6. teden: 20. 4. – 24. 4. 2020
DRUŽBA
Učna vsebina: POGLEJ V MUZEJ! - SDZ, str. 88, 89
Cilj: da spoznaš vrste muzejev in njihovo pomembnost/dejavnost.
1. ura: POGLEJ V MUZEJ
Prejšnji teden si spoznal zgodovinske vire. To so ostanki preteklosti. Poznamo jih več vrst:
❖ materialni viri (orodje, pohištvo, prebivališča, oblačila, orožje…),
❖ pisni viri (slike, fotografije, zemljevidi…),
❖ ustni viri (pesmi, pripovedke, plesi, glasba, šege in navade…),
❖ avdiovizualni viri (zvočni in video zapisi - kasete, CD, USB ključki…) .
Spoznal si tudi strokovnjaka za zgodovinske vire. To je ZGODOVINAR.
Pri preučevanju zgodovine pa mu pomagajo še drugi strokovnjaki, med njimi ARHEOLOGI
(strokovnjaki za izkopanine).

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcTRgoxJsl2N7RGWMs8tYNHIozjUb6q4I5Jl15ln96oSNXHuS4_W&usqp=CAU

❖ Ali veš, kje hranijo zgodovinske vire? To boš spoznal danes.

https://www.burger.si/Ljubljana/SlikaNarodniMuzej.jpg

Na sliki je Narodni muzej Slovenije, ki ga imamo v Ljubljani. Je najstarejši in osrednji
slovenski muzej. V njem hranijo situlo z Vač in neandertalčevo piščal – najstarejše glasbilo
na svetu.
Torej zgodovinske vire hranimo v MUZEJIH, pa tudi v galerijah, knjižnicah, arhivih in še kje.
Tudi ti si že verjetno bil v kakšnem muzeju? (Muzej usnjarstva, Muzej premogovništva, Vila
Mayer, muzej na gradu…).
Kaj vse si tam videl? Kaj ti je bilo najbolj všeč?
Kaj pa pomeni beseda muzej? Beseda mouseion (gr.) pomeni sedež in svetišče muz.
Kdo so muze? Muze so bile v grški mitologiji boginje umetnosti in znanosti.
Sedaj veš, zakaj ustanovam, ki hranijo ostanke iz preteklosti, pravimo MUZEJ.
Kaj je glavna naloga muzeja? Muzeji predmete zbirajo, urejajo, hranijo in strokovno
obdelujejo z namenom, da jih proučijo, raztolmačijo, povežejo s sodobnostjo in razstavijo.
Bistvo muzeja je v tem, da razstavljene predmete čim bolj približa obiskovalcem.
Muzeji se med seboj razlikujejo glede na to, kaj tam hranijo, kaj tam vidimo in glede na
območje delovanja. Zato poznamo več vrst muzejev:
❖ Krajevni - (domači kraj),
❖ tematski - (usnjarski, premogovništva, šolski, tehnični, čebelarski …),
❖ narodni - Narodni muzej Slovenije,
❖ mestni - (Celjski pokrajinski muzej),
❖ pokrajinski - (širše območje – Koroški pokrajinski muzej…),
❖ muzej na prostem – Rogatec, Muzej solinarstva…

Muzeji pa so lahko tudi:
❖ gradovi, dvorci, vile, podzemni prostori, domačije, rojstne hiše….

Tako, pa si se naučil še nekaj o muzejih. Čaka te še delo v SDZ.

❖ Preberi besedilo na zelenem polju na str. 88.
❖ Reši 1., in 2. nalogo na str. 88, 89

Da boš lažje rešil 1. nalogo imaš spodaj spletno stran Narodnega muzeja Slovenije.
https://www.nms.si/si/?gclid=CjwKCAjw1cX0BRBmEiwAy9tKHtNPV9Ps0SwQ_GLLa9f9XtjMkQ6r7oUIm8ogrz1dLjC0n0gsNGAUlxoCojAQAvD_BwE

2. ura: PONOVI

Sedaj pa ponovi, kaj si se v tem poglavju naučil. Pomagaj si s SDZ od str. 80 – 89.
Miselni vzorec preriši v zvezek in ga dopolni z razlago. Pomagaj si tudi z Radovednih-pet.si
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