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PREDSTAVITEV VSEBINE IZVEDENE 

DELAVNICE 

 Muzej Špital v Gornji Radgoni se je z delavnico Polonca

ciglari prvič udeležil DEKD.

 Idejno zasnovo delavnice smo oblikovali s:

Pomurski muzej Kultprotur

Murska Sobota Muzej Špital



 V lokalnem okolju smo se povezali:

Osnovno šolo Privatnim zbiralcem in lastnikom

Gornja Radgona zbirke opekarništva

gospodom Zoranom Jakičem

 Ciljna skupina so bili učenci OŠ Gornja Radgona, in sicer:

- vsi 3. razredi,

- 4., 5. in 6. razred (umetnostni krožek).



KAKO SMO NAČRTOVALI DOGODEK?

 Združili smo dve učni temi: 

stavbno dediščino Gornje Radgone z okolico     

in dejavnost opekarništvo.

 Delavnica je bila sestavljena iz:

- Analiziranje primera stila gradnje muzeja Špital (ogled)

in analiza zgrab v mestu Gornja Radgona (izbrani primeri

fotografij na učnih listih in ogled muzejske zbirke

opekarništvo),

- Reševanje učnih listov (utrjevanje pridobljenega znanja),

- Sestavljanje mini opek v prezračevalne line po vnaprej

pripravljenih vzorcih.



CILJI

 Cilj 1: Otrokom predstaviti stavbno dediščino, na

praktičnem primeru muzeja Špital ter stavbe, ki so

opazne v okolici Gornje Radgone.













 Cilj 2: Spoznati kamnite portale izstopajočih hiš v

Gornji Radgoni ter njihovo ornamentiko in simboliko.



 Simetrično risanje druge polovice portala vhodnih vrat.



 Cilj 3: Na praktičnih primerih spoznati materiale iz

katerih so bile grajene stavbe v preteklosti.





 Cilj 4: Spoznati pomen prezračevalnih lin na

gospodarskih poslopjih v Gornji Radgoni ter ovrednotiti

njihovo estetsko in likovno vrednost.







 Cilj 5: Novo pridobljeno znanje utrditi z reševanjem

učnih listov.



 Sestavljanje glinenih opek v vzorce prezračevalnih lin 

in ob tem razmišljanje o sestavi novih.



POMEN DELAVNICE  ZA VZGOJNO –

IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE

Otroci so:

 Imeli pouk na terenu.

 Spoznali so stavbno dediščino lokalnega okolja in

dejavnost opekarništvo, ki je nekoč bila pomembna panoga

na tem področju.

 Na primeru muzeja Špital so spoznavali različne stile in

tehnike gradnje stavbe, prav tako različna obdobja ter

karakteristike le-teh.

 Upoštevali smo pravilo različnosti sprejemanja

informacije: vidim, slišam, tipam.



 Delavnica je bila zasnovana tako, da je pokrivala več 

različnih področij:

- zgodovino,

- geografijo,

- arhitekturo,

- likovno umetnost, 

- turizem,

- kulturno dediščino in

matematiko.

 Vsi zastavljeni cilji so tako bili doseženi.

HVALA ZA VAŠO POZORNOST!!






