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Pedagoški programi

Mestnega muzeja Krško, Galerije Krško in Gradu Rajhenburg
Spoštovani!
Pred vami je knjižica z naborom pedagoških programov muzejskih enot Kulturnega
doma Krško – Mestnega muzeja Krško, Galerije Krško in Gradu Rajhenburg.
V letošnjem letu smo obstoječo ponudbo prevetrili in jo dopolnili kar z devetimi
novimi programi – petimi v enoti Grad Rajhenburg in štirimi v enoti Mestni muzej
Krško.
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Na Gradu Rajhenburg je pomembna pridobitev nova stalna razstava Vitezi
Rajhenburški. Razstava osvetljuje čas rodbine Rajhenburških, ki je na gradu
in pripadajočem območju gospodovala od 12. do 16. stoletja. Programa, ki ju
ponujamo že v letu 2021/2022, sta Kaligrafija in Kako so se oblačili grajski, v
katerih bodo učenci na izkustveni način spoznali srednji vek.
V enoti Mestni muzej Krško izpostavljamo občasno razstavo Fran Bonač in tovarna
celuloze na Vidmu pri Krškem ter pedagoški delavnici Uokvirimo spomine in
Ustvarjamo z odpadnjim papirjem, na katerih se posvečamo predvsem (ponovni)
uporabi papirja.
Ob vseh občasnih likovnih razstavah, ki so na ogled na Gradu Rajhenburg in
v Galeriji Krško, pripravljamo tudi programe, ki jih izvajajo akademski umetniki
in avtorji razstav in so namenjeni učencem neobveznega izbirnega predmeta
Umetnost ter obveznega izbirnega predmeta Likovno snovanje.

Svoj obisk lahko načrtujete v časovnih okvirih, navedenih pri posameznem
programu, ali kot celodnevno dejavnost s kombinacijo programov v eni ali več
naših enotah.
Opis programov je na voljo tudi na spletnih straneh:
www.kd-krsko.si/abonmaji/gledaliski
www.mestnimuzejkrsko.si/izobrazevanje
www.galerijakrsko.si
www.gradrajhenburg.si/izobrazevanje
Pri snovanju programov se trudimo, da bi našo kulturno dediščino predstavili na
kar se da zanimiv način. Zavedamo se, kako pomembna pri usvajanju znanja
je celostna izkušnja, zato naši programi ponujajo pester nabor doživljajskoustvarjalnih aktivnosti.
Zasnovani so tako, da se vsebinsko navezujejo na učne načrte posameznih
predmetov in izbirnih vsebin ter omogočajo medpredmetno povezovanje
(spoznavanje okolja, družba, zgodovina, geografija, slovenski jezik, matematika,
fizika, likovna umetnost, umetnostna zgodovina, etnologija …), z obiskom muzeja
pa učenci na drugačen način pridobivajo nova znanja o kulturni dediščini in
dopolnjujejo že usvojena. Programi so oblikovani in prilagojeni za vse starostne
skupine predšolskih otrok in šolajoče se mladine.
Dobrodošli.
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Mestni muzej Krško in Galerija Krško
Valvasorjevo nabrežje 4
8270 Krško

www.mestnimuzejkrsko.si
info@mestnimuzejkrsko.si
www.galerijakrsko.si
info@galerijakrsko.si

051 390 658
07 429 10 99
07 620 42 14

Vstopnina in trajanje
Ogled muzeja in/ali galerije: 30–120 minut oz. po dogovoru
Študenti, dijaki, osnovnošolci
Skupinski popust (10 in več oseb)
Predšolski otroci
Izvedba pedagoške delavnice: 45–60 minut
			
Osnovni pedagoški program (ogled in izvedba ene delavnice):
Študenti, dijaki, osnovnošolci, predšolski otroci
Izvedba vsake dodatne pedagoške delavnice: 60–180 minut

1,00 EUR
0,50 EUR
prost vstop
2,00 EUR
60–180 minut
2,50 EUR
1,50 EUR

Osnovni pedagoški program je zasnovan tako, da vključuje ogled aktualne
razstave, na katero se delavnica navezuje, in izvedbo delavnice.
Izvedba pedagoških delavnic je možna med odpiralnim časom muzeja in galerije,
praviloma med 10.00 in 16.00, po dogovoru tudi zunaj tega časa.
Aktualni odpiralni čas enot je objavljen na spletnih straneh.
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Vodenje po stalnih in občasnih razstavah
€
Primerno za: V/3+, OŠ, SŠ

Trajanje: 60–120 minut
oz. po dogovoru

Vstopnina:
V: prost vstop
OŠ, SŠ: 1,00 EUR
skupine nad 10 udeležencev:
0,50 EUR

Mestni muzej Krško je muzej mesta Krško in njegove okolice in skrbi za premično
dediščino Krškega na področjih zgodovine, umetnostne zgodovine in etnologije
ter jo predstavlja širši javnosti. Je prostor učenja, sodelovanja in druženja.
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Kot enota Kulturnega doma Krško je bil ustanovljen leta 2009, delovati pa je začel
30. marca 2010. Valvasorjev kompleks, kjer ima muzej prostore, je z evidentiranimi
elementi poznega 16. oziroma zgodnjega 17. stoletja najkakovostnejši ambient
mesta. Občina Krško ga je leta 1993 razglasila za kulturni in zgodovinski
spomenik. V letih 2008 in 2009 je bil temeljito obnovljen. Kompleks sestavljajo
tri meščanske hiše: t. i. Valvasorjeva iz leta 1609, Jarnovičeva z ohranjenimi
poznogotskimi elementi in Kaplanova z ohranjenim poznogotskim konzolnim
nadstropjem. Leta 2013 so bili muzejski enoti v upravljanje priključeni še prostori
v obnovljeni Mencingerjevi hiši, leta 2019 pa Hočevarjev mavzolej.
Stalne razstave:
Valvasorjevi v Krškem, Meščanka Josipina Hočevar, Prvi krški borci, Akademski
slikar Vladimir Štoviček: »Jaz sem čist realist, abstraktna umetnost ni zame«

Galerija Krško
Galerija Krško oziroma nekdanja špitalska cerkev sv. Duha je bila v arhitekturnem
slogu poznega baroka zgrajena leta 1777. Leta 1939 je bila desakralizirana in
predana v uporabo Muzejskemu društvu za izvajanje muzejskih dejavnosti.
Od leta 2010 deluje Galerija Krško pod okriljem Kulturnega doma Krško, njen
namen je razstavljanje, zbiranje in promoviranje sodobne umetnosti mlajših in
že uveljavljenih avtorjev. Razstave so pripravljene posebej za to razstavišče, saj
se tako najbolje vzpostavi dialog med umetniškimi deli in arhitekturo, v katero so
umeščena.
Vsako leto pripravimo od tri do pet občasnih razstav in po njih vodimo obiskovalce.
Po dogovoru izvedemo tudi tematske delavnice, vezane na aktualno razstavo, ki
jih prilagajamo starosti obiskovalcev.

Mencingerjeva hiša
Krško, mesto med reko Savo in Trško Goro, je status mesta dobilo 5. marca 1477.
Med najpomembnejše in najstarejše zidane stavbe uvrščamo Mencingerjevo
hišo, ki vključuje dva objekta, poimenovana pa je po pisatelju, odvetniku in
politiku Janezu Mencingerju; ta je leta 1887 za svoje domovanje izbral Krško. Pred
Mencingerjem je bila lastnica obeh hiš družina Auersperg, v 17. stoletju pa je tu
zadnje leto svojega življenja preživel polihistor Janez Vajkard Valvasor.
Hiša obiskovalcem omogoča spoznavanje različnih zgodovinskih obdobij,
predvsem renesančnih fresk s konca 16. stoletja.
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Hočevarjev mavzolej
Mavzolej družine Hočevar je že vse od nastanka zanimiv za obiskovalce, ki jih pot
zanese v ta del mesta Krško. Grobnica zakoncev Martina in Josipine Hočevar,
umeščena v prostor nekdanjega mestnega pokopališča, je kulturni spomenik
zrele neogotske dobe, ki se po kakovosti ne more primerjati z drugimi mavzoleji,
grobnicami in pokopališkimi kapelicami na Slovenskem.
Ambiciozno oblikovan mavzolej je kot družinsko grobnico po soprogovi smrti
leta 1886 dala postaviti Josipina Hočevar. Po večkratnih premorih je bil končan
leta 1890, ko so vanj prenesli Martinove posmrtne ostanke, leta 1911 pa so poleg
moža pokopali tudi Josipino.
12

Zakonca Hočevar, ki sta se poročila 9. novembra 1842, sta imela ključno vlogo
pri razvoju mesta Krško. Veliko sta vlagala v lokalno infrastrukturo, predvsem
v Krškem in Radovljici, in tako na večjem delu nekdanje Kranjske prispevala k
razvoju gospodarstva, šolstva, kulture, zdravstva.

Mesto Krško in njegovi simboli
€
Primerno za: V/5+, OŠ/1

Trajanje: 75–90 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Zaradi lege ob reki Savi sodi Krško med kraje, ki so bili vso zgodovino pomembni
kot križišča prometnih poti. Status mesta je dobilo 5. marca 1477, s čimer so
mesto in meščani dobili pravico do rabe mestnega grba in pečata.
Udeleženci delavnice si ogledajo razstavo Krške vedute: Mestne insignije,
seznanijo se s krškim grbom in njegovim pomenom, nato pa s tehniko trganja
papirja izdelajo svoj grb.

Na obisku pri Josipini Hočevar
€
Primerno za: OŠ/1, 2, 3

Trajanje: 60–75 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Josipina Hočevar se je rodila v Radovljici, večino svojega življenja pa je preživela
v Krškem. Krčani jo poznajo kot dobrotnico in mecenko, saj je omogočala gradnjo
novih stavb, delovanje šolskih in cerkvenih ustanov ter meščane podpirala pri
številnih dejavnostih.
Udeleženci delavnice si najprej ogledajo razstavo Meščanka Josipina Hočevar,
spoznajo njeno vlogo pri razvoju mesta in šolstva, nato pa preizkusijo svoje
ročne spretnosti: na koščke platna (s kombinacijo različnih vbodov ali na vnaprej
narisanem motivu) prišijejo gumbe.

Protestantizem
€
Primerno za: OŠ/2, 3, SŠ

Trajanje: 75 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Burno 16. stoletje je tako v evropskem prostoru kot na našem območju pustilo
neizbrisen pečat. Slovenski protestanti, med katerimi so kar trije povezani s
prostorom današnjega Posavja, so postavili temelje slovenskemu jeziku: z njimi
smo dobili prvo tiskano knjigo, prvi pravopis in prvi prevod Biblije v slovenski jezik.
Udeleženci spoznajo čas protestantizma in življenje predstavnikov tega obdobja
v Krškem. Seznanimo jih z življenjem in delom Adama Bohoriča, Jurija Dalmatina
in Primoža Trubarja. Ob koncu pridobljeno znanje obnovijo na učnih listih.

Uporniški klobuk
€
Primerno za: OŠ/2, 3

Trajanje: 90 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Vzrokov za kmečke upore je bilo več, med ključnimi pa je bilo povečevanje
bremen, ki so jih fevdalci nalagali kmečkemu prebivalstvu. Tudi v Krškem z
okolico so se kmetje borili za svoje osnovne pravice.
Udeleženci delavnice se na razstavi Valvasorjevi v Krškem iz zapisov v Slavi
vojvodine Kranjske seznanijo s kmečkimi upori, nato pa si izdelajo uporniške
klobuke in jih okrasijo s pušpanom in petelinjim peresom.

Suha igla
€
Primerno za: OŠ/2, 3, SŠ

Trajanje: 120 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Preteklost krajev nekdanje Kranjske spoznavamo v Mestnem muzeju Krško tudi
ob Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske, v kateri so med nosilci sporočil o krajih
in ljudeh tudi grafike, izdelane v tehniki globokega tiska.
Udeležencem na delavnici predstavimo grafično tehniko suhe igle; spoznajo
materiale, s katerimi lahko izdelamo matrico, in orodja, ki omogočajo globoke
in natančne reze v površino. Z uporabo grafične stiskalnice naredimo odtise na
grafični papir.

Knjigoveštvo
€
Primerno za: OŠ/3, SŠ

Trajanje: 180 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Prvo tiskano knjigo smo Slovenci leta 1550 dobili s Primožem Trubarjem, stoletje
pozneje pa eno najobsežnejših in najbolj temeljitih del, ki so opisovala naše kraje
– Slavo vojvodine Kranjske avtorja Janeza Vajkarda Valvasorja.
Udeleženci delavnice si ogledajo razstavo Valvasorjevi v Krškem, na kateri preberejo
odlomek iz omenjenega dela. Predstavimo jim zgodovino knjige, vrste knjig, načine
vezave, materiale in pojasnimo pojme, kot so knjižni blok, lege, vezice in knjižni čevelj.
V praktičnem delu iz pripravljenih materialov korak za korakom po mentorjevih
navodilih izdelajo svojo knjigo.

Valvasor – učenjak
€
Primerno za: OŠ/3, SŠ

Trajanje: 75 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Janez Vajkard Valvasor – zgodovinar, zemljepisec, narodopisec, krajepisec,
kartograf, naravoslovec, tehnik, zbiratelj, risar, založnik … Ena ključnih osebnosti
slovenske zgodovine, ki si je v zadnjem obdobju življenja za kraj bivanja izbrala
mesto Krško.
Udeleženci delavnice si ogledajo razstavo Valvasorjevi v Krškem in se seznanijo z
življenjem in delom tega pomembnega moža, nato pa se preizkusijo kot kartografi
– z uporabo preprostega pripomočka izračunajo višino sosednjih gričev.

Kemogram
€
Primerno za: OŠ/3, SŠ

Trajanje: 90 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Ustvarjalna tehnika kemogram je zlitje dveh oblik umetniškega izražanja,
fotografije in slikarstva. Medtem ko pri slikarstvu rišemo z materialnimi barvami,
je fotografija medij, pri katerem slika nastane s svetlobo, kemogram pa je risanje s
kemikalijami na svetlobno občutljiv fotografski papir. S to tehniko lahko ustvarimo
nadrealistične neponovljive in unikatne kompozicije.
Udeleženci delavnice si ogledajo razstavo Valvasorjevi v Krškem, se seznanijo z
delovanjem fotoaparata, vstopijo v camero obscuro, spoznajo njeno delovanje in
uporabo v preteklosti, nato pa ustvarijo svoj izdelek.

Fotografiranje s camero obscuro
€
Primerno za: OŠ/3, SŠ

Trajanje: 180 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Camera obscura je latinski izraz za temno sobo. Je navaden zatemnjen prostor
z drobno luknjico v steni. Skozi to odprtinico pada svetloba, ki na nasprotni
steni izriše obrnjeno sliko predmeta. Mnogi umetniki so jo najprej uporabljali kot
pripomoček za risanje pokrajin.
Udeleženci delavnice si ogledajo razstavo Valvasorjevi v Krškem, spoznajo
delovanje camere obscure, fotografirajo z več različnimi formati, posnete
fotografije pa razvijejo v muzejski temnici.
Delavnica je primerna za tehnične dneve. Vmes je predviden odmor za malico (20 minut).

Uokvirimo spomine
€
Primerno za: V/5+, OŠ/1, 2

Trajanje: 75 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Ljubljanski industrialec Fran Bonač je bil snovalec in prvi lastnik tovarne celuloze
na Vidmu pri Krškem, ki je bila svojčas ena najsodobnejših tako v Jugoslaviji kot
zunaj njenih meja. Graditi jo je začel leta 1938. Z njeno umestitvijo na Videm je
odločilno vplival na razvoj mesta, občine in širšega prostora. Po drugi svetovni
vojni se je proizvodni program širil in tovarna je postala tudi zelo pomembna in
velika proizvajalka časopisnega papirja v srednji Evropi.
Udeleženci delavnice si ogledajo razstavo Fran Bonač in tovarna celuloze na
Vidmu pri Krškem, nato pa si s tehniko zvijanja časopisnega papirja iz papirnih
22
zvitkov izdelajo okvir za sliko ali fotografijo.

Ustvarjamo z odpadnim papirjem
€
Primerno za: OŠ/1, 2, 3

Trajanje: 75–90 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Tovarna celuloze na Vidmu pri Krškem je nastala z namenom proizvodnje
celuloze, ki so jo pridobivali iz lesa, nato pa uporabljali v papirni industriji. Po
vojni, v 50. letih 20. stoletja, se je preusmerila v proizvodnjo časopisnega papirja.
Udeleženci delavnice si ogledajo razstavo Fran Bonač in tovarna celuloze na
Vidmu pri Krškem, na delavnici pa spoznajo različne možnosti ponovne uporabe
časopisnega papirja in si izdelajo uporabne izdelke.

Ex libris za mojo knjigo
€
Primerno za: OŠ/2, 3, SŠ

Trajanje: 120 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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V 16. stoletju so trije slovenski protestanti, ki so povezani s prostorom današnjega
Posavja, s prvo tiskano knjigo, pravopisom in prevodom Biblije poskrbeli za
temelje slovenskega jezika. Knjige so v preteklosti veliko bolj kot danes veljale
za dragocenost, kar so lastniki velikokrat nazorno pokazali z označevanjem.
Današnje javne ustanove to najpogosteje naredijo kar s štampiljkami, zasebni
lastniki pa so uporabili t. i. ex libris odtis grafike malega formata s simbolom,
inicialkami in podobno.
Udeleženci spoznajo čas in pomen protestantizma ter življenje predstavnikov
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tega obdobja v Krškem, na delavnici pa si izdelajo grafično matrico, s katero
bodo lahko označevali knjige in druge tiskovine.

Odtisi rastlin
€
Primerno za: V/5+, OŠ/1, 2, 3

Trajanje: 75–90 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Janez Vajkard Valvasor je bil vsestransko izobražen in njegovo delo je segalo na
različna področja. Ustanovil je grafično delavnico, kamor je vabil številne mojstre,
ki so izdelovali bakroreze za njegovo zbirko. Tudi sam je bil avtor nekaterih risb
rastlin v svojih knjigah.
Udeleženci delavnice si ogledajo razstavo Valvasorjevi v Krškem in se seznanijo
z Valvasorjevim delom Slava vojvodine Kranjske, v katerem lahko med drugim
prebiramo tudi o gozdnem bogastvu slovenskih dežel. Udeleženci v okolici
muzeja poiščejo rastline, ki jih nato uporabijo na delavnici.

Grad Rajhenburg
Cesta izgnancev 3
8280 Brestanica

www.gradrajhenburg.si
info@gradrajhenburg.si

07 620 42 16
051 390 648
07 620 42 14

Vstopnina in trajanje
Ogled gradu: ogled celotnega gradu: 75–120 minut oz. po dogovoru
Študenti, dijaki, osnovnošolci
3,50 EUR
Skupinski popust (10 in več oseb)
2,50 EUR
Predšolski otroci
prost vstop
Osnovni pedagoški program (delni ogled z delavnico): 45–90 minut
Študenti, dijaki, osnovnošolci, predšolski otroci				
2,50 EUR
Izvedba (vsake) dodatne pedagoške delavnice: 45–60 minut		
1,50 EUR
Cena pedagoških delavnic zunanjih izvajalcev: 45–60 minut
4,00–8,00 EUR
Osnovni pedagoški program je zasnovan tako, da vključuje ogled aktualne razstave,
na katero se delavnica navezuje, in izvedbo delavnice.
Izvedba pedagoških delavnic je mogoča med odpiralnim časom gradu, praviloma
med 10.00 in 16.00, po dogovoru tudi zunaj tega časa.
Aktualni odpiralni čas enote je objavljen na spletni strani.
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Vodenje po gradu Rajhenburg
€
Primerno za: V/3+, OŠ, SŠ
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Trajanje: 60–120 minut
oz. po dogovoru

Vstopnina:
V: prost vstop
OŠ, SŠ: 3,50 EUR
skupine nad 10 udeležencev:
2,50 EUR

Grad Rajhenburg, celovito prenovljen kulturni spomenik državnega pomena, je
eden najpomembnejših pomnikov grajske arhitekturne dediščine na Slovenskem.
S 60 metrov visokega skalnega pomola nad sotočjem potoka Brestanica in reke
Save že stoletja nadzoruje okolico.
Udeleženci spoznajo zasnovo grajske stavbe in njeno rast skozi stoletja, se
sprehodijo po celotnem gradu ter si ogledajo stalne in občasne razstave. Vodstvo
je prilagojeno starostni stopnji obiskovalcev.
Stalne razstave:
Vitezi Rajhenburški
Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg
Trapisti v Rajhenburgu
Slovenski izgnanci 1941–1945
Kazenske ustanove na gradu Rajhenburg 1948–1966
Grajsko pohištvo 18. in 19. stoletja iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije
Primož Kozmus: Odličja

Kamen na kamen palača ali kako zraste grad
€
Primerno za: V/3+

Trajanje: 45–60 minut

Cena programa: prost vstop
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Grad Rajhenburg se že stoletja bohoti na visokem skalnem pomolu nad sotočjem
potoka Brestanica in reke Save. Stavbna zasnova iz 12. stoletja je bila pozneje
dozidana. Stavbo in pripadajoče posestvo so štiri stoletja upravljali ministeriali, ki
so dobili ime po gradu – Rajhenburški. Po izumrtju družine so njihovi nasledniki
poslopju dodajali sodobnejše elemente, grad pa je tako postopoma dobil podobo,
ki jo lahko občudujemo še danes.
Obiskovalci na sprehodu po delu gradu in na razstavi Stavbni razvoj in prenova
gradu Rajhenburg spoznajo zasnovo stavbe in njeno rast skozi stoletja. Hkrati po
gradu iščejo lesene gradnike, s katerimi na koncu zgradijo različne objekte: od
preprostih hiš do gradu.

Rast naselij ob gradovih
€
Primerno za: OŠ/2, 3

Trajanje: 90 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Nastanek naselij je bil odvisen od različnih dejavnikov, največjo vlogo pri tem
pa so imeli relief, križišča pomembnih prometnih poti, sotočja plovnih rek in tudi
bližina utrjene stavbe zemljiškega gospoda. Tudi pod gradom Rajhenburg je
zraslo naselje, ki je v 15. stoletju dobilo trške pravice.
Udeleženci ob ogledu razstave Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg
spoznajo grajsko poslopje in izvedo, kako se je razvijalo naselje pod njim. Na
delavnici se seznanijo z urbanističnimi zakonitostmi vaškega, trškega in mestnega
jedra ter jih uporabijo pri izdelavi maket.

Arhitektura gradu Rajhenburg
€
Primerno za: V/3+, OŠ/1, 2, 3, SŠ

Trajanje: 90 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Grad Rajhenburg se ponaša s številnimi ohranjenimi romanskimi prvinami
in izjemnimi arhitekturnimi členi, ki izstopajo v slovenskem prostoru, zato je
med najzanimivejšimi grajskimi stavbami ter najpomembnejšimi spomeniki
srednjeveške grajske arhitekture na Slovenskem.
Udeleženci ob ogledu razstave Stavbni razvoj in prenova gradu Rajhenburg
spoznajo zasnovo grajske stavbe in njeno rast skozi stoletja, na delavnici pa se
osredotočijo na določen arhitekturni člen in ga poustvarijo v izbrani slikarski ali
risarski tehniki.

Rajhenburški kovanec
€
Primerno za: OŠ/1, 2

Trajanje: 60–75 minut

Cena programa: 2,50 EUR

32

Grad Rajhenburg je že vse od nastanka ponujal dom različnim stanovalcem.
Ko je bil del posesti salzburške nadškofije, so bili ministeriali, ki so ga upravljali
skupaj s pripadajočimi posestmi, vitezi Rajhenburški. V njihovem času je bila v 13.
stoletju na gradu tudi kovnica denarja.
Udeleženci delavnice si po ogledu razstave Vitezi Rajhenburški, na kateri se
posvetimo predvsem spoznavanju takratnih načinov trgovanja in plačilnih sredstev,
izdelajo svoj mošnjiček za kovance ter ga napolnijo z »rajhenburškimi srebrniki«.
Po delavnici je predviden odmor za peko izdelkov (približno 15 minut).

Kaligrafija
€
Primerno za: OŠ/2, 3, SŠ

Trajanje: 120 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Prvo omembo kraja in gradu Rajhenburg ter prvega znanega člana rodbine
Rajhenburških najdemo na listini salzburškega nadškofa Konrada I. iz 12. stoletja
o razrešitvi spora za posestvo. Napisana je v različici takratne pisave, karolinški
minuskuli.
Udeleženci si ogledajo razstavo Vitezi Rajhenburški, spoznajo material za pisanje,
ki so ga uporabljali v srednjem veku, in takratno pisavo. Na delavnici se v veščini
lepopisja preskusijo tudi sami.

Kako so se oblačili grajski
€
Primerno za: OŠ/1, 2

Trajanje: 45–60 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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V času, ko je grad upravljala družina Rajhenburških, so v sobani prvega nadstropja
nastale izjemne poslikave v fresko tehniki, ki sodijo med redke tako celovito
ohranjene poslikave na slovenskih gradovih in dvorcih iz 16. stoletja.
Udeležence vodimo po razstavi Vitezi Rajhenburški in jim podrobneje predstavimo
omenjeno družino ter obdobje srednjega veka. Ogled se konča v trikotni poslikani
sobi, na stenah katere lahko med drugim občudujemo umetelna oblačila
upodobljencev, nekatera oblačila v srednjeveškem slogu in opremo viteza pa
udeleženci tudi sami pomerijo.

Zeliščni kruhek
€
Primerno za: V/3+, OŠ/1

Trajanje: 60 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Menihi trapisti so prišli v Rajhenburg v 19. stoletju in si na gradu uredili samostan, v
katerem so ostali 60 let. Kot izjemni in vsestranski gospodarji so pustili neizbrisen
pečat v našem prostoru. Ukvarjali so se z različnimi vejami gospodarstva ter v
naše kraje prinesli kar nekaj novosti v gospodarjenju in pridelavi hrane.
V bližini gradu so imeli gospodarska poslopja, obsežne travnike in polja, na katerih
so redili živino in gojili poljščine, pred gradom pa so uredili bogat zeliščni vrt.
Udeleženci delavnice si ogledajo razstavo Trapisti v Rajhenburgu in spoznajo
nekatera zelišča, nato pa umesijo in spečejo svoj zeliščni kruhek.
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Po delavnici je predviden odmor za peko kruhkov (približno 30 minut).

Zeliščni okraski
€
Primerno za: V/3+, OŠ/1, 2

Trajanje: 100–120 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Menihi trapisti so bili skromni v vseh pogledih svojega delovanja. Vso hrano so si
pridelali sami na bližnjem posestvu. Preproste dnevne obroke so si najprej začinili
le s soljo, kasneje pa so začeli uporabljati zelišča, ki so jih gojili na obsežnem vrtu
pred samostanom.
Udeleženci si ogledajo razstavo Trapisti v Rajhenburgu, spoznajo nekatera zelišča,
nato pa jih na delavnici uporabijo na malo drugačen način od običajnega – pri
izdelavi ličnega okraska.
Med delavnico je predviden 30-minutni odmor za sušenje ulitka.

Izdelava čokoladnih lizik
€
Primerno za: V/3+, OŠ

Trajanje: 45 minut

Cena programa: 5,00 EUR (skupina
nad 15 udeležencev: 4,00 EUR)
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Rajhenburški trapisti so bili prvi industrijski proizvajalci čokolade na Slovenskem.
Prodajali so jo pod blagovno znamko Imperial, častni naziv pa jim je kot znak
izjemne kakovosti podelil cesar Franc Jožef I.
Udeleženci delavnice spoznajo osnovne tehnike topljenja čokolade in dela z njo
ter si izdelajo čokoladni liziki.
Program izvajamo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem.
Pred izvedbo programa priporočamo ogled razstave Trapisti v Rajhenburgu.
Ogled razstave ni vključen v ceno in se zaračuna po ceniku.

Izdelava čokoladnih pralinejev ali čokoladnih kroglic
€
Primerno za: SŠ

Trajanje: 90 minut

Cena programa: 10,00 EUR (skupine
nad 15 udeležencev: 8,00 EUR)
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Trapisti so v svoji tovarni izdelovali različne čokolade in čokoladne izdelke; tako
mlečno kot jedilno čokolado, čokolado z lešniki, čokoladne pastile in pralineje,
prodajali pa so jih po vsej Evropi.
Udeleženci se naučijo pravilno temperirati čokolado in spoznajo osnovne tehnike
izdelave pralinejev. Na delavnici vsak izdela čokoladne kalupe in čokoladna
polnila za štiri pralineje oziroma kroglice.
Program izvajamo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem.
Pred izvedbo programa priporočamo ogled razstave Trapisti v Rajhenburgu.
Ogled razstave ni vključen v ceno in se zaračuna po ceniku.

Izdelava embalaže iz kartona
€
Primerno za: OŠ/2, 3

Trajanje: 75–90 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Rajhenburški trapisti so čokolado Imperial, ki so jo izdelovali v bližnji tovarni,
pakirali v različne vrste embalaže: v tulce ter pravokotne, kvadratne in okrogle
škatlice. Zanje so oblikovali napise v različnih jezikih, poskrbeli so tudi za ves
reklamni material.
Udeleženci si ogledajo razstavo Trapisti v Rajhenburgu, na delavnici pa si izdelajo
in okrasijo lično škatlico iz kartona.
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Mošnjiček za zelišča
€
Primerno za: OŠ/2, 3, SŠ

Trajanje: 90–120 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Menihi trapisti so bili vsestranski in dobri gospodarji. Držali so se mnogih pravil,
med drugim načela »kar potrebuješ, naredi sam«. Vse potrebno za življenje so si
priskrbeli sami, tudi obuvala in oblačila. Letna obuvala, cokle, so izdelali iz lesa,
zimska pa iz usnja in volne. Oblačila so si sešili v samostanski krojaški delavnici.
Po ogledu razstave Trapisti v Rajhenburgu se v spretnosti krojenja in šivanja
preskusijo tudi udeleženci delavnice: samostojno si ukrojijo, zašijejo in okrasijo
vrečke za zelišča.

Pasje svetinjice
€
Primerno za: OŠ/2, 3, SŠ

Trajanje: 60 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Z gradu Rajhenburg, ki je bil med drugo svetovno vojno taborišče za izgon, je odšlo
v izgnanstvo več tisoč Slovencev. Vsakega izgnanca so ob sprejemu v taborišče
popisali, na kovinski ploščici, »pasji svetinjici«, pa je prejel identifikacijsko številko.
Udeleženci delavnice ob ogledu filma in razstave Slovenski izgnanci 1941–1945
spoznajo usodo slovenskih izgnancev in si na delavnici izdelajo svetinjico.
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Moja medalja
€
Primerno za: V/5+, OŠ/1, 2

Trajanje: 120–180 minut

Cena programa: 2,50 EUR
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Na gradu so na stalni razstavi predstavljena najpomembnejša odličja Primoža
Kozmusa – najboljšega slovenskega atleta in enega najuspešnejših športnikov
v športni zgodovini Slovenije. S katerim športom se je ukvarjal, koliko medalj je
osvojil in kako je potekal njegov trening?
Udeleženci ob ogledu razstave Primož Kozmus: Odličja spoznajo našega
olimpionika in nosilca zlate medalje z atletskega svetovnega prvenstva, na
delavnici pa oblikujejo in si izdelajo čisto svojo medaljo.
Med delavnico je predviden 30-minutni odmor za sušenje ulitka.

