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Dogodek v mestu Gogi, pisatelja in dramatika 
Slavka Gruma, velja za temeljno dramsko delo 
slovenskega literarnega ekspresionizma.
Z dijaki se bomo podali na vodeni sprehod po 
Grumovem rojstnem kraju, Šmartnem pri Litiji, 
in odkrivali povezave in vpliv kraja na njegovo 
ustvarjanje. Sprehod bomo popestrili s 
prebiranjem odlomkov Grumovih pisem in 
poiskali križišče, ki je navdihnilo znamenito 
Vavpotičevo sceno mesta Goga.

Čas: 60 minut Cena: 2,50 € na osebo
Primerno za: SŠ. Priporočamo kot pripravo na 
maturitetni esej.

Sprehod po Grumovem 
Šmartnem

Obiščite nas - šola na gradu je 
zabavna!
V šolskem letu 2022/23 za organizirane skupine 
vrtčevskih otrok, osnovnošolcev in srednješolcev 
ponujamo pester nabor pedagoških programov, 
prilagojenih starostnim skupinam otrok in 
mladostnikov.

Za lažje načrtovanje obiska
Pedagoške programe izvajamo za skupine od 
10 do 30 oseb. Na gradu lahko sprejmemo do 
3 skupine hkrati.
Cene delavnic vključujejo vstopnico za ogled 
muzejskih zbirk, vodenje in izvedbo delavnice 
ter materiale in pripomočke.
Ob predhodni najavi (vsaj 2 tedna prej) je 
izvedba programov možna tudi izven 
odpiralnega časa muzeja.
Vodene oglede prilagodimo starosti otrok.

Odkrijte zgodbe enega
najlepših renesančnih gradov

na Slovenskem!

NOVOSTI

MATURA 
2023



Čarovništvo in vraževerje na 
Slovenskem
vodeni ogled

Na gradu Bogenšperk napovedujemo novo stalno
razstavo, posvečeno zgodovini čarovništva in
vraževerja na Slovenskem. Razstava bo odkrivala
vzroke za pojav sistematičnega preganjanja
čarovništva, predstavila širši družbeni kontekst
tega pojava, žalostne zgodbe obtoženih ter
odmeve čarovništva do današnjih dni. Kompleksno
temo predstavljamo na atraktiven in hkrati
družbeno zaveden način.

Čas: 60 minut Cena: 3,50 € na osebo
Primerno za: OŠ/3SŠ. 

APRIL 2023

NAPOVEDUJEMO

Grad Bogenšperk
vodeni ogled 

Na vodenem ogledu bomo raziskovali grajske
sobane in skozi zanimive zgodbe spoznavali
zgodovino gradu in njegovih prebivalcev,
predvsem znamenitega Janeza Vajkarda
Valvasorja. Pot nas bo peljala tudi skozi poročno
dvorano, Valvasorjevo skrito sobo, naravoslovne
zbirke, Galerijo, Valvasorjevo delovno sobo ter
grafično delavnico. 

Čas: 60 minut Cena: 3,50 € na osebo
Primerno za: OŠ/1, 2, 3, SŠ

vodeni ogled za vrtčevske 
skupine 

Ogled gradu, zasnovan za predšolske otroke.

PROGRAMI IN DELAVNICE

Čas: 45 minut Cena: 2,20 € na osebo



Valvasoriana
vodeni ogled 

Podali se bomo v prvo nadstropje gradu in si
ogledali razstavo Valvasoriana. S pomočjo
muzejskih replik in drugih pripomočkov bomo
raziskovali zgodovino dežele Kranjske ter njenih
prebivalcev v 17. stoletju. Od blizu se bomo
spoznali z življenjem in delom slavnega polihistorja
Janeza Vajkarda Valvasorja, si ogledali njegovo
delovno sobo z originalnim izvodom Slave
Vojvodine Kranjske ter pokukali v grafično
delavnico. Na koncu se bodo učenci preizkusili v
zabavnem kvizu.

Čas: 60 minut Cena: 3,50 € na osebo; z ustvarjalno
delavnico: 6 € na osebo
Primerno za: OŠ/2, 3, SŠ

ustvarjalna grafična delavnica

Čas: 45 minut Cena:
3,50 € na osebo; z
vodenim ogledom: 6 €
na osebo

Ustvarjalna delavnica, kjer se
učenci spoznajo z likovno
tehniko grafike in naredijo lasten
odtis Bogenšperka.

Potovanje v preteklost v
spremstvu grajskih gospodov
animiran ogled

Učence na gradu sprejme Jurij, hlapec samega 
Janeza Vajkarda Valvasorja, in jih popelje na 
zanimivo popotovanje v preteklost. Junaške 
zgodbe, vitezi in dvorne dame, grajski vsakdan, 
začinjen z glasbo - ustvarijo doživetje gradu na 
prav poseben način.

Čas: 90 minut Cena: 7 € na osebo
Primerno za: vrtec, OŠ/1,2



Danes smo grajski arhitekti
vodeni ogled in ustvarjalna delavnica

Po ogledu dela muzejskih zbirk se bomo ustavili
na grajskem hodniku, kjer se bomo z učenci pod
znamenitimi arkadami pogovorili o arhitekturni
zasnovi gradu. Pri tem bodo učenci spoznali
načela gradnje gradov, arhitekturne posebnosti in
opremo na gradu. S pomočjo fotografij bodo
spoznali različne umetnostne stile. V grajskem
arhivu bomo poiskali stare fotografije in današnje
prostore primerjali z njihovo nekdanjo podobo.
Sledilo bo načrtovanje svojega lastnega gradu in
izbira notranje opreme. 

Čas: 90 minut Cena: 6,00 € na osebo
Primerno za: OŠ/ 2, OŠ/3

Odkrite skrivnosti grajskih
portretov
vodeni ogled in ustvarjalna delavnica

Po ogledu posameznih muzejskih zbirk se bomo 
ustavili v predsobi. Tam bodo učenci skozi 
pogovor spoznali skrivnosti ljudi, ki so živeli na 
gradu. Opazovali bodo portrete in ugotavljali, kako 
je živela grajska gospa, kako je potekal njen 
vsakdan, kaj se je najpogosteje znašlo na njenem 
jedilniku, kdo ji je spletal pričesko in kakšno vlogo 
je imel gospod ob njej. Učenci se bodo postavili v 
njuni vlogi in se naslikali tako, kot si sami 
predstavljajo, da bi živeli in izgledali v tistem času. 

Čas: 90 minut Cena: 6,00 € na osebo
Primerno za: OŠ/1, 2



Ob ogledu muzejskih zbirk bodo učenci spoznali, 
kako so ljudje v preteklosti dojemali okolje in svet 
okoli sebe. Na sodoben muzejski način in z lastnim 
raziskovanjem bodo prišli v stik z naravo. Z nekaj 
znanja iz naravoslovja, zemljepisa in orientacije se 
bodo odpravili na grajsko dvorišče, kjer bodo svoje 
veščine uporabili pri reševanju zanimivih nalog po 
tematskih točkah. Najuspešnejše učence čaka 
zaklad!

Čas: 90 minut Cena: 6,00 € na osebo
Primerno za: OŠ/2, OŠ/3

Pohod po Valvasorjevi poti
naravoslovni dan

Z lokalnim vodnikom se boste z gradu
Bogenšperk odpravili na pohod po Valvasorjevi
krožni poti, ki vodi po obronkih nekdanjega
posestva Bogenšperk. Na pohodu boste spoznali
zgodovino gradov Črni potok, Lihtenberk, Selo in
Slatna, od koder je bila doma Valvasorjeva žena
Ana Rosina. Potrebna so primerna oblačila in
dobra pohodna obutev.
 
Čas: 4 ure Cena: 3,50 € na osebo
Primerno za: OŠ/2, OŠ/3, SŠ

Srednjeveške začetke grajske zgodovine na
Bogenšperku boste spoznali na vodenem ogledu
po ostalinah starodavnega gradu Lihtenberk, ki je
nekoč stal le lučaj od današnjega Bogenšperka.
Zanimiva preteklost družin Lihtenberk in Wagen
nam razkriva tudi vzroke za gradnjo današnjega
Bogenšperka. Potrebna je primerna obutev za
sprehod po gozdu. 

Čas: 45 minut Cena: 2,50 € na osebo
Primerno za: OŠ/2, OŠ/3, SŠ

Znajdem se v grajskem
prostoru in času
vodeni ogled in ustvarjalna delavnica

Grad Lihtenberk
vodeni ogled 


