HIŠA IZROČILA
Mladi rod je željan lepih zgodb in pristnih pesmi. V slovenski deželi so se ene in druge rodile iz
življenja mnogih generacij, ki so znale preživeti iz lastnih sil in naše bogate narave. V Hiši izročila
boste deležni skrbnega vodenja skozi številne procese dela človekove dejavnosti izpred tisočletij –
od iznajdbe plovila, destiliranja eteričnega olja, pridobivanja lanu za tkanino in oblikovanja železa za
vsakdanjo rabo.
Ob vsem tem pa nam bodo najpomembnejše kultura - lepa slovenska beseda ter glasba in znanost!
Samo način, kako pojemo, govorimo in kako delujemo iz lastnih ustvarjalnih sil bo naša ključna
prepoznavnost v sodobnem globaliziranem svetu!
In naravne sile domišljije, ki so temelj ustvarjalnosti, se pri otroku lahko razvijejo samo skozi igro v
preprostih in pristnih doživetjih celovitih procesov dela in narave!
Da otrok to lahko doživi in razvije lastno voljo, pa smo odgovorni odrasli!
Ljoba Jenče
Svobodna umetnica, zbira, poustvarja in poučuje o slovenskem izročilu doma in po svetu

ŠOLSKI PROGRAMI
VSEBINA ŠT. 1: Drevak -Iz jelke je človek izdolbel čoln

V delavnici za izdelavo drevaka je iz starodavnega deblaka izpred 7.000 leti, nastal razširjeni
čoln - drevak. Tega so uporabljali na celem

porečju Ljubljanice, od Loške doline do
Ljubljanskega barja. Zakaj so jih ljudje pričeli

izdelovati, iz katerega materiala so, kako in s
katerimi orodji ga izdelamo, pa nam razloži

zadnji mojster za drevake, ki še dela in uporablja drevake "po starem".
Priporočen čas obiska:

celo leto

Maksimum udeležencev:

20-40

Trajanje:

45 min

Zahtevnost:

od vrtca -srednje šole

VSEBINA ŠT. 2: Lan -Od semena do niti

Delavnica od semena do niti popelje učence

skozi zgodovino in postopek pridelovanja in
predelovanja lanu na slovenskem ozemlju.

Spoznali bomo večnamembno uporabo rastline,

Priporočen čas obiska:

tkanja in si izdelai svoje izdelke.

Trajanje:

obenem pa se bomo preizkusili tudi v tehniki

Maksimum udeležencev:
Zahtevnost:

celo leto
25
90 min
od vrtca -srednje šole

VSEBINA ŠT. 3: Kovaštvo- En kovač konja kuje

Ob Hiši izročila stoji kovačija v kateri edini

občudovalcu

drevak. Prav posebni kovani žeblji so potrebni

lov, ki je danes v Sloveniji prava redkost.

mladi kovač na Notranjskem kuje žeblje za

za izdelavo drevaka in izdelavo prav teh lahko
obiskovalci vidijo in poskusijo kovati. Ogled
postopka kovanja in priprave ter orodji za
kovanje bo v veselje vsakemu nadebudnemu

Martina Krpana. Mladim pa

navdih za rokodelski poklic oblikovalca mateiaPriporočen čas obiska:

celo leto

Maksimum udeležencev:

25

Trajanje:
Zahtevnost:

45 min
od vrtca -srednje šole

VSEBINA ŠT. 4: Eterično olje- Zgodovina destiliranja, "oljarne" in izvedba postopka

Delujemo na izvorni lokaciji prve tovarne

vrtu se srečamo še z drugimi rastlinami z

vasi. Tu spoznamo, kako so včasih kuhali olje,

eteričnih olj v ljudskem izročilu in vsakdanjem

eteričnih olj na Slovenskem iz l. 1894 v Dolenji
naučimo se razlikovati različne iglavce med

seboj in skozi postopek priprave materiala in
prikaza

pridobivanja

olja

v

destilatorju

spoznamo �izikalne zakonitosti ločevanja snovi

in sprememb agregatnega stanja. Na zeliščnem

eteričnimi olji in se poučimo o uporabnosti
življenju.

Priporočen čas obiska:
Maksimum udeležencev:
Trajanje:
Zahtevnost:

celo leto
25
90 min
od vrtca -srednje šole

VSEBINA ŠT. 5: Po stopinjah J.V. Valvasorja- Cerkniško jezero in kraški pojavi

Cerkniško jezero je največje kraško presihajoče
jezero na svetu in je pravo doživetje, ko si ga
pogledamo pobliže. Mlajši otroci se srečajo z

polj na sprehodu skozi pokrajino.

jezerom skozi pravljice ob opazovanju vodnega

Priporočen čas obiska:

ptic, starejši pa že razumejo razlago o kraških

Trajanje:

rastlinja in številnih vrst žab, kačjih pastirjev in
pojavih, o presihanju in poplavljanju kraških

Maksimum udeležencev:
Zahtevnost:

celo leto
25
45 min
od vrtca -srednje šole

VSEBINA ŠT. 6: Pripovedovanje in ljudska glasba

Ljoba Jenče, priznana pevka, zbirateljica
izročila, učiteljica petja ljudskih pesmi in
pripovedovanja

izvaja

delavnice

ljudske

glasbe, glasbil, pripovedovanje zgodb in

pravljic, obredi, šege in navade skozi letne
čase. Mnogi jo cenijo ravno zaradi svojstvenega pristopa pri poučevanju otrok po šolah
in vrtcih, tako v Sloveniji, kot v zamejstvu.

Skozi glas in gib kaže pot do srca in narodovih korenin.

Priporočen čas obiska:
Maksimum udeležencev:
Trajanje:
Zahtevnost:

celo leto
50
45 min
vrtci-srednje šole, učiteljski zbor

CENIK

ENA ŠOLSKA URA (ogled Hiše izročila)
do 25 učencev........................................................................................................................................................4 EUR
50 učencev..............................................................................................................................................................3 EUR
DVE ŠOLSKI URI (izbrana delavnica in predstavitev)
od 19 do 25 učencev...........................................................................................................................................5 EUR
50 učencev..........................................................................................................................................................3,5 EUR
ŠTIRI ŠOLSKE URE (izbrani delavnici in predstavitevi)
od 19 do 25 učencev...........................................................................................................................................8 EUR
50 učencev..............................................................................................................................................................7 EUR

NASTOPI IN GOSTOVANJA
koncert ljudske glasbe.....................................................................................................................150 - 400 EUR
dogodek za bralno značko..............................................................................................................150 - 250 EUR
multimedijska predstava o nesnovni kulturni dediščini
(z rekviziti in 2 do 3.mi nastopajočimi).............................................................................................................350 EUR

IZOBRAŽEVANJA ZA UČITELJE
predavanje o nesnovni kulturni dediščini za učitelje.....................................................................250 EUR
delavnice pripovedovanja(3 h do 2 dni)....................................................................od 30 do 80 EUR/osebo
INFORMACIJE IN NAROČILA
Hiša izročila
Videm 2a, 1380 Cerknica
T: 068 641 628
E: info@hisaizrocila.si
www.hisaizrocila.si

Dnevno lahko sprejmemo največ 2 razreda. Po predhodnem dogovoru lahko gostujemo z izvedbo nekaterih
programov tudi pri vas. V primeru gostovanja se potni stroški prištejejo. Vse naše cene so bruto. Nismo zavezanci
za DDV. HIŠA IZROČILA je OE Zavoda Pajn, ki ima status delovanja v javnem interesu na področju kulture.

