANJE: 60 min.        CENA: 1,00 € 

Pobarvaj muzejčke!

Avtor risbe: Janže Lorber
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Grad na »brežcu«

Z ogledom gradu in na njegovem primeru udeleženci 
spoznajo namen gradnje gradov, obrambnih zidov in 
utrdb ter spoznajo razvoj grajske stavbe in njegov 
namen skozi stoletja. V zbirkah se seznanijo z 
načinom življenja v gradovih. Rešujejo delovni list o 
gradu.

Podobe prazgodovine

S pomočjo časovnega traku in razstavljenih 
predmetov opredelijo pojem prazgodovine in delitev 
na kameno in kovinske dobe. Podrobneje se seznanijo 
z življenjem v tistem času. Ugotavljajo, katere 
materiale so uporabljali in na kakšne načine. 
S pomočjo delovnega lista naredijo primerjavo s 
poznejšimi obdobji na primerih verovanja, načinih 
pokopavanja umrlih, vrst posodja in orodja, orožja … 

 

V času rimskega imperija 

Udeleženci se v zbirki seznanijo z rimsko mestno 
naselbino na našem območju – Neviodunum (danes 
Drnovo). Spoznajo način življenja v času rimskega 
imperija s pomočjo razstavljenih predmetov in razlage 
ter se preizkusijo v oblačenju toge. 

V, OŠ/1, 2           TRAJANJE: 60 min.            CENA: 1,00 € 

OŠ/1, 2             TRAJANJE: 60 min.             CENA: 1,00 € 

OŠ/2, 3             TRAJANJE: 60 min.              CENA: 1,00 € 

U��� ���
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Kako so živeli pradedki in 
prababice
Z ogledom etnoloških zbirk in skozi razlago 
posameznih predmetov ter z aktivnim sodelovanjem 
udeleženci spoznajo način prazničnega ter 
vsakdanjega življenja in dela pred več kot 100 leti. 
Seznanijo se s kmečkimi opravili na polju in v 
vinogradu ter spoznajo pomen reke Save nekoč in 
danes. 

Bürger – mestjan – meščan

V zbirkah Bürger – mestjan – meščan in Pod devetimi 
zastavami: Posavje 1900–1990 se udeleženci 
seznanijo z družbenim in družabnim življenjem 
meščanov na prehodu iz 19. v 20. stoletje, narodnim 
preporodom in narodnostnim ter kulturnim bojem 
med brežiškimi Slovenci in Nemci.

V, OŠ/1, 2          TRAJANJE: 60 min.          CENA: 1,00 € 

OŠ/3, SŠ            TRAJANJE: 60 min.            CENA: 1,00 € 

OŠ/3, SŠ           TRAJANJE: 60 min.            CENA: 1,00 € 

Časi »Pod devetimi zastavami«

Udeleženci se v zbirki novejše zgodovine Pod 
devetimi zastavami: Posavje 1900–1990 seznanijo s 
pestrim dogajanjem v 20. stoletju. Snov zajema 
narodno prebujanje in oblikovanje narodne zavesti, 
gospodarsko in kulturno življenje pred prvo svetovno 
vojno in med obema vojnama, okupacijo, tragično 
usodo prebivalstva med drugo svetovno vojno, upor 
proti okupatorju ter povojni čas obnove in življenja v 
Jugoslaviji, vse do njenega razpada in osamosvojitve 
Slovenije. Aktivno sodelujejo tudi v različnih 
didaktičnih delih razstave in jo s svojimi idejami ter 
zapisanimi mnenji tudi sooblikujejo. 
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Barok – čas absolutizma in obilja

Samostojno raziskovanje muzeja

OŠ/3, SŠ         TRAJANJE: 60 min.            CENA: 1,00 € 

SŠ               TRAJANJE: 90 min.                 CENA: 1,00 € 

OŠ/3, SŠ           TRAJANJE: 180 min.          CENA: 2,00 € 

Udeleženci se seznanijo z barokom kot zgodovinskim 
in umetnostnim slogom 17. in 18. stoletja, ko je vladal 
absolutizem, čas moči, obilja in razkošja. Odražal se je 
v slikarstvu, kiparstvu, arhitekturi in drugih področjih 
umetnosti (razvoj gledališča – pasijona, opere, 
literature, mode). Z ogledom gradu in s predstavitvijo 
baročne umetnosti se seznanijo z zgodbami in 
legendami, uprizorjenimi na fresko poslikavah, na 
oljnih podobah ter v kiparskih delih. Delavnica se 
povezuje z občasno razstavo Imago musicae: glasba 
na baročnih poslikavah brežiškega gradu. 

Grško-rimska mitologija skozi 
baročne freske 
Učna ura je namenjena dijakom in je zasnovana na 
predstavitvi zgodovinskih korenin grškega verovanja 
o izvoru sveta in religije. Predstavitev se začne s tremi 
rodovi bogov, nadaljuje z mitom boga Zevsa in z 
razlago prizorov bogov, boginj in junakov, 
upodobljenih na fresko poslikavah Viteške dvorane 
in stopnišča gradu Brežice. 
 

V manjši skupini (do 10) udeleženci samostojno iščejo 
namige po navodilih in tako pridobivajo informacije o 
muzeju, posameznih področij muzeja, se seznanijo s 
poklici ter pridobijo dodatna znanja, ki se nanašajo 
na preteklost in življenje nekoč, skozi materialno in 
nesnovno kulturno dediščino. Na koncu jih čaka 
manjše presenečenje.



OŠ/3, SŠ           TRAJANJE: 60 min.           CENA: 1,00 € 

»Le vkup, le vkup, le vkup 
uboga gmajna« 

V zbirki Kmečki upori in reformacija se udeleženci s 
pomočjo pisnega in materialnega gradiva ter z 
dodatno razlago seznanijo z dvema kmečkima 
uporoma: vseslovenskim leta 1515 in hrvaško-
slovenskim leta 1573. Ob faksimilih Dalmatinove 
Biblije spoznajo pomen reformacije za Slovence. V 
letu 2017 bomo obeležili 500 let protestantizma, kar 
bomo vključili v občasne razstave in programe.  
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Puntarja, risba Franja 
Stiplovška na razstavi 
Hrvaško–slovenski 
kmečki upor 1573 med 
letoma 1957 in 1987.

Pobarvaj puntarja!



DELAVNICE
Vsak muzejski predmet ima 
svojo zgodbo

Ob vodenem ogledu stalnih zbirk udeleženci spoznajo 
vrsto predmetov, ki pojasnjujejo življenje v različnih 
obdobjih. Seznanijo se z nalogami muzeja in s poklici 
(kustosi za različna področja, restavrator – konservator, 
muzejski vodnik …). Na delavnici si ogledajo nekaj 
izbranih predmetov, enega narišejo in popišejo svoj 
prvi »muzejski list«. Ob tem se seznanijo z načinom 
»popisovanja« in shranjevanja predmetov v muzeju.

Ko iz črepinj spet nastane 
posoda

Udeleženci se seznanijo s pojmom arheologije in s 
poklicem arheologa. V zbirki si ogledajo predmete, 
izkopane v Posavju od prazgodovine do starega veka 
(čas rimskega cesarstva). Na delavnici se preizkusijo v 
vlogi arheologa. V arheološkem peskovniku poiščejo 
črepinje, jih ustrezno razvrstijo in zlepijo.
 

Spoznajmo les

Na delavnici se udeleženci seznanijo z različnimi vrstami 
lesa, njegovo uporabo in izdelki. V praktičnem delu 
izdelajo preprosto igro iz lesa. Delavnica lahko poteka 
v povezavi s tematskim ogledom »Les v muzeju«.

OŠ/2, 3           TRAJANJE: 90 min.            CENA: 1,00 € 

OŠ/2, 3            TRAJANJE: 90 min.           CENA: 1,00 € 

OŠ                 TRAJANJE: 90 min.                  CENA: 4,00 € 
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»Lepo je (bilo) v naši 
domovini biti mlad«, 
delavnice o času 1950–1990

Udeleženci se v zbirki novejše zgodovine Pod 
devetimi zastavami: Posavje 1900–1990 seznanijo 
s časom med letoma 1950 in 1990. Na delavnicah 
izdelajo svoj strip po vzoru starejših stripov, 
primerjajo dnevno sobo izpred približno 40 let in jo 
primerjajo z današnjo (obe narišejo), se seznanijo s 
tovorno ladjo Brežice in na zemljevid izrišejo pot 
ladje, spoznajo znane Posavce, si enega izberejo in 
samostojno poizvedo več o njem.
 

V času vitezov in grajskih 
gospodičen
Ob ogledu gradu in muzejske zbirke spoznajo utrjen 
grad in njegov pomen za obrambo ter se seznanijo 
s pojmom viteza, z načinom njegovega življenja, 
njegovo opremo in pomenom grbov. V Viteški 
dvorani preizkusijo za otroke primerno viteško 
opremo (čelada, oprsnik, meč in rokavice) ter 
krinolino in tančico. Na voljo sta dve delavnici: 

•   okraševanje in barvanje lesenega obeska v obliki   
ščita; CENA: 2,00 €

•   okraševanje velikega lesenega ščita z grbi 
plemiških družin, ki so živele v gradu Brežice, 
izdelovanje in okraševanje papirnatih pokrival, ki so 
jih nosile grajske gospodične; CENA: 4,00 €

OŠ/2, 3, SŠ        TRAJANJE: 90 min.         CENA: 2,00 € 

V, OŠ/1, 2           TRAJANJE: 90 min.          



Izdelovanje mozaika
Udeleženci se seznanijo s pojmom mozaika, z zgodovino 
in tehnologijo izdelave. Narišejo načrt in iz mozaičnih 
kock izdelajo svoj mozaik. V primeru večje skupine se 
delavnica dopolnjuje z učno uro »Podobe 
prazgodovine« ali »Ustvarjalnost v muzeju« ali »V času 
rimskega imperija«.

Izdelovanje intarzije

Seznanijo se s pojmom intarzije, z zgodovino in 
tehnologijo izdelave ter si ogledajo primere intarzij, ki 
se nahajajo v muzeju. Izdelajo svojo intarzijo v lesu.

»Ptički se ženijo«

Etnološka delavnica o krušni dediščini v preteklosti in 
sodobnosti ter šege na valentinovo, gregorjevo in 
druge dneve, ko se po slovenskem izročilu ženijo ptički. 
Udeleženci se s pomočjo slikovne in besedilne 
računalniške predstavitve ter govorjene interpretacije 
seznanijo s pripravo in pomenom vsakdanjih in 
prazničnih kruhov. V praktičnem delu razvijajo ročne 
in ustvarjalne spretnosti pletenja, prepletanja in 
figuralnega oblikovanja po vzorih iz posavske krušne 
dediščine. V glini izdelane ptičke v delavnici Posavskega 
muzeja posušimo, žgemo v peči in jih tako obdelane v 
nekaj dneh izročimo. Delavnica se tematsko izvaja v 
času okoli 14. februarja in 12. marca ter po dogovoru.

V, OŠ               TRAJANJE: 90 min.                CENA: 5,00 € 

OŠ/2, 3, SŠ          TRAJANJE: 90 min.         CENA: 12,00 € 

OŠ                 TRAJANJE: 90 min.                  CENA: 2,00 € 
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Izdelovanje medaljonov z 
motivi iz Viteške dvorane

Ob ogledu poslikav v brežiškem gradu (stopnišče, 
kapela in Viteška dvorana) udeleženci na pripravljeni 
predlogi izdelajo lesen obesek z motivom iz Viteške 
dvorane in ga ustrezno obdelajo (»pozlatijo« robove 
in ga prelakirajo).
 

Kdo je bobek?

Izhodišče je zgodba Slamica, ogeljček in bobek. Sledi 
delo po kotičkih, kjer udeleženci ustvarjajo v glini, s 
senzornimi vrečkami spoznavajo naravne materiale, 
poustvarjajo zgodbo in s pomočjo slikovnega gradiva 
spoznavajo naravne procese. Sledi ogled etnološke 
zbirke, kjer poiščejo predmete in materiale, ki so jih 
spoznali z zgodbo in v kotičkih.
 

Zrna, skrita v strok

Uvod v etnološki zbirki, kjer s pomočjo razstavljenih 
predmetov naredimo uvod v delavnico o stročnicah. 
Po kotičkih udeleženci primerjajo različne stročnice s 
pomočjo senzornih vrečk, z vrtavko in fižolčki 
spoznajo staro igro Marjanca, poslušajo zgodbo, kjer 
nastopajo stročnice, in izdelajo semensko kroglico, iz 
katere lahko zraste pravi fižol.

OŠ                TRAJANJE: 90 min.                CENA: 2,00 € 

V              TRAJANJE: 60–90 min.             CENA: 1,00 € 

OŠ/1            TRAJANJE: 60–90 min.            CENA: 1,00 
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Izdelovanje nakita iz tolčene 
medeninaste pločevine

Po navdihu mojstrov iz starejše železne dobe, ki so 
izdelovali nakit s tehniko tolčenja, in najdenem 
zlatem nakitu s Sajevc, udeleženci z omenjeno 
tehniko izdelajo svoj nakit in ga okrasijo z značilnim 
vzorcem, sestavljenim iz bunčic, koncentričnih 
krožcev in črtic v različnih zaporedjih in kombinacijah.

Dodatni programi

Glede na potrebe in želje lahko s sodelavci iz 
konservatorsko-restavratorske delavnice izvedemo 
tudi obsežnejše in zahtevnejše večurne delavnice 
(kot je npr. spoznavanje in izdelava freske …).

Med jesenskimi in poletnimi počitnicami bomo 
pripravili Jesensko in Poletno grajsko dogodivščino, 
v času zimskih počitnic pa bomo izvedli tudi Zimski 
muzejski dan. 

Ob koncu šolskega leta pripravljamo tudi zaključke za 
razredne skupnosti v obliki tematskih ogledov in 
delavnic za starše, učitelje/vzgojitelje in otroke. 
Program prilagodimo interesom in starosti skupine. 

OŠ/3, SŠ          TRAJANJE: 60 min.            CENA: 3,00 € 
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Imago musicae: glasba na 
baročnih poslikavah brežiškega 
gradu, medinstitucionalna 
razstava (do 16. 4. 2017)

Na medinstitucionalni razstavi Imago musicae: glasba 
na baročnih poslikavah brežiškega gradu, ki smo jo 
pripravili v sodelovanju z Muzikološkim inštitutom 
ZRC SAZU in Umetnostnozgodovinskim inštitutom 
Franceta Steleta ZRC SAZU beležimo od odprtja zelo 
dober obisk. Posebej smo veseli obiska šolskih skupin, 
za katere smo, poleg vodstva po razstavi, z Glasbeno 
šolo Brežice pripravili posebno doživetje, mali koncert. 
Odlično sodelovanje z Glasbeno šolo Brežice bomo 
nadaljevali še v prihodnje in ob razstavi predstavljamo 
še nove programe, ki bodo učence spodbudili k 
aktivnem sodelovanju in ustvarjanju.

Medaljoni z motivi iz Viteške 
dvorane 

Spoznavanje motivov v baročnem slikarstvu ob ogledu 
baročnih fresk na stopnišču, v kapeli, v Viteški dvorani 
in na občasni razstavi Imago musicae: glasba na 
baročnih poslikavah brežiškega gradu ter izdelava in 
obdelava (»zlatenje« in lakiranje) lesenega obeska z 
izbranim motivom iz Viteške dvorane.

OŠ/1, 2             TRAJANJE: 90 min.             CENA: 2,00 € 

RAZSTAVNI PROGRAM 2016 in 
2017*

OBSEŽNE OBČASNE RAZSTAVE 
IN PROGRAMI
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Freske v brežiškem gradu lahko 
tudi igrajo in plešejo

Spoznavanje osnovnih značilnosti baročne slikarske 
umetnosti ob ogledu stopnišča in Viteške dvorane. 
Prepoznavanje različnih umetnosti, upodobljenih v 
Viteški dvorani, poslušanje baročne glasbe, 
prepoznavanje glasbenih inštrumentov in ples ob 
glasbi, ki jo izvajajo učenci Glasbene šole Brežice na 
razstavi Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah 
brežiškega gradu. Iskanje motivov z razstave v Viteški 
dvorani in sestavljanje velikih sestavljank z motivom 
stropa Viteške dvorane. 

Štirje elementi: VODA, 8. 12. 
2016–20. 11. 2017
Skrivnostni, vendar premišljeni program poslikave 
Viteške dvorane ponuja raznolike vzporednice in 
refleksije. Alegorije »štirih elementov«, ki se opirajo 
na antično izročilo o štirih temeljnih sestavinah vseh 
stvari: vodi, zraku, ognju in zemlji, so spodbuda za 
oblikovanje štirih občasnih razstav. Kot prvi element 
je izbrana VODA, razstava pa vključuje predmete, ki 
jih povezuje oz. simbolizira voda in jih je muzej 
pridobil z odkupi ali so bili podarjeni v zadnjih nekaj 
letih. 
Z interdisciplinarno razstavo želimo opozoriti 
na različne zvrsti premične kulturne dediščine, ki 
vsaka zase govori o simboliki vode tudi kot delu 
nesnovne dediščine, različnih načinih življenja z vodo 
in ob vodi, prečenju voda, iskanju, shranjevanju, 
uporabi in odnosu do pitne in drugih voda, o 
človekovem ustvarjanju, sožitju z vodo in skrbi zanjo. 
Delavnice bodo usmerjene v predstavljanje simbolike 
vode ter v ozaveščanje mladih in pomenu vode za 
vsakdanje življenje. 

V, OŠ/1, 2         TRAJANJE: 60 min.         CENA: 1,00 € 
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Dvorce, do 31. 12. 2016

Vzhodno od Čateža, v bližini antične Romule, je bilo v 
90. letih 20. stoletja odkrito arheološko najdišče s 
petimi, za ta prostor značilnimi hišastimi žarami. 
Najdišče je ostanek manjšega obcestnega grobišča ob 
znameniti itinerarijski cesti, ki je italski Oglej (Aquileia) 
preko Emone povezovala s Siscijo (današnjim Siskom) 
v provinci Panoniji. Razstava poskuša lokalno zamejeni 
fenomen hišastih žar pojasniti s prevzemanjem novih 
vzhodnih religioznih predstav s strani lokalnega 
(latobiškega, a že romaniziranega) prebivalstva na 
način, ki jim je bil blizu. V povezavi z omenjeno 
razstavo izvajamo stalne arheološke delavnice.

Učna ura Portreti, avtoportreti 
in prostorski ključi skozi sliko 
in glasbo

Udeleženci se z ogledom občasne razstave, stopnišča 
in Viteške dvorane seznanijo z obdobjem baroka ter na 
konkretnih primerih spoznajo pojme portretov, 
avtoportretov in prostorskih ključev. Učna ura poteka z 
reševanjem delovnih listov, ob koncu udeleženci 
narišejo še avto/portret. 

OŠ/3, SŠ           TRAJANJE: 120 min.           CENA: 1,00 € 
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Mirsad Begić: Veliki čuvaj, 
ambientalna razstava, prostor 
ob grajskem dvorišču

V Posavskem muzeju Brežice smo pobudo enega 
najvidnejših sodobnih kiparjev sprejeli z navdušenjem, 
saj ambientalna postavitev ustvarja »novo življenje« 
še neobnovljeni, a izjemno zanimivi dvorani ob 
grajskem dvorišču oziroma pod Viteško dvorano. 
Razstava je pritegnila številne obiskovalce in »živi« 
tako, kot smo si vsi skupaj želeli, z veliko odzivi, ki 
vodijo k razmišljanjem in odkrivanjem njenih številnih 
plasti in pomenov. Ob razstavi se posvetimo sodobni 
družbeno angažirani umetnosti, kiparstvu in 
odkrivamo zgodbe sodobne ambientalne umetnosti. 

Razstava Posavski obrazi: 
Akademik dr. Jože Toporišič 
(do 20. 6. 2017)

Na občasni razstavi, posvečeni dr. Jožetu Toporišiču, 
se udeleženci seznanijo s pomenom njegovega dela 
in njegovim vplivom na razvoj slovenskega jezika. Na 
delavnici se preizkusijo v pisanju na pisalni stroj, ob 
spoznavanju novotvorjenk, ki so plod dela dr. 
Toporišiča, pa se tudi sami preizkusijo v vlogi 
jezikoslovcev in poiščejo novotvorjenke za izbrane 
besede. Tako spoznavajo, da je jezik stalno 
spreminjajoča in razvijajoča se tvorba.

OŠ/3, SŠ          TRAJANJE: 120 min.          CENA: 1,00 € 
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Posavske muzejske vitrine, jesen 2016 in leto 2017
Občasne razstave z naslovom Posavska muzejska vitrina predstavljajo posamezne dele bogate 
posavske dediščine. Program sledi pomembnim obletnicam, predstavlja predmete in zgodbe iz 
depojev in »potuje« po občinah Posavja. 

25. 9.–16. 10. 2016: M��� �� ������� S��� �� K��� 110 ���

Stari most na sotočju Save in Krke
Sprehod do mostov in približanje nekdanjega utripa življenja ob in z mostom – skakalci, pestro 
življenje med rekama … Sledi risanje motiva mostu na razglednico.

1. 10.–10. 11. 2016: L��������� �� K����� �����, S�������� � P������

25. 10. (dan suverenosti) 2016–20. 1. 2017: 25 ��� �������������: P������ � ���� 1991 – 
����, �����, ����� �� ������� ������ �� ���� ������ 

Slovenija, moja dežela
Spoznavanje pomena lipe za Slovence skozi zgodovino ter simbolike lipovega lista v času 
demokratizacije in osamosvajanja Slovenije ter vpliv promocijske akcije Slovenija, moja dežela 
z lipovim listom. Delavnica poteka pod »lipo«, s katere si vsak udeleženec utrga svoj list, ki ga 
odtisne na zastavico iz blaga.

29. 1.–14. 3. 2017: 100 ��� ���������� �������

maj in junij 2017: ����� ��������������-�������������� ��������� P��������� ������ 
B������; 
tematske delavnice za tretjo triado, SŠ in odrasle

avgust–september: 80 ��� ������� � S�. K����–P�������

30. 10. 2017–15. 1. 2018: 500 ��� �������������� �� 470 ��� ������� J����� D�������� ��� 
�������� �����������

Razstave bomo vključili v vodstva, učne ure in delavnice, pripravili pa bomo tudi dodatni 
program, o katerem Vas bomo obveščali pred in v času razstav.

*Razstavni program bomo dopolnjevali, o čemer boste prav tako sproti obveščeni. 
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Posavski muzej Brežice
Cesta prvih borcev 1 
8250 Brežice
(07) 466 05 17
031 708 737
vodnik@pmb.si
www.pmb.si

Odprto:

ZIMSKI ČAS (november–marec)
- od torka do sobote: 8.00 do 16.00
- nedelje in prazniki: 13.00 do 16.00

POMLADNI IN JESENSKI ČAS (april–junij in september–oktober)
- od torka do sobote: 10.00 do 18.00
- nedelje in prazniki: 14.00 do 18.00

POLETNI ČAS (julij–avgust)
- od torka do sobote: 10.00 do 20.00
- nedelje in prazniki: 14.00 do 20.00

Za najavljene skupine tudi ob drugih urah in vse dni v tednu.

Vstopnina za pedagoški program (vodeni ogledi, učne ure in delavnice): 1 €, prost vstop za 
predšolske otroke in spremljevalce. Posamezne cene delavnic, ki so višje zaradi materialnih 
stroškov, so navedene ob predstavitvah delavnic.
Dodatni programi: cene zahtevnejših programov določamo na osnovi materialnih stroškov zanje.

Hvala za Vaše zaupanje in sodelovanje. Veselimo se Vaših obiskov.

Besedilo: Alenka Černelič Krošelj, Andreja Matijevc, Silvija Skrivalnik in Petra Štaleker Devčić. Fotografije: 
Arhiv Posavskega muzeja Brežice. Jezikovni pregled: Petra Štaleker Devčić. 
Oblikovanje: Tadeja Planinc.
Tisk: Tiskarna PRO PRINT, Dejan Grobelnik, s. p.
Izdajatelj: Posavski muzej Brežice, avgust 2016. Zanj: Alenka Černelič Krošelj, direktorica.

INFORMACIJE IN NAJAVA 
OBISKA

Dodatna pojasnila
in najava:
(07) 466 05 18
pedagog@pmb.si


