


ODKRITE SKRIVNOSTI

POTOVANJE V PRETEKLOST V
SPREMSTVU GRAJSKIH 

GOSPODOV

GRAJSKIH PORTRETOV
DANES SMO

GRAJSKI ARHITEKTI
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. Skozi opazovanje, pogovor, razlago in ustvarjanje bodo krepili 
socialne in komunikacijske veščine ter usvajali novo znanje. 
Čas: 90 min
Cena: 6 € na osebo *

Na doživljajski ogled muzejskih zbirk se bodo učenci podali z grajskimi 
gospodi – baronico Ano Maksimilo Valvasor in grajskim hlapcem Jurijem ali 
deklo Nežiko. Na zanimiv in šaljiv način bodo prikazali razkorak med mišljen-
jem preprostega prebivalca dežele Kranjske in izobražene grajske gospode. 
Učenci bodo spoznali življenje na gradu ob tiskarskih, orožarskih, čarovniških, 
oblačilnih in glasbenih zgodbah preteklosti. 
Čas: 90 minut
Cena: 7 € na osebo

Po ogledu dela muzejskih zbirk se bomo ustavili na grajskem hodniku, 
kjer se bomo z učenci pod znamenitimi arkadami pogovorili o arhitek-
turni zasnovi gradu. Pri tem bodo učenci spoznali načela gradnje gradov, 
arhitekturne posebnosti in opremo na gradu. S pomočjo fotogra�j bodo 
spoznali različne umetnostne stile. V grajskem arhivu bomo poiskali 
stare fotogra�je in z njihovo pomočjo današnje prostore primerjali z 
nekdanjim izgledom. Sledilo bo  načrtovanje svojega lastnega gradu in 
izbira notranje opreme. 
Čas: 90 min
Cena: 6 € na osebo *

PRIKAZ ROČNE IZDELAVE
PAPIRJA IN TISKA

Prikaz dela v delavnici papirja na gradu Bogenšperk nam razkriva zgodovino 
izdelovanja papirja vse od takrat, ko se je ta pojavil na Slovenskem, torej 
približno v 16. stoletju. Učencem bomo predstavili značilno poznosrednje-
veško tehnologijo in recepture ter skupaj z učenci naredili polo papirja. Sledilo 
bo tiskanje bakrorezov na tiskarski preši, kakršno je uporabljal Valvasor. Vsak 
udeleženec bo prejel odtis gradu na ročno izdelanem papirju kot trajni 
spomin na naše druženje.
Čas: 45 minut 
Cena: 245 € na skupino

ZNAJDEM SE V GRAJSKEM

VODENJE PO
SREDNJEVEŠKEM

LIHTENBERGU

PROSTORU IN ČASU
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. Iz zelišč na grajskem travniku bomo 
učencem pripravili čaj. 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. 
Čas: 90 minut
Cena: 7 € na osebo

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

POHOD PO VALVASORJEVI 
POTI

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: 3,5 ure
Cena: 4 € na osebo


