
 
Gradnja skozi zgodovino pozabljenih plovil, spoznavanje starih obrti, oživitev 

nekdanjih plovnih poti, učenje, izkustvo, zabava in še marsikaj. 

 
 

RIMSKI DEBLAK oz. MONOKSIL 
 

Mentor: SAKELŠEK Aleš 
 

 
 

 
 
V času delavnice bomo v celoti zgradili rimskodobni čoln – repliko, tukaj se boste 

lahko tudi vi preizkusili v gradnji antičnega plovila, kakršno je plula po naših vodah 

pred 2000 leti. Rekonstrukcija deblaka (replike) bo izdelana izključno z ročnimi 

tesarskimi orodji, deloma tudi z rekonstrukcijami rimskodobnih tesarskih orodij - 

replik. Cilj torej ni zgolj izgradnja deblaka, temveč tudi spoznavanje in uporaba 

tehnik in orodij, s katerimi so takratni prebivalci takšno plovilo izdelali. 

 
 
 
 
 
 
 
Maksimalno število udeležencev: 8 
 
 
  



Življenje otrok v Rimu 
 
 
Mentorica: Petra Žunko 
 
 
Cilji:  

- spoznati osnovne podatke  o starem Rimu – zgodovina, 

- življenje otrok v tistem času, kaj so počeli, kako so se šolali, s čim so se igrali, kako so 

se oblačili, frizirali, 

- učenje rimskih števil, 

- izdelava tablice iz voska in pisanje števil. 

 
 
Starost otrok: 2. VIO (do 15 otrok) 
 
 
  



 
 

PLES VESTALK 
                                                                                                                                       

Zgodovinsko-plesna delavnica 
 

 
V starem Rimu so bile vestalke svečenice rimske boginje  

Veste – boginje ognja, doma in družine.                                                                                                   
 

Predstavljale so vez med ljudmi in bogovi ter 
v javnosti izvajale obrede in rituale. 

 
Na delavnici boste spoznali vlogo vestalk v starem Rimu ter                          

usvojili njihove plesne korake (plesna koreografija). 
 
 

 
 
 
Vabljene učenke 8. in 9. razreda  
Število udeleženk: 12 
Mentorici: Klavdija Murko, Tamara Mlakar 
  



GLEDALIŠČE 

OD BESEDILA DO UPRIZORITVE 
Mentorica: Mojca Vodušek 
Starost: 7. – 9. razred  
Število: do 10 učencev  
 

 
 
Pozdravljeni! 
 
V naši delavnici se bomo igrali gledališče. 
Igrali?     Skozi  improvizacijo gledališke igre se bomo preizkusili kot  
               ustvarjalci zgodb, igralci, scenaristi, kostumografi. 
Ustvarili bomo gledališko igro in jo predstavili na odru. 
Če želiš improvizirati, ter se preizkusiti v igralskih vodah v duhu 
sproščenosti, spontanosti, domišljije in humorja, potem je ta delavnica 
namenjena tebi. 
 

Se vidimo : )  
Mentorica: Mojca Vodušek 
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ZNAM TUDI JAZ KAJ LATINSKO? 
 
Mentorica: Anja Tikvič  
Učenci od 7. – 9. razreda (15 učencev).  
 

Rimljani so govorili latinsko. Čeprav pravimo, da je latinščina mrtev 
jezik, njeni ostanki živijo v praktično vseh jezikih. Poiskali bomo nekaj 
znanih korenov, se naučili osnovnih pozdravov in se poigrali z 
besedami.    
 
Učenci potrebujejo pisalo in barvice.   
 

 
Vir: Pinterest (http://imlovinlit.com/interactive-reading-literature_28/)  
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Rimski ples in glasba 
 

 
Mentor: Nastja Sagadin 
Komu: dekleta 4. – 9. razred 
Število: od 3 do 10 udeležencev 
Cilji:   

 spoznati nekaj o glasbi in plesu v Antičnem Rimu, 

 se naučiti kratek rimski ples. 

Potrebujete:  

 belo rjuho, 

 rjav pas ali ruto. 

 

 
  



 

 
 

MENTORICI: Martina Žaberl, prof. slovenščine in Laura Feguš, prof. razrednega 

pouka 

 

KOMU SO DELAVNICE NAMENJENE: Učencem od 6. do 9. razreda 

ŠTEVILO UČENCEV: maksimalno 15 učencev 

 

CILJI: 

 Preizkusiti se v vlogi pisca člankov in različnih prispevkov. 

 Spoznati zgodovino Rimljanov in jo predstaviti  na »drugačen« način. 

 Ponoviti pisanje neumetnostnih besedil (vabilo, opisi, intervju …). 

 Uporabiti svoje zamisli pri ustvarjenju razvedrilnih nalog (križanke, uganke …). 

 Ustvariti časopis in s tem raziskati življenje Rimljanov. 

 

POTREBUJETE: 

I. Pisalo (svinčnik, kemični svinčnik …) 

II. Slikovno gradivo (Rimljani, njihovi dosežki, arhitektura, književnost …) 

III. Knjižno in internetno gradivo (knjige, internetne prispevke, članki …) 

IV. Škarje, lepilo … 

 

  

ČASOPIS STARIH 

RIMLJANOV 



Rimska oblačila 
 
Mentorica: Maja Kres 
Komu je namenjena delavnica: 5. – 7. razred 
Število: 8 - 10 
Cilji: 
 Spoznati načine oblačenja in lepotičenja v 

Antičnem Rimu 
 Izdelati preprosta oblačila v slogu Starih 

Rimljanov 

S seboj prinesete: 
 Škarje, lepilo in peresnico 

Po želji: 
 Rjuho (brez elastike!) 
 Stare japonke  
 Vrvico ali trak v barvi japonk 
 Pajkice oz. ozka oblačila (revija) 

 
 

 
 



 
MENTORICI:  Asja Stojič, prof. sociologije in geografije in Mateja Šalamun, 
vzgojiteljica predšolskih otrok.  

KOMU SO DELAVNICE NAMENJENE:  učencem od 6. do 9. razreda. 
ŠTEVILO UČENCEV:  maksimalno 15 učencev. 
 
V starem Rimu je cvetela trgovina s kozmetiko. Mazila in parfume so hranili v elegantnih 
glinastih kozarčkih in steklenih stekleničkah. Nežni spol je porabil veliko časa za ličenje in 
izdelovanje obraznih mask iz rastlinskih in organskih sestavin. 
Si tudi ti ljubitelj-ica kozmetike? Pridi na delavnico, kjer si bomo izdelali kremo iz ekoloških 
sestavin in jo odišavili z eteričnimi olji Mediterana. Izdelali pa si bomo tudi mazilo za ustnice, 
ki pride v teh zimskih dneh še kako prav. 
 
             

 
 

                          POTREBUJETE: Dobro voljo in vedoželjnost. 

  



DRAMSKA DELAVNICA 
Življenje v času Rimljanov in v današnjem 

modernem svetu 
 
Mentorica: Jožica FÜKAŠ, učiteljica razrednega pouka 

Št. Učencev: 10 

Razred: 4. – 9. 

Civilizacija Rimljanov je oblikovala naš 
svet globje, kot katerakoli druga. Deloma 
je to zaradi trdoživosti, zaradi izjemnih 
dosežkov na področju kulture, športa, 
gradbenih dosežkov, prehrane, mode, 
jezika, ki so postali znamenje 
civiliziranega sveta. Ravno o tem in o 
kakšnih drugih zanimivostih se bosta 
pogovarjali dve skupini vrstnikov, ki se 
naključno srečata. Vrstnike loči dolgo 
časovno obdobje, v katerem se je življenje 
spremenilo. Na nekaterih področjih 
nadgradilo, na drugih spremenilo, 
nekatere stvari pa so ostale.  
Vse to in še marsikaj bodo skušali predstaviti nastopajoči v vlogah, ki si jih bodo 
sami izbrali.  
Osrednji motiv bo predstavitev življenja Rimljanov in življenja današnjega, 
sodobnega človeka.  
S pomočjo literature bo posameznik na svoj način predstavil področje mode, 
prehrane, športa in jezika v času življenja Rimljanov in življenja v današnjem svetu 
na omenjenih področjih. Predstava se nadgradi s praktičnimi prikazi, kjer ena stran 
drugi, želi čim bolj nazorno prikazati obdobje, iz katerega izhaja.  

 
 
KAJ BOMO POČELI? 
Seznanili se bomo z vsebinami iz življenja Rimljanov s področja kulture, prehrane, 
mode, jezika in športa ter jih primerjali z današnjim časom. 
Razdelili vloge in jih nadgradili z besedilom. 
Pripravili sceno, kjer bo najbolj nazorno prikazano področje in življenje v 
določenem obdobju. 
Se predstavili na odru. 
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LIKOVNA DELAVNICA (10 učencev) 

 
M O Z A I K 

 
Mentorica: Aleksandra Vidovič, prof. lik. umetnosti 

Starost:  7., 8. in 9. razred (skupaj 10 učencev) 
Dejavnosti:  - izdelava mozaika iz keramičnih ploščic 

- spoznavanje rimskih mozaikov 
- raziskovanje, sproščanje 
- urjenje ročnih spretnosti 

 
Potrebujemo: 

- za varnost pri delu: zaščitne rokavice in obleko 
- željo po ustvarjanju in raziskovanju 

 
Za material poskrbi mentorica. 

 
 
 
 
 
 
 



IZDELOVANJE RIMSKIH OLJENK 
 

 

mentor: RADOVAN PULKO 
 

Cilj delavnice: izdelava kalupa za oblikovanje oljenk in izdelava rimske 

oljenke do stopnje za obdelavo v lončarski peči 
 

Starost otrok: 5. – 9. razred 
 

Maksimalno število otrok: do 10 
 

Trajanje: vsaj 2 šolski uri 
 

Potreben material: - mavec 
 

- posodice za vlivanje mavca (2 na učenca, najmanj velikosti 
»Milfininih« 500g lončkov za skuto) 

 

- glina 
 

- manjše palčke (npr. špile) 
 

- manjša posodica za vodo 
 

- izdelan kalup za oljenke 
 

- izdelana oljenka 
 
 
 
 

 

Potek delavnice: 

Ogledamo si krajši PowerPoint o arheoloških najdbah na območju občine Kidričevo. 
Sledi ogled cca 4 min dolgega filma o izdelavi oljenk. Razdelimo se v dve skupini. 1. 
skupina bo izdelovala kalupe za oljenke. 2. skupina bo s pomočjo že narejenihkalupov 
izdelovala oljenke do faze za obdelavo v lončarski peči. 

 

 
 
 
 
 



RIMSKA KUHINJA 
kulinarična delavnica 

  

 
 
 
 
Mentorica: Tatjana Novak 
Ciljna skupina: učenci od 7. do 9. razreda  
Število udeležencev: 10 
 
 
 
Cilji: 

 spoznavanje prehranskih navad v starem Rimu, 

 priredba starorimskih receptov, 

 priprava večerje. 

  



ŠPORTNA DELAVNICA 
 

 

Mentorja: Tomaž Vindiš, Simon Vidovič 

Starost: 7. – 9. razred  

Število: do 12 učencev  

 

 

Že Rimljani so bili za zabavo športno aktivni: 

 

 Tek, 

 Gimnastika, 

 Metanje diska, 

 Metanje kopja, 

 Konjske dirke z vprego. 

 

 

V prvem delu delavnice bomo izdelovali športne rekvizite, v 

drugem delu pa s temi rekviziti izpeljali mnogoboj med udeleženci 

delavnice. 
 

  



NAVIDEZNA RESNIČNOST 
 

 

 

Mentorja: Tomaž Grobelnik, Ivan Kojc 

Starost: 8. – 9. razred  

Število: do 5 učencev  

 

 

 

Z improvizirano tehniko bomo posneli delavnico rimskih športnih 

aktivnosti in jo prikazali v navidezni resničnosti. 

 

S seboj prinesite mobilne telefone ali kamere, po potrebi tudi 

polnilce. 

 

 

 

 

 

I. Kojc  

T. Grobelnik 

 

 
 

 
 
 

 


