
 

 

Navodila za izvedbo kulturnega dne  
 

 

 
 
 
 KAJ: Kulturni dan za 6. do 9. razred OŠ Rače 

 
 KDAJ: 2. april 2020 
 
 KJE: doma 
 
 TEMA: Slovenski muzeji in galerije 
 
 POTEK KULTURNEGA DNE: 
 
1) Virtualni sprehod po slovenskem muzeju. Učenci boste na ta nenavaden kulturni dan mahnili na potep 
po enem izmed dveh ponujenih slovenskih muzejev, ki vam jih ponujamo v povezavah (klik na muzej): 
 

 Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož 

 Narodni muzej Slovenije 
 
Oba muzeja omogočata ogled zbirk (fotografij) na spletu, kakor tudi sprehod skozi svoje sobane. To storite 
tako, da najprej odprete povezavo, nato z drsnikom poiščete znak rumenega možička in kliknete EXPLORE.  

 

 
 
 
 
 

https://artsandculture.google.com/partner/pokrajinski-muzej-ptuj-ormo%C5%BE
https://artsandculture.google.com/partner/national-museum-of-slovenia


2) Poustvarjanje po ogledu muzeja. Ob vtisih virtualnega ogleda boste učenci poustvarjali na različnih 
področjih kulturne vzgoje. Učenci boste izdelali foto ali video izdelke tako, da si izberete eno izmed 
kulturnih področij: 
 

 Glasbeno literarna dejavnost (beri navodilo za GUM). 
 Likovna dejavnost (beri navodilo za LUM). 
 Večzvrstna dejavnost (tisti, ki imate radi izzive pa lahko obe področji združite ali dodate še plesno, 

gledališko, folklorno ali multimedijsko dejavnost. Navodil za to področje nimate, opirajte se na 
navodila iz GUM ali LUM). 
 

Prosimo vas, da proces nastajanja in končne izdelke fotografirate ali posnamete kratke video zapise, saj bo 
predstavitev končnih izdelkov za širšo javnost potekala na šolski spletni strani kot . 
 
 
 NAMEN  KULTURNEGA DNE: 

- Spoznavanje slovenske kulturne dediščine. 
- Spodbujanje bralne kulture. 
- Podpiranje ustvarjalnosti na različnih kulturnih področjih. 
- Vzgoja za nadaljnjo kulturno udejstvovanje. 

 
 IZVEDBA: Učenci Osnovne šole Rače od 6. do 9. razreda. Vsak učenec pripravi en končni izdelek. Če jih 
ustvarite več, sami naredite izbor. Po želji in v lastni organizaciji lahko k izvajanju projekta vključite tudi 
starše oz. skrbnike. Delo naj poteka v skladu z aktualnimi državnimi ali lokalnimi priporočili in odloki. 
 
 

 

 ROK ZA ODDAJO KONČNIH IZDELKOV:  
   ČIMPREJ, najkasneje do petka, 10. 4. 2020, na e-naslov: kulturnidan.race@gmail.com 
 

 
Pričakujemo vaš odziv in vas lepo pozdravljamo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Navodila za LUM 
 IDEJNA ZASNOVA: Na družabnih omrežjih se je pojavil izziv, ki so ga poimenovali »Med umetnostjo in 
karanteno«. Posamezniki si izberejo likovno delo in nato doma poustvarijo svetovno znane slike tako, da si 
upoštevajoč glavni motiv zelo domiselno izdelajo kostume in sceno, ter se postavijo v kompozicijo, kot je na 
originalnem likovnem delu.  Postavitev fotografirajo. 
In točno temu izzivu bomo sledili tudi pri nalogi virtualnega kulturnega dne na področju slovenske likovne 
umetnosti. 
 NAVODILO ZA DELO: 

 Izberi si katerokoli likovno delo SLOVENSKEGA AVTORJA (navdih lahko črpaš iz virtualnega ogleda, ali si s 

pomočjo spleta ali domače knjižnice izbereš likovno delo, ki ti je všeč). 

 Likovno delo si dobro oglej in premisli, katere predmete, oblačila in dodatke potrebuješ za poustvaritev 

motiva (pripomočki so lahko zelo domiselni in ni nujno, da so enaki originalu). 

 Pri delu si lahko ustvarjalec, režiser in fotograf, pozirajo in pomagajo ti lahko družinski člani. Ali pa vse 

narediš sam in si pomagaš s stojalom in samosprožilcem za fotografijo. 

 Postavitev in modele večkrat fotografiraj, izberi najboljšo različico, ki jo v aplikaciji za urejanje fotografij 

primerno obrežeš in dokončno obdelaš. 

 Fotografijo shrani tako, da pripišeš ime, priimek in razred. Primer: Janez_Primerek_9a 

 Ne pozabi: poustvarjamo slovenske likovne mojstrovine! V sporočilu še pripiši, koga si poustvaril in za katero 

delo gre. 

 ROK ZA ODDAJO FOTOGRAFIJ:  
   ČIMPREJ, najkasneje do petka, 10. 4. 2020, na e-naslov: kulturnidan.race@gmail.com 

 
 PRIMERI ZA NAVDIH: (več primerov najdeš tukaj: 
https://www.facebook.com/pg/MuseumsNews/photos/?tab=album&album_id=2352312438404452 ) 

 

 
 

 
 

mailto:kulturnidan.race@gmail.com
https://www.facebook.com/pg/MuseumsNews/photos/?tab=album&album_id=2352312438404452


 

 
 
 

Navodila za GUM 
 
 Izdelaj svojo »RAP GLASBO« 
Naloga na področju GUM  je sledeča: 
 

 najprej se sprehodi čez celotni muzej in si oglej vsebine, slike, inštrumente in ostalo kar je 

razstavljeno; 

 

 Glede na celoto, ki si jo videl/-a zapiši eno krajšo pesem, ki naj vsebuje podatke o tvojem »obisku v 

muzeju« … Torej, kaj ti je bilo najbolj všeč, kaj si vse videl/-a, prebrala, kaj je bilo najbolj zanimivo, 

katero ti je bilo najlepše, najzanimivejše delo s področja slikarstva ipd. … Skratka tukaj domišljija 

nima meja … Ideje bodo kar »vrele« iz vas  

 

 ko končate s pesmijo, si boste preko Youtube spletne strani predvajali naslednji glasbeni posnetek, 

ki ga uporabite kot glasbeno ozadje za izvedbo vaše pesmi v obliki RAPA (»repanje« ); 

https://www.youtube.com/watch?v=_1Ink9BDRW8  
 

 vse skupaj dobro utrdi; 

 

 svoje ustvarjalno delo vsekakor tudi posnami na telefon ali tablico. 

 

 IZBRALI BOMO NAJBOLJŠE OZIROMA NAJIZVIRNEJŠE USTVARJALCE in jih  objavili na naši spletni 

strani OŠ Rače  

 ROK ZA ODDAJO POSNETKOV:  
   ČIMPREJ, najkasneje do petka, 10. 4. 2020, na e-naslov: kulturnidan.race@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_1Ink9BDRW8
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