GRAJSKA DOGODIVŠČINA

Slišala sem, da imajo
v muzeju čisto
pravega puntarja!

Komaj čakam,
da vidim Viteško
dvorano!

Upam, da bom lahko
oblekel viteški oklep
in izdelal svoj ščit!

KJE SI
Dobrodošel/la v Posavju, v Brežicah, v brežiškem gradu, dobrodošel/la v Posavskem
muzeju Brežice!
Za začetek se preizkusi v poznavanju regije Posavje in reši spodnje naloge!

Posavski muzej Brežice je pokrajinski muzej, ki
predstavlja dediščino Posavja od najstarejših dni do
danes. Poimenuj s številkami označene kraje na
zemljevidu, središča posavskih občin.

Življenje in delo prebivalcev Posavja je bilo že od
nekdaj tesno povezano z rekami.
Poimenuj s črkami označene reke na zemljevidu.
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Največja med njimi ima danes pomembno
gospodarsko vlogo. Kakšno?

Pogled na grad in mesto Brežice
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VODA – REKE – POSAVJE
Spodnje fotografije prikazujejo predmete in dejavnosti, ki povezujejo Posavje in vodo. S
črko R označi tiste fotografije, ki prikazujejo reko ali dejavnost na/ob njej, s črko V pa
fotografije, ki so povezane s pitno vodo.
Katera izmed fotografij ne sodi v nobeno skupino?
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Pred besedila zapiši številko fotografije, ki jo opisuje.
Splavarji so vozili hlodovino in rezan les, povezan v splave ali flose po reki Savi vse do Donave in
naprej do Črnega morja.
Vodnjak v Brežicah, kjer so meščani točilo vodo, preden je bil zgrajen mestni vodovod.
Vodovodni stolp v Brežicah so zgradili 1914 za potrebe mestnega vodovoda.
Ladja Brežice je plula po svetovnih morjih.
Železni most čez Savo in Krko so zgradili 1906 in je dolg 524 m.
Lesen putrih za vodo so kmetje vzeli s seboj na delo.
Kopališče Grič ob reki Krki je bilo priljubljeno kopališče in letovišče za domačine in tuje goste.
Brod čez Savo je povezoval levi in desni breg Save do postavitve mostu čez Savo in Krko.
Glinene cevi rimskega vodovoda, ki je zagotavljal pitno vodo Neviodunumu.
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SKRITI MUZEJSKI PREDMETI
S pomočjo fotografij poišči predmete v mreži (vodoravno, navpično in diagonalno). V
pomoč pri poimenovanju ti bodo prve in zadnje črke pod fotografijami.
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NEKOČ IN DANES
Nekoč ...
V spodnjih oblačkih je zapisano, kako so živeli in kaj so imeli otroci nekoč.
Pozorno preberi.

Odgovorno delo
(paša, pomoč na
polju, v gozdu …).

Malo knjig, preprosti
učbeniki in šolske
potrebščine.

NEKOČ

Druženje in igranje
s prijatelji na
prostem.

Preproste igrače,
izdelane doma.

Redka potovanja v bolj
oddaljene kraje, običajno
peš, s kolesi ali vlakom.
Čevlji, narejeni pri
čevljarju, popravljeni
in ponošeni.

Doma narejena
oblačila, pogosto
stara in ponošena.

Danes ...
V prazne oblačke napiši, kaj vse je danes drugače. Npr.: čevlje kupimo v trgovini.

DANES
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KMEČKI UPORI
Pred več kot 500 leti je bilo na našem ozemlju pestro. To je
bil čas, ko so imeli zemljiški gospodje v lasti vso zemljo, na
njej so delali kmetje – podložniki. Potekale so vojne, pogosti
so bili vpadi Turkov, začel se je uveljavljati protestantizem,
kmetje so se upirali …
Nekaj značilnosti kmečkih uporov, posebej vseslovenskega
1515, ti bosta zaupala puntarja na spodnji pobarvanki, z
malo sreče pa ti bo čisto pravi puntar zaupal svojo zgodbo.
Pobarvaj puntarja!

Puntarja, risba Franja Stiplovška na
razstavi Hrvaško-slovenski kmečki upor
1573 med letoma 1957 in 1987
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GRAD BREŽICE
V spodnjem besedilu podčrtaj nepravilni trditvi.
Sevniški grad je nastal na levem bregu Save. Prvotni grad Salzburžanov se prvič omenja
leta 1249, ob njem mesto na bregu – brežcu – Brežice. V vseslovenskem kmečkem uporu
leta 2515 je bil požgan. Leta 1528 so Habsburžani odobrili novo gradnjo, gradili so ga 70
let. Leta 1601, v času lastništva Gallensteina, je bila gradnja dokončana. Večino 17.
stoletja je bil v posesti Frankopanov. V 18. stoletju ga je plemiška družina Attems
spremenila v bivalni dvorec z baročno poslikano Viteško dvorano, stopniščem in kapelo.
V njem od 26. 6. 1949 deluje Posavski muzej Brežice.
Poišči, kje se nahajajo grbi, in na črte zapiši ime prostora.

Na ščit nariši osnutek svojega grba in ga preriši na čisto pravi viteški ščit, ki ga lahko
kupiš v muzejski trgovini. Tam lahko dobiš tudi slastne piškote v obliki viteških ščitov ali
kronic. Z modelčki iz muzejske trgovinice pa lahko ustvariš čisto svoje grajske piškote.
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VITEŠKA DVORANA
Viteška dvorana je nastala v
začetku 18. stoletja. Je
največja in najbogatejša
5
baročno poslikana dvorana na
Slovenskem.
Na eni izmed sten v Viteški
dvorani lahko najdeš
upodobljenega človeka v
baročnih oblačilih.
Na dotikalniku v Viteški dvorani poišči informacije o njem.
Ime mu je bilo
.
Poslikal je
.
Poglej celotno predstavitev in ugotovi, kaj vse se skriva na freskah.
Dvorana je skozi stoletja spreminjala svojo namembnost. Od prostora za koncerte, plese,
slovesnosti je med 1. svetovno vojno postala prostor za ranjence soške fronte. Bila je
tudi prostor za snemanja različnih glasbenih videospotov in filmov z igralci mednarodne
prepoznavnosti. Danes je dvorana spomenik baročne umetnosti, namenjena je tudi
koncertom, prireditvam, slovesnostim in porokam.

Viteška dvorana v času 1. svetovne vojne, ko je bila v gradu
Brežice vojaška bolnišnica za ranjence soške fronte

Udeleženci Poletne grajske dogodivščine so prepevali s
puntarjem

Koncert v Viteški dvorani

Božji oklep, glavni igralec Jackie Chan, 1985
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DEL STROPNE POSLIKAVE VITEŠKE DVORANE S PRIZORI ZNANOSTI IN UMETNOSTI
Primerjaj spodnji sliki in poišči 7 razlik.
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»LE TISTO DEKLE KAJ VELJA, KI OBLEKO VSO DOMAČO IMA«
Že od nekdaj so se ženske rade lepo oblačile. Na fotografijah so ženske iz različnih
obdobij. Izrezke fotografij in opise v okvirjih poveži z ustrezno fotografijo.

Prebivalka Posavja
med drugo
svetovno vojno.

Krški meščanki v
narodnih nošah,
konec 19. stoletja.

Nakit iz rimskega
obdobja.

Predstavnica
plemstva, 17. stoletje.

Brežiški učiteljici
pred drugo svetovno
vojno.
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»BREZ DELA NI JELA«
Za shranjevanje, pripravo in postrežbo hrane so skozi zgodovino uporabljali različne
posode, ki so bile izdelane iz naravnih materialov: gline, kovin, stekla, slame, lesa … Velik
pomen je imel kruh. Potice, pletenice in razne kolače so pekli le ob velikih praznikih
(božič, velika noč …) in posebnih priložnostih (krst, birma, poroka …).
Spodnje fotografije poveži s pravim opisom.

Posoda z
izboklinam iz
starejše železne
dobe.

Modeli za
peko kolačev,
potic …

»Lonci« iz
slame za
shranjevanje
žita.

Amfore iz rimskih
časov za
shranjevanje in
prevažanje olja,
vina …

Rimska glinena
čaša za pitje.

Električna kuhalnika
in kangla za mleko,
druga polovica 20.
stoletja.

Ženitovanjska
pletenica v obliki
srca.

Za domačo peko piškotov uporabi muzejske
modelčke v obliki kronic, ščitov ali pujskov. Piškote
lahko po želji okrasiš. Za kronice uporabi mrvice in
sladkorne biserčke. Na ščite lahko z barvami
narišeš grb. Pujska pa spremeniš v krškopoljskega,
črno-belega s temno in belo čokolado. Dober tek!
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»KONJIČKI ŠKREBLJAJO, KER VOZ'JO TEŽKO«
Spodnje fotografije prikazujejo različne načine hitrejšega potovanja. Štiri fotografije
povezuje žival, ki je bila (in je še danes) zelo cenjena. Uporabili so jo za vprego ali
samostojno. To je
.
Katero prevozno sredstvo poganjamo z lastno močjo? Obkroži fotografijo.

»LITTERA SCRIPTA MANET – PISANA BESEDA OSTANE«
Ali veš, da so ...
Rimljani za zapisovanje
uporabljali povoščeno
tablico, na katero so pisali
s stilusom, kovinsko
palčko?

Ali veš, da so ...
bile prve tiskane besede v
slovenskem jeziku geslo
kmetov v vseslovenskem
kmečkem uporu izdane v
nemški pesmi? Napisane
na steno jih lahko vidiš v
muzejski zbirki 16.
stoletja.

Dvojna tablica s stilusom iz
muzejske trgovinice

Ali veš, da je bil ...
Jurij Dalmatin, ki je prevedel
Biblijo, doma iz Krškega?
Izvirni izvod Biblije hranimo
tudi v našem muzeju.
Natisnjena je bila leta 1584 v
Nemčiji v 1500 izvodih. V
muzeju je razstavljen faksimile
Dalmatinove Biblije iz leta
1968.

Puntarski časopis

Izvirni izvod Biblije
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PRADEDEK VINKO PRIPOVEDUJE
Nejc ima pradedka Vinka, ki je star že skoraj 100 let. Pripovedoval mu je o svojem
življenju v Posavju. Zaradi visoke starosti je že malo pozabljiv, zato mu je ušlo nekaj
pomembnih podatkov, imen ... Pomagaj mu jih poiskati. Na črte dopolni njegovo
pripoved, v pomoč ti bodo spodnje fotografije in ogled muzejske zbirke Pod devetimi
zastavami, Posavje 1900–1990.
»Rodil sem se 1917, ko je Brežice in okolico močno streslo. Bil je močan
, tako da je
bilo veliko stavb poškodovanih, pomoč pa je poslal sam cesar. Ko sem bil še otrok, sem bil član društva,
ki se imenuje po velikem ptiču in še danes krasi brežiški stadion. To je
. Ko je prišla
druga svetovna vojna, so se začeli težki časi, ki se jih ne spominjam rad. Prav pa je, da jih mladi
poznate! Veliko ljudi iz Posavja je moralo zapustiti svoje domove, kmetije, zemljo in oditi. Postali smo
. Vojne so grozna stvar. Začnejo jo voditelji, ljudje pa trpijo, umirajo, bežijo … Da jih
le ne bi bilo več …
Potem pa je vendarle prišla. Vsi smo se veselili, na glas klicali: »Živela
«.
Po vojni se je moralo vse obnoviti ali na novo zgraditi. Vsi smo delali, mladi in stari. Pri tem smo
prepevali. Si že slišal tisto o mladosti? »Lepo je v naši domovini
«?
Takrat smo živeli v veliki državi, ki je imela dolgo ime, v grbu pa šest bakel, ki so predstavljale republike.
Imenovala se je
. V tistem času so vsi otroci postali pionirji. Tudi tvoja
babica in dedek, še ati in mami sta bila med zadnjimi. Veš kaj so dobili, ko so bili sprejeti med pionirje?
. Veliko stvari je bilo novih. Nove ceste, šole, spomeniki … Dobili smo
prve
trgovine. Prej si trgovcu za pultom povedal, kaj želiš, on pa je prinesel.
Potem si pa izdelke lahko sam nabral v košarico. Otroci so se veliko družili, se igrali kavboje in indijance,
plezali po drevesih, se lovili … Zdaj se zdi, da ste precej doma, sedite pred tistimi velikimi škatlami. Ko
sem bil jaz še otrok, jih nismo imeli. Dolgo zatem so prišle s črno-belo sliko. Le nekaj ur na dan si lahko
gledal – poročila, kakšen film, zvečer tudi risanko. To je seveda
. Saj danes
tudi jaz rad pogledam kakšno oddajo. Ali pa navijam za naše športnike. Posebej mi je všeč tisti, ki je
metal kladivo in je osvojil veliko medalj. Imen si res ne zapomnim več. Ti veš, da je to
, ki je doma iz teh krajev. Pa še veliko znanih Slovencev je bilo, ali pa so še tu
doma. Poznaš še ti kakšnega?
Zdaj sem pa že pošteno utrujen. Grem počivat. Vesel sem, da ti lahko povem, kako smo živeli nekoč.
Zapomni si vse, kar počneš, da boš tudi ti lahko nekoč pripovedoval svojim otrokom, vnukom,
pravnukom … Pa lepo se imej!«
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KAKO DOBRO POZNAM POSAVSKI MUZEJ BREŽICE
Na koncu dogodivščine te čaka še ena naloga. Poskusi odgovoriti na vprašanja v križanki
in preveri, koliko si se naučil/a o Posavskem muzeju Brežice.
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1. Ljudstvo, ki je živelo na območju Posavja med 3. stol. pr. n. št. in 1. stol. n. š.
2. Najpomembnejša rimska naselbina v Posavju (Drnovo).
3. Prebivalci, ki so bili v času 2. svetovne vojne nasilno izgnani iz svojih domov v druge dele Evrope.
4. Pomembna kmetijsko-gospodarska dejavnost v Posavju, ki se ukvarja z gojenjem vinske trte in pridelovanjem
grozdja.
5. Plemiška družina, ki je od konca 17. stoletja vladala na brežiškem gradu.
6. Obrtna dejavnost izdelovanja posode in drugih izdelkov iz gline, predstavljena v stalni etnološki zbirki Posavskega
muzeja Brežice.
7. Versko, kulturno in politično gibanje v 16. stoletju, katerega začetnik je bil Martin Luther, imenujemo
protestantizem ali
.
8. Kmečki upornik ali
.
9. V uporu junija 1515 so kmetje požgali tudi srednjeveški grad
.
10. Reka, ki teče skozi Brežice, in predstavlja mejo med Štajersko in Kranjsko.
11. Prostor v gradu Brežice, ki ga je v začetku 18. stoletja poslikal radovljiški slikar Karl Frančišek Remb.
12. Prevod Jurija Dalmatina v slovenščino iz leta 1584 (sveta knjiga krščanstva).
13. Prvi upravljalec Posavskega muzeja Brežice.
14. Regija v jugovzhodni Sloveniji, v kateri se nahaja Posavski muzej Brežice.
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V MUZEJU SE VSE LETO DOGAJA VELIKO ZANIMIVIH STVARI

KONCERTI

OBISK BOŽIČKA IN VOŽNJA S KOČIJO

KINO NA GRAJSKEM DVORIŠČU

ROKODELSKE TRŽNICE

GRAJSKE DOGODIVŠČINE

OBČASNE RAZSTAVE

ŠPORTNI DOGODKI

MUZEJSKA TRGOVINA
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Poleti se bom prijavila
na Poletno grajsko
dogodivščino! Jeseni
pa na jesensko!

Jaz tudi! Upam, da
dobimo muzejske
piškote, ki so odlični!

Zanimivo je bilo videti
predmete, ki so jih
uporabljali nekoč, ko še
ni bilo elektrike,
televizije in interneta.
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