
3. KULTURNI DAN 

E-OBISK NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE 

Sreda, 6. maj 2020 

 

Kulturni dan bo tokrat malo drugačen, saj ga bomo izvedli na daljavo. Kar od doma bomo obiskali 

Narodni muzej Slovenije, z Živo raziskovali muzejske zbirke, reševali muzejske kvize in ustvarjali v 

muzejski kuhinji. 

Narodni muzej Slovenije  ima muzejske zbirke na različnih lokacijah. Oglejte si predstavitveni video, v 

katerem boš poleg osrednje muzejske stavbe, ki je na zgornjo fotografiji, spoznal še druge lokacije. 

Katero od lokacij, ki si jih videli na posnetku, bi želel obiskati? 

__________________________________________________________________________________ 

 

Ker Narodnega muzeja ne moremo obiskati, bomo z Živo, maskoto muzeja, obiskali muzej na spletu, 

si ogledali virtualne razstave in iskali odgovore na vprašanja, ki jih je za vas pripravila Živa.  

 

Pozdravljen!  

Te zanima, kaj zanimivega se skriva med muzejskimi zidovi? Pridruži se 

mi na odkrivanju naše preteklosti. Oglej si muzejske razstave in pravilno 

odgovori na zastavljena vprašanja. 

 

 

1. V prvem nadstropju si lahko ogledaš najstarejšo piščal 

na svetu. Izdelal jo je neandertalec pred približno 

60.000 leti. Iz kosti katere živali je izdelana?    

_______________________________________________      

Namig: Oglej si razstavo Prazgodovinski zakladi Narodnega muzeja Slovenije, kjer 

lahko piščali tudi prisluhneš. 

https://www.nms.si/si/
https://www.youtube.com/watch?v=WM3O-r3I1nw
https://www.nms.si/si/razstave/virtualne-razstave
https://www.nms.si/si/razstave/virtualne-razstave/prazgodovinski-zakladi


 

2. Na razstavi Železnodobne zgodbe s stičišča svetov poišči 

znamenito prazgodovinsko vedro (situlo), okrašeno z zanimivimi 

podobami iz preteklosti. Kje je njeno najdišče? 

_____________________________________________________ 

 

 

 

3. Na razstavi Rimske zgodbe s stičišča svetov se za hip ustavi tudi pri 

vitrini z lutkama. S takšnimi igračami so se igrale deklice pred 

približno 2000 leti. Gre za zelo redki in dragoceni najdbi. Iz 

katerega materiala sta narejeni?    

________________________________________________________ 

 

 

4. V pritličnem hodniku je na ogled postavljen tudi kip odraslega 

moškega v tipičnem rimskem oblačilu, ki mu pravimo emonski meščan. 

Na prvi pogled se zdi zlat, vendar je le pozlačen. Napiši, iz katerega 

materiala je narejena osnova kipa. 

_________________________________________________________ 

Namig: Najdeš ga med znamenitimi predmeti Narodnega muzeja. 

 

 

 

5. Čaka te še zadnja naloga. Poišči edino ohranjeno mumijo s krsto pri nas. Iz 

zapisov na krsti izvemo, da je bilo pokojniku ime Akesuita in je opravljal 

naloge svečenika. Kako imenujemo staroegipčansko pisavo, ki jo najdeš na 

krsti? 

_____________________________________________________________ 

Namig: Oglej si Egipčansko zbirko Narodnega muzeja. 

 

 

 

  

https://www.nms.si/si/razstave/virtualne-razstave/zeleznodobne
https://www.nms.si/si/razstave/virtualne-razstave/rimske-zgodbe
https://www.nms.si/si/zbirke/znameniti-predmeti
https://www.nms.si/si/razstave/stalne/350-Egipcanska-zbirka-v-Narodnem-muzeju-Slovenije


Kvizi 

Ker si se ob ogledu muzejskih zbirk veliko naučil, se lahko preizkusiš še v muzejskem kvizu in drugih 

ugankah. Klikni na povezavo, da se odpre stran s spletnim kvizom ali uganko. Preberi vprašanje in 

klikni na kartico, da preveriš odgovor oziroma z uporabo miške poveži pravilne pojme.  

Izbiraš lahko med naslednjimi vsebinami: 

Znameniti predmeti Narodnega muzeja Slovenije 

Kako dobro poznaš znamenite predmete našega muzeja 

Prazgodovina 

Poveži pojme 

Rimska doba 

Poveži pojme 

Srednji vek 

Poveži pojme 

 

Muzej na krožniku 

Bi rad pripravil nekaj drugačnega? Te zanima preteklost in življenje ljudi v različnih obdobjih?  

Zavihaj rokave, nadeni predpasnik in se preizkusi v pripravi raznovrstnih jedi iz različnih obdobij 

zgodovine. 

 

 

Fotografijo svojih odgovorov na zastavljena vprašanja, zaslonsko sliko kviza in pripravljene jedi, če 

se boš odločil zanje, pošlji svoji učiteljici. 

 

 

 

Prepričana sem, da boš ob druženju z Živo spoznal veliko novega. 

https://quizlet.com/500550995/znameniti-predmeti-narodnega-muzeja-slovenija-flash-cards/
https://quizlet.com/500727125/match
https://quizlet.com/500564900/match
https://quizlet.com/500617448/match
https://www.nms.si/si/dozivetja/muzej-v-copatih/muzej-na-krozniku
https://www.nms.si/si/dozivetja/muzej-v-copatih/muzej-na-krozniku

