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Skrb za kulturno dediščino na šoli

 Povezovanje s posamezniki – Jože Primožič

 Razstave, raziskovalna naloga, kulturni dnevi

Obudili smo legendo Josip Primožič - Tošo

 Povezava z Muzejem narodne osvoboditve 
Maribor

 Povezava z Zavodom za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije, OE Maribor





Prevzeli smo muzej, 18. maj 2013







DEKD 2011, oblačilna kultura



DEKD 2012, Ob lipi se spominjamo



Rodile so se Dragice











DEKD 2013, kulturni dan



Po kulturni dediščini Maribora



Na Piramidi







Sodelovanje DEKD 2014 

Kdo:  

Muzej narodne osvoboditve Maribor 

Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije – območna enota Maribor

 Osnovna šola Draga Kobala Maribor



Zakaj

 Spoznavanje kulturne dediščine na terenu, 
popularizacija in medsebojno sodelovanje 
otrok in odraslih

 Sodelovanje Muzeja narodne osvoboditve 
Maribor, Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije – OE Maribor z Osnovno 
šolo Draga Kobala Maribor – sodelovanje 
kulturnih ustanov z osnovno šolo



Presenečenje – meščanski salon v šolski avli







Vila Scherbaum čaka na mlade umetnike









Dekliška šola











Laboratorij Marie Curie

 Igra vlog: Marie Curie in njeni hčerki Irene 
in Eve

 Povezovanje družboslovja in naravoslovja

 Vsi predmeti so iz šolske zbirke kemije in 
zgodovine











Na obisku pri družini Janka in Katke 
– dom delavske družine



Na obisku pri delavski družini

 Oče Janko zaposlen kot šofer pekovskih in 
slaščičarskih izdelkov pri družini Scherbaum

 Mama Katka gospodinja

 Hči Tilika sanja o šoli in lepšem življenju kot ga 
ima stara mama na kmetiji v Prlekiji

 Stara mama Micka na obisku iz Prlekije

 Srečata se kmečki tradicionalni svet in delavski 
svet, spremenjeni odnosi v družini in želje za 
prihodnost drugačne kot nekoč

 Učenci so na osnovi strokovne literature sami 
napisali dramatizacijo

















DEKD 2015, Ko se je ustavil čas







DEKD 2015, naše korenine











































Muzej narodne osvoboditve Maribor

Osnovna šola Draga Kobala 
Maribor

Muzejsko delo pri 
pouku zgodovine

Kulturni dnevi

Skozi vrata v preteklost
Dnevi evropske kulturne dediščina
Muzej za mir, mednarodni projekt



Zavod za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije – območna 

enota Maribor

Osnovna šola Draga Kobala 
Maribor

Kulturni dnevi
Restavratorska delavnica

Dnevi evropske kulturne dediščine



Kaj smo vsi pridobili?

 Zgledno dolgoletno sodelovanje z Muzejem 
narodne osvoboditve Maribor, Zavodom za varstvo 
kulturne dediščine – območna enota Maribor ter 
Osnovno šolo Draga Kobala Maribor, Pokrajinskim 
arhivom Maribor - pomoč strokovnjakov za 
posamezna področja (razstave, delavnice, vodenje, 
restavriranje …)

 Medgeneracijsko sodelovanje (sodelovanje staršev 
in starih staršev – priprava jedi, pomoč pri 
rekonstrukciji vsakdanjega življenja nekoč)

 Izjemno zanimanje učencev za sodelovanje 

 Učenci so sodelovali kot nastopajoči, avtorji 
tekstov, pomočniki, usmerjevalci prometa, fotografi 



 http://www.us-
rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf

 http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploa
ds/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_zgodovina.pdf

 https://www.facebook.com/pages/SPOZNAJ-VARUJ-
OHRANI/116517375188028?fref=ts

 http://www.zvkds.si/sl/zvkds/spoznaj-varuj-ohrani/

 Fotografski arhiv OŠ Draga Kobala Maribor

 Osebni arhiv Marjetka Berlič

http://www.us-rs.si/media/ustava.republike.slovenije.pdf
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_zgodovina.pdf
https://www.facebook.com/pages/SPOZNAJ-VARUJ-OHRANI/116517375188028?fref=ts
http://www.zvkds.si/sl/zvkds/spoznaj-varuj-ohrani/

