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Slovenija – kot jo vidimo otroci - publikacija projekta. Nosilec projekta: Sobivanje – Društvo za 

trajnostni razvoj. Izdajatelj: Bomark d.o.o., Cesta v Kleče 9, 1000 Ljubljana. Odgovorna urednika: 

mag. Borut Petelin in Meta Škedelj, mag. Jezikovni pregled: Zorana Teran. Likovno oblikovanje: 

Nina Marselan. Ilustracija na ovitku: Samo Praček, 5. r., Osnovna šola Šturje Ajdovščina. Fotografi-

je in ilustracije: otroci in mentorji sodelujočih vrtcev in osnovnih šol. Tisk: Izi print d.o.o. Natisnjeno 

v 200 izvodih. Vsebina je zaščiteno avtorsko delo in jo je brez pisnega dovoljenja nosilca projekta 

prepovedano razmnoževati v kakršnikoli obliki.



5

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

GORENJSKA 

OSREDNJA SLOVENIJA 

POMURJE

SAVINJSKA REGIJA 

PODRAVSKA REGIJA 

ZASAVJE

KOROŠKA

OBALNO KRAŠKA REGIJA

GORIŠKA REGIJA

 

Dobrodošli k spoznavanju naše domovine skozi otroške oči!

Slovenija je zelo lepa dežela, raznolika, bogata z gozdovi, vodo, polna naravnih, 
zgodovinskih in kulturnih znamenitosti. Vendar se tega premalo zavedamo 
in v danih lepotah premalo uživamo. Zato smo v Sobivanju zasnovali 
projekt “Slovenija – kot jo vidimo otroci”. Želeli smo otroke spodbuditi k 
spoznavanju lepot naše dežele in razvijanju pozitivnih čustev do svoje 
domovine.

V knjigi so predstavljeni skriti kotički, ki so jih otroci želeli na svoj način 
pokazati in predstaviti tudi vrstnikom in odraslim. Pri nastanku knjige 
Slovenija – kot jo vidimo otroci je sodelovalo kar 2.693 otrok iz 56. vrtcev 
in osnovnih šol. Projekt je podprlo in omogočilo 12 občin, za kar se jim 
iskreno zahvaljujemo.

Želimo vam lepo spoznavanje Slovenije skozi otroške oči!

Mag. Borut Petelin
Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj



6

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Srečni bober Lojz je nekoč po reki Krki in nato po potoku Sušica priplaval v 
Dolenjske Toplice. 
Ob njem je podrl ne preveč zdrava drevesa, zgradil si je jez v potoku Sušica. 
Zgradil si je hišo iz blata in vejic. Rad je grizel drevesa.

Vsak dan je prepotoval cel potok Sušica in spoznal prijateljice živali – ribice, 
žabe, želve, vidre, račke in ptičke. 
Imeli so drsalnico, po kateri so se drsali v vodo. Če je postalo nevarno, je 
srečni bober Lojz udaril po vodi s svojim repom in s tem opozoril druge 
bobre, da grejo v hišo.

Nekega dne je odšel na sprehod ob Sušici in po bližnjem gozdu. Zagledal je 
hišo, ob njej pa Muco Copatarico.
Muca Copatarica je povabila srečnega bobra Lojza, da pride k njej živet. Ta ji 
je odgovoril: »Ne. Raje pridi ti k meni v vodo živet. In Muca Copatarica mu 
je rekla, da bo raje prihajala k njemu na obisk. Srečni bober Lojz je bil vesel 
in nadaljeval je svoj sprehod dalje po poti.

Občudoval je lepote gozda, trave na gozdni jasi, kar naenkrat pa je zagledal igri-
šče, na njem pa igrala, pa drevesa in rožice. Ob igrišču je zagledal šolo, skozi okna 
pa, kako se šolarji učijo, imajo zvezke, torbe, stole, z njimi pa so učiteljice.
Zagledal je skupino šolarjev. Povabili so ga s sabo po učni poti, ki je spelja-
na okrog šole. Vprašal jih je: »Otroci šolarji, ali me boste lovili kot lovci na 
bobre?«
Odgovorili so mu: »Ne, mi smo tvoji prijatelji!« In potem se je srečni bober 
Lojz strinjal, da gre z njimi. Skupaj so po učni poti reševali različne naloge s 
področja ekologije, narave, športa ...

SREČNI BOBER LOJZ SPOZNAVA 
DOLENJSKE TOPLICE
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Nato je srečni bober Lojz zagledal otroke, ki so bili pripravljeni, da gredo na 
sprehod. »Ali ste tudi vi šolarji?« jih je vprašal. Odgovorili so mu: »Ne, mi 
hodimo v vrtec Gumbek, ki je tudi v šoli. Smo prijatelji, skupaj se igramo in 
se imamo radi. Z nami so vzgojiteljice.«
Rekli so mu: »Hej, bober, zakaj si v vrtcu?« Odgovoril jim je, da jih je obiskal, 
ker spoznava Dolenjske Toplice in nove prijatelje. 

Povabili so ga na sprehod skozi Dolenjske Toplice, kamor so bili namenjeni 
na plavanje. Skupaj so odšli po poti skozi gozd, nato preko mostička in srečni 
bober Lojz je že lahko občudoval park, poln čudovito dišečih dreves in rož. 
Kar naenkrat je zaslišal smeh in navdušene vzklike otrok. V bazenu je zagledal 
pravo pravcato gusarsko ladjo, na njej pa otroke iz vrtca, ki so pluli z njo, se 
na njej igrali, v bazenu plavali, se spuščali po toboganu, se potapljali, se poli-
vali z vodo, ki se napolni v vedro, in se močili z brizgajočo se vodo. 
Pomahali so mu, naj pride k njim, pa jim je odgovoril, naj uživajo, on pa se 
bo še malo sprehodil po Dolenjskih  Toplicah. 
Nadaljeval je pot po zelenečem, cvetočem, po zeliščih dišečem parku. Občudoval 
je tudi lesene kipe, ki so jih izdelali umetniki.
Prišel je do treh hotelov.
Kar naenkrat pa je pred hoteli na klopicah ob lepem vodometu zagledal starejše 
ljudi, poškodovane ljudi, mimo so hodili tudi zaposleni v hotelih.
Lepo jih je pozdravil: »Dober dan!« in jih vprašal: »Bolni ljudje, kaj pa vi  v 
zdravilišču in hotelih delate?«
Povedali so mu, da v Dolenjske Toplice pridejo, ker so slabotni in  je tam zelo 
zdravilna voda, da se tam razgibavajo, telovadijo, plavajo v štirih bazenih, od 
katerih je največji Balnea. Povedali so mu tudi, da tam tudi jedo, počivajo na 
ležalnikih in ponoči spijo v hotelih.
Povabili so ga, da se jim pridruži, pa jim je odgovoril: »Ko bo suša in bo Su-
šica odtekla, se bom prišel namakat v zdravilno vodo.«

Že je hotel obiskati kulturni center in si ga ogledati, ko se je spomnil na svoje 
prijatelje Balončke iz vrtca Gumbek. Hitro je hodil skozi zdraviliški park.
Ko se je vrnil k otrokom, so mu ti rekli: »Bober, mislili smo, da si se že izgubil.« 
Povabili so ga in mu pokazali vse, kar so se naučili v tem bazenu.
Nato so ga po stezi ob potoku Sušica pospremili do njegovega doma. 
Glede na to, da so ga otroci (po tem, ko so spoznali njegovo življenje in nje-
gove značilnosti) zelo vzljubili, so ga prosili, naj ostane z njimi.
Srečni bober Lojz pa jim je odgovoril: »Potrebujem svoj jez in svoj topel 
dom, v katerem me čaka družina. Kaj pa bo brez mene racman, pa žabe, pa 
ribe, pa ptički?«
Ko boste z vzgojiteljicami ali s starši telovadili na trim stezi, ali tekli po poti 
Tek za zdravje, pa me obiščite.«
In že je zaplaval v svoj topel dom. 
Otroci pa so ga od takrat dalje vedno obiskovali z velikim veseljem in občudovali 
njegove čarovnije in umetnije. 

Ime vrtca: Vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice
Naslov: Pionirska cesta 35, 8350 Dolenjske Toplice
Ime in priimek mentorja: Maja Gimpelj Plantan
Skupina: Balončki
Starost, število otrok: 5-6 let, 18 otrok
Sodeloval pri izdelku: Peter Škerl – ilustrator

JUGOVZHODNA SLOVENIJA
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BELA KRAJINA

ŠOKČEV DVOR V BELI KRAJINI

Pozdravljeni !

Na vaš projekt Slovenija, kot jo vidimo otroci, smo se odločili sodelovati z 
otroci v vrtcu Otona Župančiča, enota Loka, novi del skupine: Ribice, Gumbi, 
Čebelic in Sovic, saj smo si zadali podoben cilj v šolskem letu kot vi: otrok  
spoznava lepote naše dežele in razvija pozitivno čustvo do svojega kraja, bli-
žnje okolice in domovine. 
Vsako leto otrokom omogočimo obisk ene ali več znamenitosti v domačem 
kraju ali okolici, saj se zavedamo, kako pomembno je to za ohranjanje kul-
turne dediščine in zgodo vine domačega kraja. Otroci morajo spoznati svoj 
kraj in okolico. Zavedati se morajo kakovosti in lepote svojega kraja in s tem 
spodbuditi v sebi ponos in pripadnost, ki jo nadgrajujejo v kasnejšem ob-
dobju svojega življenja. 
Veliko mladih namreč odhaja iz svojega kraja zaradi iskanja služb ali dru-
gih oblik emigriranja. V njih moramo zato že v otroškem obdobju vsaditi in 
spodbujati to ljubezen in pripadnost do domačega kraja in s tem veselje do 
prihajanja oz. vračanja domov.

Z ogledom Šokčevega dvora smo tako povezali več dejavnosti:
dom nekoč in danes,
domače platno, izdelovanje nekoč in danes,
čebelarstvo- zdravje, čisto okolje …, 
povezanost krajev med seboj – promet (cestni, železniški, vodni in zračni),
skrb za domače živali in pomen le teh za človeka,
zdrava prehrana iz domačega vrta in okolice.

Obisk smo dokumentirali v slikah in lokalnih medijih.

Lep pozdrav iz Bele krajine vam želimo in vas vabimo k obisku Šokčevega 
dvora. Nam je bilo zzzeeellloo zanimivo in poučno.
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Lep pozdrav od skupin:
RIBIC (z vzgojiteljicama Antonijo Klasnič in Suzano Planinc),
GUMBOV (z vzgojiteljicama Silvestro Petrovčič in Vesno Benec),
ČEBELIC (z  vzgojiteljicama Suzano Vidic in Alenko M. Vučič) in
SOVIC  (vzgojiteljicama Mileno Simonič in Tino Ilc).

VABLJENI!!!!!

OPIS KMETIJE:
Domačija Žuniči 2 leži na nadmorski višini 197 metrov, in sicer na samem 
vhodu v vas v istoimenskem belokranjskem naselju ob glavni cesti Marin-
dol–Vinica. Na tem območju so večinoma mešana kmetijska zemljišča ter več 
objektov, ki so bodisi profana bodisi sakralna kulturna dediščina, denimo Do-
mačija Žuniči 5 in kapela sv. Nikolaja iz prve četrtine 20. stoletja. Pred drugo 
svetovno vojno je tam stal tudi Žuničev mlin s štirimi kamni, ki pa je že propadel. 
Območje je bogato tudi z naravno dediščino, kot je habitat brezovih gozdov.
Domačija Šokčev dvor ima pravilen kvadraten tloris, sestavljajo pa jo stano-
vanjska hiša, klet, skedenj, lopa in dvorišče. V takšnem zaprtem tipu doma-
čije ima osrednji prostor hiša, celoto pa obdaja delno zidana stena.
Stanovanjski objekt predstavlja ob breg prislonjena vrhkletna delno zidana hiša. 
Bivalni del je lesen, v notranjosti pa so trije prostori: veža in dve hiši oziroma 
kuhinja in dve sobi. Jugovzhodna fasada ima dve leseni okni s polkni, s te strani 
je tudi vhod v hišo. Streha je somerna dvokapnica z lesenima zatrepoma, krita pa 
je z opečnim zareznikom. Smer slemena je severozahod-jugovzhod. Na severo-
zahodni strani stanovanjske hiše oziroma na notranji, ki gleda na dvorišče, je le-
sen zunanji hodnik (»gank«), čigar stopnice vodijo na dvorišče. Jugovzhodni del 
domačije med stanovanjsko hišo in skednjem povezuje zid, v katerem so glav-
na vhodna vrata na dvorišče. Vzporedno s stanovanjsko hišo je na jugozahodni 
strani domačije še skedenj. Severozahodni del domačije zapira lopa, ki je nekoč 
služila za shranjevanje žita in orodja, pod njo pa sta stala svinjak in kokošnjak.
Danes je Šokčev dvor informacijska točka za Krajinski park Kolpa. Tam omo-
gočajo oglede samega dvora, poleg tega pa organizirajo tudi pogostitve. Sta-
novanjska hiša je bila restavrirana, v urejeni kmečki sobi si obiskovalci lahko 
ogledajo ohranjene predmete, ki so jih uporabljali prebivalci teh krajev: oblači-
la, zibelke, domača platna itd. Prinesli so jih na dvor, ki služi za ohranitev vseh 
predmetov. V prostorih so odkrili tudi precej zanimivih dokumentov, od raz-
ličnih knjižic do zavarovalnih pogodb, ki so stari več kot sto let. Zelo zanimiva 
je ohranjena korespondenca enega izmed lastnikov dvora, ki priča o njegovem 
dopisovanju s slovenskim podjetjem v Ameriki, lastnikom parnika (»parab-
roda«). Na dvoru prirejajo dejavnosti, ki so bile značilne za lokalno območje: 
vezenje, spletanje košar, opletanje steklenic in podobno. Domačija služi tudi v 
promocijske namene, na njej pa potekajo tudi različna predavanja. Ob dvoru 
je urejena čebelarska pot, ki vodi naprej v vas.
Vas Žuniči je vključena v projekt Po poteh Dolenjske in Bele krajine, in sicer 
v sklop programa Po najlepše spomine dveh pokrajin. Udeleženci programa 
se lahko ustavijo v vasi in si ogledajo dvor.
Značilno obliko belokranjskih domačij so izoblikovali Uskoki, ubežniki pred 
Otomani iz srbskega in hrvaškega ozemlja, ki so se na območju (tedanjem 
delu Vojne krajine) naselili v drugi polovici 15. in v prvi polovici 16. stoletja. 
Ti so svoje domačije gradili po vzorih iz osrednjega Balkana. Danes je doma-
čija ena redkih ohranjenih v Beli krajini in pomeni izreden primer raznoli-
kosti ljudskega stavbarstva slovenskega prostora.

JUGOVZHODNA SLOVENIJA
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GORENJSKA
BLED

Mentorji in sodelujoči otroci:
Irena Burja, 2. a razred, 26 učencev, starost 8 let
Bernardka Bernard, 3. b razred, 18 učencev, starost 9 let
Meta Sebanc, 3. c razred, 21 učencev, starost 9 let
Saša Zupan, 4. b razred, 26 učencev, starost 10 let

Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled (Seliška c. 3, 4260 Bled)

SKRIJ SE Z MANO V BLEJSKI GOZDIČEK
Učenci tretjih razredov pri urah spoznavanja okolja spoznavamo domači 
kraj, srečamo se s prvimi zemljevidi in načrti krajev.
Odločili smo se, da vam predstavimo manj znane kotiček Bleda in jih prika-
žemo na zemljevidu. Iskali smo ne turistične gozdičke, ki nudijo obilo mož-
nosti za igro v naravi. »Svoje« skrite gozdičke na Bledu so nam pomagali 
razkrivati naši starši, učiteljice in drugi prebivalci Bleda. Tudi vas vabimo, da 
jih obiščete, v pomoč pa naj vam bo naš zemljevid. In kje jih najdete?

• Pod grajsko skalo,
• Na Pecovci,
• Na Stanu pri debeli smreki,
• Na Homu,
• Kamnolom za Stražo,
• Dobra gora,
• Brje,
• Na Osojnici in Ojstrici.

Meta Sebanc, 3. c razred, 
21 učencev, starost 9 let
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BILO JE NA BLEDU NEKOČ IN JE TUDI DANES

Kako je bilo nekoč, kaj je danes drugače, smo raziskovali s pomočjo slik v 
koledarju. Ugotovili smo marsikaj zanimivega. Slike so si z nami ogledali še 
dedki in babice, pa je bilo zanimivosti še več.
Da so bili nekoč skriti kotički, ki jih ni videl ali doživel vsak, nam je bilo hitro 
jasno. Da pa jih lahko dobimo še danes, je res odlično. 
Mi smo jih preizkusili, jih doživeli in se vanje skrili. 
Vam pa smo jih skrili v sestavljanke. Jih boste sestavili in jih našli?

Bernardka Bernard, 3. b razred, 18 učencev, starost 9 let

POJDI Z MANO … PO BLEDU

Drugošolci smo odkrivali znane in neznane kotičke Bleda. Pri raziskovanju 
so nam pomagali tretješolci s svojim zemljevidom »skritih« kotičkov. Odkri-
vali in igrali smo se stare, že skoraj pozabljene igre ter neskončno uživali v 
igrah v naravi.
Za lažje prepoznavanje kotičkov smo izdelali sličice za družabno igro spomin. 
Igro se zelo radi igramo, posodili pa smo jo tudi ostalim učencem, da jim bo 
v pomoč, ko bodo iskali »skrite« kotičke Bleda, kjer se bodo lahko v miru 
igrali in raziskovali.

 Irena Burja, 2. a razred, 26 učencev, starost 8 let

VARUJMO SKRITE BLEJSKE KOTIČKE

V četrtem razredu pri družbi raziskujemo domači kraj. Raziskovanja smo 
se letos še posebej veselili, saj je bilo zanimivo raziskati kotičke, ki jih še ni 
videlo veliko ljudi. Poseben izziv je bil poiskati skrite kotičke prav v okolici 
jezera, saj vsi vemo, da je Bled turistični kraj in je zato turistov povsod dovolj. 
A vseeno smo jih našli  in jih nekaj celo obiskali in raziskali. 
Da bi naše gozdne kotičke ohranili čiste in predvsem skrivnostne, smo izde-
lali igro Varujmo skriti blejski kotiček.
Igra je izdelana iz lesa, navodila so napisana na igri s posebnim pisalom za 
les. Igro smo postavili tudi v šolsko knjižnico, saj smo želeli vedeti, ali je všeč 
tudi drugim učencem. Kako lepo je v otroških srcih  ohranjati naravo in ko-
tičke Bleda čiste, ohranjene in zanimive.

Saša Zupan, 4. b razred, 26 učencev, starost 10 let

GORENJSKA
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VRTEC BLED (Trubarjeva 7, 4260 Bled)
V vrtcu na Bledu, v skupini Veverice, smo si projekt »Slovenija – kot jo vidi-
mo otroci« zastavili precej široko, saj smo poskušali skupaj z otroki odkriti, 
spoznati, uživati v vseh lepotah, ki nam jih ponuja naš prelepi Bled.

Odkrivali smo znamenitosti Bleda, jih risali, odkrivali skrite kotičke (trav-
nike, gozdove, poljske poti …), izdelali družabno igro, igro spomin in sesta-
vljanke. Risali smo Bled v vseh letnih časih, pripravili blejske kremšnite, peli 
pesmi o Bledu …
V naše delo smo vključili tudi starše in pripravili razstavo za vse otroke vrtca, 
zaposlene in starše.

Podrobnosti so opisane v nadaljevanju.

Mentorici: vzgojiteljica 
Polonca Bolčina, pomoč. 
vzgojiteljice Nada Vukovič
Skupina: Veverice
Starost otrok: 4–5 let
Število otrok: 24

»BLED V RAZLIČNIH LETNIH ČASIH SKOZI OTROŠKE OČI«

Z otroki smo v treh letnih časih (jesen, zima in pomlad) odšli do jezera in 
ga tam narisali. Vedno smo odšli na isti prostor,  kjer smo imeli pogled na 
jezero, otoček, grad, pletne, račke in labode, bližnje hribe in Stražo. 
Otroci so narisali tisto, kar so videli skozi svoje oči, brez usmerjanja.
Posebno doživetje je bilo že to, da smo ustvarjali v naravi.
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»PIKIN DNEVNIK«

V začetku oktobra je prišla k nam veverica (lutka). Otroci so jo poimenovali 
Pika. Z nami je preživljala vse dni – se igrala, sladkala, poslušala pravljice, se 
potepala, plesala …
Vsak petek smo izžrebali enega otroka, ki jo je lahko odnesel domov. Postavili 
smo pravilo, da morajo skupaj z njo aktivno preživeti konec tedna nekje v 
naravi. Otroci so tako lahko povsem sami izbirali, kaj bodo z njo počeli – 
nekateri so ji razkazali Bled, drugi so jo peljali na travnike in vrhove v okolici 
Bleda, ki so jim najljubši, tretji v park, kjer so odkrili zelo lepe kamnine, 
nekateri so se skupaj z njo sankali, jo peljali s kolesom, se z njo igrali v bli-
žnjem gozdu …
Pri tem so nam bili v veliko pomoč starši, saj so se pri pisanju Pikinega dnev-
nika zelo potrudili. Poleg opisa dogodivščin so v dnevnik nalepili tudi foto-
grafije. Tako smo (po navadi) ob torkih prebrali dnevnik in otrok, ki je Piko 
imel, je tudi sam še kaj povedal.

Piki je bilo v naši družbi zelo lepo …

DRUŽABNA IGRA »POTEP PO BLEDU«

Skupaj z otroki smo izdelali družabno igro »Potep po Bledu«. Idejo za igro 
so dali otroci, ko smo se nekega dne skrivali v parku. Seveda sva z veseljem 
pomagali. Najprej smo si ogledali maketo Bleda, ki stoji ob jezeru, zato, da 
so otroci dobili občutek, kako bo naš izdelek izgledal. Nato smo se lotili dela: 
pobarvali smo papir, narisali pomembne »točke« Bleda – jezero, skala, kjer 
stoji grad, hrib Straža … Iz škatlic smo izdelali stavbe in izrezali kroge  za 
pot. Vse skupaj smo še zlepili in igra je bila gotova. Seveda nismo pozabili 
določiti še pravil igre, da smo se lahko igrali …

Pravila igre:
• vsak tekmovalec si izbere figurico svoje barve in jo postavi pred vrtec,
• tekmovalec vrže igralno kocko in prestavi svojo figurico za toliko polj, kot 
vrže pik na igralni kocki,
• če tekmovalec pride na rdeče polje: kazen – enkrat ne sme metati kocke,
• če tekmovalec pride na svetlo modro polje: nagrada – še enkrat lahko vrže kocko,
• če tekmovalec pride na temno modro polje: naloga – izvede nalogo, ki si 
jo izžreba na listku,
• zmaga tisti tekmovalec, ki se prvi sprehodi po Bledu in vrne nazaj v vrtec.

Želimo vam veliko zabave!

GORENJSKA
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»ČIRULE ČARULE BLED PRIKAŽI SE«

SESTAVLJANKE BLEDA

Pripravili smo tudi tri sestavljanke Bleda. Poiskali smo nekoliko starejše fo-
tografije Bleda in jih spremenili v sestavljanke. Otroci so jih zelo radi sestav-
ljali, saj smo jih sami izdelali in niso bile take, kot so jih običajno navajeni. So 
pa na začetku potrebovali precej časa, da so jih sestavili …

»SPOMIN(-ČEK) BLEDA«

Izdelali smo družabno igro spomin.
Slike za igro so narisali otroci sami, predstavlja pa značilnosti Bleda …

Otroci iz naše skupine se na splošno zelo radi igrajo družabne igre. Med nji-
mi je tudi igra spomin. In v tej igri so res dobri. Predlagala sem jim, da jim 
lahko izdelam igro »spomin« iz njihovih risbic Bleda. Komaj so dočakali, da 
sem ga naredila. Pazila sem, da  sem naredila 24 parov (toliko kot je otrok), 
zato je bilo veselje ob igranju še toliko večje, saj so bile v igri risbice  vsakega 
otroka.
Moramo pa priznati, da je ta spomin nekoliko težji od običajnih, saj so si 
nekateri pari med seboj precej podobni.
V igri »Spomin(-ček) Bleda« so naslednji motivi: blejski grad, blejska krem-
šnita, račke in labodi, jezero, ledena dvorana, blejski fijakarji in pletne.

»BLEJSKA KREMŠNITA«

Ko smo se z otroki pogovarjali o značilnostih Bleda, so se takoj za gradom 
in otočkom spomnili na blejsko kremšnito. Jedli smo jih že večkrat, saj jih 
otroci kdaj pa kdaj prinesejo tudi v vrtec, ko praznujemo rojstne dneve. 
Mi pa smo se odločili, da jih bomo poskusili pripraviti kar sami. Za pomoč 
smo prosili gospo Valerijo, ki zelo rada pripravlja kremšnite, in vabilu se je 
z veseljem odzvala. Pripravili smo dva pladnja kremšnit, tako da jih je bilo 
dovolj za vse … 

Kremšnite so bile res okusne in hitro pripravljene, otroci pa so najbolj uži-
vali, ko so lahko polizali skledo …

»RAZSTAVA O BLEDU«

V začetku aprila smo pripravili razstavo o Bledu. Naše delo smo želeli 
predstaviti tudi širše – vsem otrokom v vrtcu, zaposlenim in seveda staršem. 
Razstavo smo pripravili v hodniku našega nadstropja in z veseljem so si jo 
ogledali. Za to priložnost smo povabili v vrtec tudi starše, jim pripravili krajši 
nastop in si potem  skupaj ogledali razstavo.
Poželi smo veliko pohval, kar je upravičeno, saj smo se res zelo trudili skozi 
celo leto.
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»LEPE STVARI NAŠEGA BLEDA«

Pred časom nam je poštar prinesel paket. Z velikim pričakovanjem smo ga 
odprli in bili zelo presenečeni, ko smo v škatli zagledali medvedka  (lutko)  
Kuštra. Ta je prišel iz istega gozda kot Pika, saj je svojo prijateljico zelo po-
grešal. Pika mu je zaupala, kako lepo se ima, zato si je tudi on zaželel, da mu 
razkažemo naš kraj.

Ko smo se z otroki pogovarjali, kam bi Kuštra peljali, je eden od otrok predlagal: 
»V našm Bledu so same lepe stvari. Se bomo težko odločili.«
Pa smo se odločili. Otroci so predlagali: 
• do jezera gledat račke pa labode,
• na grad,
• k cerkvici,
• na naš travnik in v gozdiček,
• fjakarje pogledat,
• okrog jezera,
• na stadion,
• na stražo,
• v ledeno dvorano,
• pletne pogledat.

Vse to smo Kuštru pokazali, nekaj stvari tudi narisali …
(jezero, grad, fijakarje, ledeno dvorano, račke in labode, pletno).

GORENJSKA
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OBČINA ŠENČUR

OBČINA ŠENČUR – njene znamenitosti

Šenčur je občina s približno 3000 prebivalci in 12 vasmi. Nahaja se v Lju-
bljanski kotlini blizu Kranja. Vendar v spisu ne bom pisala o statistiki in le o 
osnovnih podatkih, ampak bom opisala zanimivosti in lepote naše občine.
V vseh vaseh naše občine razgled polepšajo gore, ki se veličastno dvigajo vi-
soko v nebo. Med njimi so Storžič, Grintovec, Kališče, viden je Krvavec, ena 
izmed zanimivejših gora pa je zagotovo Zaplata. Na njej je gozd nenavadne 
oblike, imenovan Hudičev boršt. Legenda pravi, da sta se lokalna kmeta pre-
pirala o tem, čigav je gozd v resnici. Eden od njiju je v jezi rekel, naj gozd vza-
me hudič, in v trenutku se je pred njima pojavil sam vrag. Gozd si je oprtal na 
rame in ga nesel po gori, vendar, ko je zaslišal zvon cerkve Sv. Jakoba, je gozd 
spustil sredi Zaplate in zbežal. 

Šenčur je zagotovo poznan tudi po godlarjih, ki vsak pust glasno preganjajo 
zimo in kličejo pomlad. Ob tem prazniku je poleg krofov postrežena tudi 
tradicionalna godla, jed iz »župe« (to je ostanek obarjanja krvavic), prašičje 
krvi, ješprena, prosene kaše in riža. Vsako leto je organizirana pustna povor-
ka, na kateri je predstavljen šenčurski godlar, ki v svojem loncu pridno kuha 
godlo, izjemne pa so še številne druge maske, ki predstavljajo aktualne teme. 
Na področju rastlinstva in živalstva ima naša občina dve posebnosti. Prva 
posebnost je krompir, ki je zaradi Marije Terezije znamenitost naše občine. V 
Šenčurju poteka celo praznik krompirja, kjer se udeleženci lahko preizkusijo 
v  pripravi praženega krompirja. Vendar, zakaj je krompir tako pomemben?             
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V 18. stoletju je v Šenčurju vladala lakota, zato je Marija Terezija ukazala, naj 
kmetje sadijo krompir, ki jih je res rešil lakote. Krompir je še danes pomem-
ben del Šenčurja, saj je eden izmed naših najpogostejših pridelkov. In brez 
dvoma eden najkakovostnejših. V spomin na lakoto in na ukaz, ki je rešil 
našo občino pred lakoto, smo v Šenčurju v mednarodnem letu krompirja 
sredi vasi postavili spomenik vladarici  Mariji Tereziji.

Seveda pa krompir ne bi uspeval brez opraševalcev, ki so eden izmed glav-
nih razlogov, da je ta pridelek tako pomemben del naše kulture. Najbolj po-
membni opraševalci pa so seveda čebele. V naši občini je zelo razvito tudi 
čebelarstvo, ki ga predstavljamo na več natečajih. Marca letos smo pripravili 
seminarsko nalogo o kranjski čebeli in njeni pomembnosti ter jo predstavili 
v Mercatorju na Primskovem v okviru projekta Turizmu pomaga lastna gla-
va. Maja letos se bodo učenci, ki obiskujejo čebelarski krožek, udeležili če-
belarskega tekmovanja, kjer bodo preizkusili svoje znanje o čebelah. V Šen-
čurju deluje več čebelarjev, ki svoje znanje prenašajo na učence naše osnovne 
šole. Na naši šoli deluje že prej omenjeni čebelarski krožek, šola pa ima celo 
svoj čebelnjak.

Naša občina ima veliko posebnosti, zanimivosti, predvsem pa je izredno raz-
vita.   Lepota gora, reke Kokre, jezer, potokov privablja veliko obiskovalcev, 
ki jih zanima narava. Je prečudovita občina in vesela sem, da sem tu doma!

Maruša Sirc, 9. b

Že dolgo ljudje so radi na                   
našo Zaplato hodili,

se vselej njeni lepoti čudili,
popolnoma se v naravi sprostili,
a slaba navada je ta človeška,

ko so se za gozda lastništvo pulili.

Dva kmeta pa res nista od muh bila,
sta se za gozd na smrt prepirala.

Je rekel prvi:                                                 
»Glej, na mojo pada stran!«
Mu drugi ni ostal dolžan:

»Kaj boš z gozdom ti,                        
ko pa poljedelec si?«

Naslednji dan, ko je nedelja bila,
sta se oba v gozd po gobe odpravila,

ampak ponovno sta se kregala.
Pa eden reče:                                       

»Vrag naj gozd vzame ta!«
In glej, prikaže res se pravi vrag,

tak ogromen in kosmat,
vzame gozd, vse bukve košate

ter jo mahne proti vrhu Zaplate.

Ko ura na Sv. Jakobu poldne odbije,
hudič spusti gozd nekoliko višje,

nato pa pobegne in hitro se skrije.
Zdaj bil je gozd zaklet,

noben kmet ga ni hotel več imet,
ostal je gozd takšen, kot je,
no, vsaj nista prepirala se!

Manca Gostan Zevnik 8. c

HUDIČEV BORŠT

Tina Sgerm, 9. b

GORENJSKA
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NAŠE ČEBELICE

V naših so krajih čebele dobro poznane, 
na splošno pa so zelo spoštovane,

ampak si zaslužijo, dame ugledne,
saj so delavke pridne in redne.

Vsak dan zgodaj zjutraj na delo odhitijo
do vsake rože, vsake hiše, vsakega cveta,

nobena njihova naloga ne ostane negotova.
Zdelane in zadovoljne

nato v panjih polno medu naredijo.

Najbolj znana vrsta, ki res ji pare ni,
kranjska je čebela, čeprav ni s Kranjem nič imela.

Okoli te se je namreč tradicija medu razvila,
da pa tu prebiva ter lahko živi,

za to so poskrbeli naši pridni čebelarji.

Če ne bi naših čebelic bilo,
verjemite, zares nam ne bi bilo lepo.
Zato res spoštujmo vsak njihov dar,

naj v nas vzbudijo sladkega navdiha čar.

ŠENČURSKI KROMPIR

Ni navadna zelenjava, to je pravzaprav zlato,
kamor koli gremo, povsod ga obožujejo,

pečen, ocvrt, rumen je kot sir,
a to ni nič drugega kot slavni krompir.

Že 2000 let nazaj so čast mu izkazovali,
ko pa lakota je vladala, ljudje so se ga skoraj bali.

Stopila pa je mednje pomembna vladarica,
rekla je: »Krompir sadite in zdravi boste kakor ptica!« 

Za nas krompir je sploh nekaj posebnega,
Slovenci smo ga pravzaprav vzeli kar za svojega,

zanj smo poiskali kar 132 imen,
tukaj pa sploh uspeva, pozna šenčurski se teren.

Poseben čas za počastitev so počitnice krompirja,
ko povsod diši po kuhanem, praženem, pečenem,

nikjer ne boš našel take lepote in toliko dobrot obenem.
Če se ti le da, v Šenčur zavij in le bodi brez skrbi!

Tina Sgerm 9. b

 Jakob Resman 9. b Manca Gostan Zevnik 8. c
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Manca Gostan Zevnik 8. c

Godlarji, od kje to ime?
Torej, godlar samó godlo jé?

Toliko vprašanj imamo, a odgovorit' ne znamo, 
poznam le eno zgodbo, ki pa takole gre:

Berač prišel je v Šenčur, po hišah je prosil živeža.
Povsod, kjer so dali, dobil je le godlo, ničesar drugega.

Ves teden tako je na godli živel,
a je naposled odšel, ko je godlarjev dosti imel.

Tako smo v Šenčurju dobili ime,
slavni smo godlarji, to se ve,

na mizi veliko je domačih jedi,
že ko stopiš skozi vrata, takoj zadiši!

Ko maškare nastopijo,
le v kaj se mi oblečemo?

V godlarje in kuhamo, da se sline kar cedijo,
ko peljemo se mimo z godlarsko kočijo.

Ob naslednjem obisku
si le vzemi čas. Zdaj veš, kaj jedel boš pri nas.

Poleg godle zelje, kašo,
nazadnje boš vzljubil to domačo kuh´no našo.

                                                         
    Manca Gostan Zevnik 8. c

ŠENČURSKA GODLA

Lenča Belehar, 9. c

Računalniška obdelava: 
Jan Kemprle, 9. b

Mentorici:
Maruša Robida (literarni del), 
Manca Herlec (likovni del)

GORENJSKA
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OSREDNJA SLOVENIJA

LJUBLJANA, ŠPORTNO MESTO!
ODA ŽOGI

Kako si hitra, lepa žoga,
ko z močjo po zraku drviš.

Nikoli mi ne padi iz rok
in nikoli ne zavij postrani.

Ko s svojim lepim lokom
v obroč hitiš,

v njega elegantno priletiš,
in s svojim krasnim zvokom,

trenerja pomiriš.

Odbij, odbij se od tal natančno,
ko te vodimo na drugo stran.
In ko izvajamo te, le poglej,

kje je naš in ne nasprotnikov‚"play".

Ko bi vedno padla v koš,
ko bi vedno te ujela,
a to je seveda težko - 

saj igrati košarko ni lahko.

Nasprotniku pa bodi težka,
težka kot jekleno sidro,

za nas ni dobro, da te on drži
in k svojemu košu drvi.

In takrat se spomni, draga žoga!
Prileti k meni elegantno.

Podala te bom igralki drugi
in naša zmaga bo po tvoji zaslugi.

Hana Huth Luščič, 8. a
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Ljubljana športno mesto je ta pravo,
v njej poskrbljeno je za zabavo.

tu lahko se gibamo vsi
in s športom mesto to zaživi.

Zdaj radi tečemo, plavamo,
se skupaaj zabavamo,

radi skačemo vse povprek,
preskočimo lahko vsaj sto rek.

Za šport Ljubljana poskrbi,
zato veseli smo vsi.

stadioni, parki in igrišča,
to prava so telovadišč.

Ampak najboljše naše šolsko je igrišče,
saj lahko se spremeni v pravo športno zabavališče.

Osnovna šola Franceta Bevka, 
Ulica Pohorskega bataljona 1, 
1113 Ljubljana
Mentor: Jana Kebler Zaletel
Učenci, ki so sodelovali pri izdelku: 
5. b - Hugo Pucelj, Liza Knez, 
Maja Perpar, 5. a – Martin Kuder, 
7. b – Anže Svit Požgaj

OSREDNJA SLOVENIJA
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Ime šole: Osnovna šola Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, 1000 Ljubljana 
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Mentor: Andrej Martinek, Skupina: 4. razred, Starost in število otrok: 9 let in 3 otroci.

OSREDNJA SLOVENIJA
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SLOVENIJA KOT JO VIDIMO OTROCI IZ VRTCA CICIBAN
Otroci skupine »Veverica« ter »Srna« iz vrtca Ciciban, Ljubljana smo tekom 
leta spoznavali Slovenijo in vse njene lepote.  Pričeli smo z našim naseljem, 
obiskali naše domove, najpomembnejše stavbe (pošta, knjižnica, dvorana 
Stožice) ter izdelali maketo naselja.  Postopoma smo prešli na spoznavanje 
Ljubljane - mesta, v katerem živimo. Izdelali smo zelenega Zmaja, obiskali 
smo središče mesta, mestno hiše, tržnico in Ljubljanski grad. Gostili so nas v 
filharmoniji ter v narodni galeriji. Naučili smo se pesem »Ljubljana«.

Nadaljevali smo s spoznavanjem glavnih značilnosti Slovenije. Spoznali smo 
vse pokrajine in njihove lepote.

Na Gorenjskem smo občudovali Triglav, Planico in Petra Prevca, Pokljuko, 
kjer smo skupaj smučali, ter Bled in slavno kremšnito. Prebirali smo Kekca in 
s pomočjo trganke izdelali Blejski otrok s cerkvico.

Na Dolenjskem smo spoznali tovarno avtomobilov Revoz in tovarno zdravil 
Krka. Sličice avtomobilov smo postavljali v določen vrstni red ter embala-
žo tabletk po zaporedju polnili s slanim testom. Navdušili smo se nad suho 
robo, značilnimi slovenskimi kozolci,  Zelenim Jurijem ter ljudskim plesom 
Lepa Anka. Izdelali smo tudi pravi medvedji brlog za kočevske medvede.

Glavne značilnosti smo pokazali tudi gibalno - Postonjska jama, Planica, 
Ljubljanki grad. Spoznavanje Slovenije ob plakatih …
Učili smo se tudi klekljanja.

Vrtec Ciciban, Nika Ivančič, Veverice in Srne
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SOSTRO, OBIŠČIMO DEŽELO JAGOD
Živim v okolici Ljubljane, natančneje v četrtni skupnosti Sostro, ki po svoji 
površini predstavlja največjo četrtno skupnost v Ljubljani. Za našo skupnost 
velja, da se ljudje oklepajo tradicionalne pridelave in predelave hrane. Vsi pa 
smo ponosni na lepo ohranjeno naravno dediščino in želimo ter prizadeva-
mo si, da bi taka tudi ostala. 
Za naše okolje je značilno, da se podeželje in mesto tesno povezujeta. Primeri 
tovrstnih povezav so: projekt Sadna cesta, Na vasi je lepo (sedaj že zaključen 
projekt), Jagodna in Kostanjeva nedelja, Podružnična šola - gibalo razvoja 
(sedaj že zaključen projekt) … Na kratko želim predstaviti dejavnosti pre-
bivalcev, ki si močno prizadevajo ohranjati kulturno in naravno dediščino.
Obiskujem OŠ Sostro, kjer nas spodbujajo k skupnim dejavnostim in pove-
zovanju s krajani.

SADNA CESTA V DEŽELI JAGOD

Kakor sem že omenila, je v našem kraju zelo znan projekt Sadna cesta. V 
njem sodelujejo krajani, katerih pridelki so ekološko pridelani. Sadna cesta 
se razteza od Janč do Javora, v njej pa sodeluje tudi nekaj vasi v njunem 
okrožju. Sodelujoči v projektu organizirajo oz. prirejajo raznovrstne predsta-
ve ter prireditve. Večina kmetov prideluje sadje (največkrat jagode), zato se 
to območje Ljubljane imenuje tudi Dežela jagod.
Da je to ime pravo, potrjuje tudi legenda, ki pravi, da je na Jančah včasih 
prebival zmaj. A to ne kateri koli zmaj, to je bil zmaj Jagodožer. Ta ni maral 
majhnih »navadnih« jagod, temveč je jedel le velike, gromozanske jagode, 
velikanke. Ker je zmaj pojedel vse jagode velikanke, sedaj na Jančah najdemo 
le še majhne (a prav tako dobre) jagode. Jagodožerju v čast sedaj na vrhu Janč 
stojijo otroška igrala v obliki zmaja Jagodožerja.
Učenci PŠ Janče vsaj enkrat letno hodijo po zmajevih stopinjah ter odkrivajo 
skrivnostna pisemca, ki jih pripeljejo do zaklada. Če pa se jim nasmehne 
sreča, naletijo tudi na kakšno zmajevo lusko.
Sadna ceste ima tudi svoj edinstveni znak, na katerem je upodobljeno drevo, 
na njem pa rastejo češnja, hruška, jagoda ter sliva (glej sliko). 
Za športen pridih pa poskrbijo številni pohodi, ki jih krajani popestrijo z 
vsemi dobrotami, s katerimi si lahko postrežemo na turističnih kmetijah ob 
poti. Poleg dobrih slaščic, okusnega sadja ter najrazličnejših pijač nam kaj 
povedo tudi o prelepi naravi, ki je v Deželi jagod povsod okrog nas. Prime-
ri tovrstnih pohodnih poti so: Besniška pot, gozdna naravoslovna učna pot 
Mali vrh, Kostanjeva pot, Borovničeva pohodna pot in druge. 
Za ustvarjalne prstke organizirajo tudi raznovrstne delavnice. Primeri takih 
delavnic so: izdelovanje velikonočnih čestitk, izdelovanje rojstnodnevnih če-
stitk, pletenje vzorcev, peka peciva, izdelovanje rožic iz krep papirja ...

JAGODNE IN KOSTANJEVE NEDELJE

V sklopu Sadne ceste sta organizirani tudi dve tako rečeno najbolj zna-
ni prireditvi na Jančah: Jagodna in Kostanjeva nedelja. Kakor pove že ime 
samo, je prireditev namenjena predvsem jagodam oz. kostanju. Za še boljše 
vzdušje pa poskrbijo nastopi različnih pevskih skupin, nastopi raznih šol ter 
glasbenih skupin.

OSREDNJA SLOVENIJA
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Jagodna nedelja je vsako prvo in drugo nedeljo v juniju. Na njej vaščani, 
vključeni v projekt Sadna cesta, prodajajo svoje izdelke in pridelke. Na dan 
prireditve najdemo na stojnicah vse, kar si naše srce poželi, od čebelarskih 
izdelkov do najrazličnejših ekoloških pridelkov. Prireditev poteka na vrhu 
Janč, pred planinskim domom, kamor lahko pridemo peš ali pa se pripelje-
mo z avtom. Vaščani in meščani si lahko privoščijo skorajda kar koli, saj je iz-
bira živil in drugih izdelkov zelo pestra. Na stojnicah največkrat najdemo ja-
gode, ne manjka pa tudi najrazličnejših sokov, za sladkosnede pa seveda tudi 
mnogo sladic, tako jagodnih kot tudi vseh drugih vrst. Za prijetno vzdušje 
vsekakor poskrbijo tudi učenci PŠ Janče, ki v ta namen pripravijo zanimive 
zabavne in tudi poučne dramske igre. 
Ko začne listje dobivati rdečkasto in rjavo barvo ter nato počasi pada z draves, 
je to znak, da je v Deželo jagod prišla jesen in z njo tudi Kostanjeve nedelje. 
Te so  vsako prvo, drugo in tretjo nedeljo v oktobru. Na Kostanjevi nedelji 
le redko na stojnicah zagledamo jagode, ponavadi takrat prodajajo kostanj 
in druge slaščice. Tako kot na Jagodni pa je tudi na Kostanjevi nedelji zelo 
prijetno vzdušje. 

PODRUŽNIČNA ŠOLA - GIBALO RAZVOJA

Projekt je sedaj žal že zaključen, a vam ga bom vseeno na kratko opisala. V projektu 
Podružnična šola - gibalo razvoja so sodelovale: PŠ Besnica (OŠ Sostro), PŠ Janče 
(OŠ Sostro), PŠ Lipoglav (OŠ Sostro), PŠ Prežganje (OŠ Sostro), PŠ Ambrus (OŠ 
Stična), PŠ Krka (OŠ Stična), PŠ Muljava (OŠ Stična), PŠ Lavrica (OŠ Škofljica) 
ter PŠ Želimlje (OŠ Škofljica). Namen projekta je bil otroke na podeželju seznaniti 
z različnimi (predvsem športnimi) dejavnostmi. V letu 2014 in 2015 so imeli kar 
nekaj prireditev oz. nastopov. Primeri tovrstnih prireditev oz. nastopov so: Festival 
slovenskega podeželja (nastop pred mestno hišo), Turistični spominek domačega 
kraja (razstava), kreativne in eko delavnice, Otroci za razvoj … Vsako leto pa so se 
učenci vseh devetih podružničnih šol družili tudi na t. i. igrah brez meja. Na teh 
igrah so bili učenci vseh PŠ med seboj pomešani v nekaj skupin, nato pa so tekmo-
vali v različnih »disciplinah« (npr. nošenje jajc na žlici). Družebne igre so temeljile 
na primerih iger, s katerimi so se včasih zabavali naši dedki in babice.

Šola: OŠ Sostro, 
C. II. Grupe odredov 47, 
1261 Ljubljana Dobrunje

Ime in priimek avtorice prispevka: 
Ula Klančič, 8. a
Slovenija, kot jo vidimo otroci -
Obiščimo deželo jagod
Mentorica: Simona Hribar Kojc
Ljubljana; 18. 01. 2016
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MENGEŠ
Vrtec  Mengeš, Enota Oblaček 
Šolska ulica 5, 1234 Mengeš
Skupina: Kapljice 
Število: 22 
Starost: 5–6 let 
Mentorici: Ksenija Grm in 
Andreja Voler

"A veš, da je Mengeš v Sloveniji? In da imam jaz zelo daleč do vrtca, pa morje 
tudi, ki ni v Sloveniji, je tudi daleč ... Ampak Mengeš je bolj lep, nima morja 
... imam pa tukaj veliko prijateljev." 

To je razmišljanje enega izmed otrok iz skupine Kapljice. Letošnje šolsko leto 
so najstarejši v vrtcu in gredo jeseni v šolo. S pomočnico vzgojiteljice sva 
si zadali za celoletno nalogo spoznavanje Mengša, eden izmed ciljev pa je 
dobro spoznati poti od doma do šole. Meniva, da se bodo otroci počutili bolj 
varne pri svojih prvih skoraj samostojnih korakih, če bodo poznali značil-
nosti poti.

Najprej smo spoznavali najbližjo okolico, to je okolica enote Oblaček. Otroci 
so ugotovili, da je veliko prehodov za pešce in  na cesti kar nekaj "ležečih 
policajev". Od naše enote do šole ni dolga pot, je pa zelo zanimiva. Nato smo 
hodili tudi na daljše sprehode. 
Mengeš je majhno mesto z veliko značilnostmi, pisano zgodovino, ima tudi 
grb in zastavo. Če bi vam želeli opisati vse, kar vemo, bi bilo vsega preveč. 
Zato smo se odločili, da vam s pomočjo otrok opišemo pot od enote Oblaček 
do OŠ Mengeš oziroma do mengeškega zvonika.
"Najprej se v garderobi obuješ, potem pa greš skozi vrata. Nasproti zagledaš 
enoto Gobica. Na pločniku se obrneš proti hribu Gobavica, to je na levo, 
in greš do prehoda za pešce. Tam počakaš, pogledaš levo in desno in greš 
čez. Kmalu prideš do mostu, pod katerim teče Pšata. To je en potoček, ki 
je včasih poln vode, včasih pa je vode malo manj. Na njem plavajo račke in 
racmani. Ko je Gregorjevo, pa plavajo tudi ladjice, ki jih naredimo sami. Ko 
prideš čez most, se lahko obrneš levo ali pa greš naravnost. 
Če greš naravnost, srečaš koze, ki pridejo čisto do nas. In nič ne naredijo. 
Potem greš še naprej naravnost in prideš do stopnic. Greš gor in lepo v ko-
loni drug za drugim previdno hodiš po poti skozi gozd. To je trim steza na 
Gobavico. Tako se poleg sprehoda še malo razgibaš.
Če greš pa levo, greš proti šoli. Hoditi moraš lepo ob robu, ker ni pločnika. 
Hodiš po asfaltu. Potem prideš do peska ali makedama. Tukaj se začne Sta-
retov drevored, mi mu rečemo drevored. Ko hodiš skozi drevored, hodiš ves 
čas ob Pšati. Na levi so še klopice in koši za smeti, na desni pa je OŠ Mengeš. 
Imajo veliko asfaltno igrišče, na katerem se tudi mi velikokrat igramo. 
Če greš še malo naprej po drevoredu, je na levi strani kmalu en manjši most, ni 
za avte, samo za nas, pešce, pa za mamice z vozički. Če greš čez, je na levi strani 
veliko parkirišče na desni pa majhen park. Tam smo že videli veverico. Je skaka-
la in plezala. Še malo naprej pa je naš Kulturni dom, Špas teater. V njem nasto-

OSREDNJA SLOVENIJA
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pamo tudi mi. Tako, na koncu leta, pred počitnicami. Zraven kulturnega doma 
je spomenik padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja. Če greš še malo 
naprej, prideš do avtobusne postaje. Levo od nje je knjižnica. Imajo veliko knjig 
in tam dela Barbara, ki nam včasih kaj prebere. V knjižnici, na polici za okni, 
tako, da se je videlo s ceste, smo imeli tudi razstavljeno našo knjigo o kokoški.
Če pa ne greš čez most in greš naprej po drevoredu, imaš na desni igrišča 
za tenis ter veliko nogometno igrišče. Tam treniramo tudi mi nogomet. Na 
desni je balinišče, kjer dedki mečejo težke krogle. 
Če greš še naprej, greš še enkrat čez Pšato in prideš skoraj do glavne ceste. 
Desno zagledaš spomenik Janezu Trdini. Pred nami je cesta, levo je križi-
šče in naš gasilski dom. Mi smo šli desno lepo po pločniku. Šli smo mimo 
trgovine z glasbili Melodija, pa mimo cvetličarn in kmalu prišli do cerkve. S 
pomočjo g. Blejca smo se povzpeli na vrh turna. To je zelo visoko. Na vrhu 
zelo piha. Vidiš pa daleč naokoli. Na vrhu smo dobili slušalke in potem smo 
lahko pritrkovali, da se nas je slišalo daleč naokoli. Prav tako smo se oblekli 
v oblačila pravih pritrkovalcev in igrali na male zvončke. Najvišje na zvoniku 
turnu ja najmanjši zvonček, ki se mu reče navček. Do tega je najtežje priti, 
moraš iti skozi eno majhno luknjo v stropu, zato tja nismo šli. Zvoni pa tak-
rat, ko kdo umre - enkrat za otroka, dvakrat za žensko, trikrat za moškega.
V našem vrtcu imamo tudi enoto Sonček. Ta je blizu zdravstvenega doma 
in banke. Mimo nje gremo tudi, ko se odpravimo na sprehod čez polje proti 
drevoredu, ki nas pripelje do Grobelj. V tem drevoredu so stara drevesa, po 
njih lezejo različne živali. Imajo tudi veliko lukenj in majhnih pikic. V drevo-
redu so koši za smeti in klopce.  Sredi polja lahko vidiš čapljo. 
V Mengšu nimamo vlaka in postaje za vlak, imamo pa avtobuse in avtobu-
sne postaje. Vozimo se tudi z avtomobili, kolesi, skiroji, rolerji, poganjalčki. 
Veliko hodimo peš. 
Včasih se odpravimo peš do Bajerja. Tam lahko vidimo labode.˝ 

V aprilu in maju bomo še podrobneje spoznavali okolico in varne poti od 
domov, kjer otroci živijo, do šole, ki jo bodo začeli obiskovati jeseni. 
Dodajamo fotografije naše makete poti od vrtca do turna. Naredili smo jo s 
pomočjo plastelina, modre in zelene barve, riža in kaše (makadamska pot). 
Pot smo označili tudi na velikem zemljevidu ter dodali fotografije, ki smo jih 
posneli na sprehodih.
Ksenija Grm, Andreja Voler in 22 Kapljic.

V oblačilih pritrkovalcev
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KRATEK SKOK V GROSUPLJE
»Miren vzlet. Ojoj, veter piha v napačno smer! Skočiti bo treba. Le kje bom pri-
stal? Munchen? Dunaj? Dubrovnik? Joj, kam me nese? Kje sem?«

Padalec je seveda pristal v čudovito mesto Grosuplje. Nesreča? Ah, kje pa! Pov-
sem srečno naključje. Le katero mesto bi mu lahko ponudilo toliko zanimivosti?
Seveda je takoj potarnal na spletnem socialnem omrežju. Preveč mirno, premalo 
ljudi … Ali res? Padalec odrine težka vrata čudovite stavbe. Mu želiš slediti po 
čudovitem mestu tudi ti?

Klikni na spodnjo povezavo: 
https://www.youtube.com/watch?v=1ZnbLU62F1Y

Pri projektu Slovenija, kot jo vidimo 
otroci so sodelovali učenci  OŠ 
Brinje Grosuplje, Podružnična 
osnovna šola s prilagojenim pro-
gramom Grosuplje, Ljubljanska 
cesta  40a, 1290 Grosuplje
Mentorji:  učitelji OŠPP
Razred: Posebni program vzgoje in 
izobraževanja (OŠPP) 1.–9. razred
Starost in število otrok: 46 učen-
cev, starih 7–22 let

GROSUPLJE

GROSUPLJE Z OČMI OTROK

Jaz sem Karina. Prišla sem iz Ukraine. Stara sem 14  let. Zelo sem vesela, da živim 
v Grosuplju.
To je zelo lepe mesto, ki ima veliko lepih krajev. V poletnem času sem izvedla 
turnejo po Grosuplju s kolesom. Moja družina je ves teden kolesarila po Grosu-
plju in bilo je zelo zanimivo.

Kaj mi je všeč v Grosuplju? 
In kaj sem želela spremeniti? 
V Grosuplju mi najbolj všeč: 
1. Narava
2. Skate park 
3. Trgovine
4. Knjižnica
5. Naša šola

Rada bi spremenila / zgradila: 
1. Hotela bi graditi več parkov in  
   posaditi več dreves 
2. Graditi cinema / veliko trgovino,   
   kot BTC

Grosuplje  je zame zelo zanimivo mesto.

Zakaj sem preselila v Grosuplje? 
Moja družina je iskala, kam se preseliti, in smo se odločili Grosuplje.  In jaz 
sem srečna. To je zelo majhno mesto, kjer se vsi poznajo med seboj. V Grosu-
plju imam veliko prijateljev, najljubšo šolo in možnost, da se vozim z rolko. 
Obožujem hoditi po cesti. V Grosuplju lahko enostavno hodi in pustiti otro-
ci da bi se sami hodili, saj se zavedajo, da smo varni.

Mentorica: Lijana Salkić
Razred: 8. c
Starost in število otrok: 
učenka tujka, stara 14 let

OSREDNJA SLOVENIJA
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OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE

Spomini na prvi šolski dan

Šole smo se zelo veselili. Najbolj nam je bila všeč predstava za prvošolčke 
o pujsku ter da smo dobili rutke in kolačke. Nagovoril nas je tudi gospod 
župan. Lepo je bilo, ko smo stopili prvič v šolo in so nam vsi starejši otroci 
ploskali in spuščali mehurčke.
Šola se nam je zdela velika, mogočna, učilnica je bila lepo urejena in priprav-
ljena na naš prihod. Čakali so nas kolački s pikapolonicami in različne igre. 
Učiteljice so bile zelo prijazne.

Zgodovina šole

Tam, kjer danes stoji OŠ Brinje, so se naši očetje vozili s kolesom, delali bun-
kerje ter se igrali ravbarje in žandarje. Čisto zraven je nekoč stal mlin, danes 
tam stoji le še obnovljena hiša.

Opis šole

Naša šola je velika in ima super igrišče, kjer se lahko tudi popoldan igramo 
in družimo s prijatelji, že odkar smo bili majhni. Ograja na igrišču je super 
oblikovana, da kužki ne morejo na igrišče.
Všeč nam je, da je šola blizu naših domov in se nam do nje ni treba voziti z 
avtobusom. Pred njo sta dva semaforja, ki sta vezana na merilec hitrosti. Ob 
šoli je potok, kjer lahko spuščamo »gregorčke«. V bližini šole je veliko mož-
nosti za ukvarjanje s športom (odbojka, atletika, nogomet - 3 igrišča), skate 
park, strelišče in veliko toboganov za bodoče šolarje.
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Šola ima sončne celice in je bilo prav zanimivo, ko so se pozimi prižgale 
solarne lučke. 
Najbolj nam je všeč naša telovadnica, ker je zelo velika in imamo lahko dobre 
športne igre. 
Tudi učilnica nam je zelo všeč, ker imamo v njej razstavljenih veliko izdelkov 
in se vidi, kaj smo ustvarjali. No, pa še lepa je. Posebna je, ker imamo svojo 
teraso samo za prvošolčke. Na njej se lahko igramo.

Prednosti naše šole

V pogovoru s starejšimi učenci smo ugotovili, da so prednosti naše šole:
• veliko urejeno igrišče in športna dvorana,
• urejena prehrana in okusni obroki,
• velika možnost športnega udejstvovanja,
• izmenjave učencev med različnimi šolami (tudi iz tujine),
• dobra knjižnica, 
• šolski vrt.

Šola nam ponuja raznovrstne možnosti. Poleg pouka nam ponuja različne in-
teresne dejavnosti, ki jih vodijo učitelji, ki so zaposleni v šoli, in tudi razne 
dejavnosti, ki jih vodijo zunanji učitelji. Šola nam ponuja tudi možnost, da 
sami zberemo nekaj denarja z zbiralno akcijo papirja in novoletnim bazarjem. 
Denar lahko potem porabimo, kakor želimo, lahko gremo na izlet, v kino.

Na šoli so organizirana številna tekmovanja, tako da nas učitelji res spodbu-
jajo k različnim udejstvovanjem. Košarkarska šolska ekipa je zelo uspešna, 
tudi odbojkarji so zelo dobri. Na šoli imamo tudi šolski bend, kar je super.

Naša šola ponuja vključitev v projekt B.L.O.S.S.O.M., v okviru katerega so 
se učenci višjih razredov pred kratkim vrnili iz Walesa. Tam so učencem 
iz drugih držav predstavili Slovenijo. V Walesu so živeli z učenci iz Grčije, 
Italije in Walesa, všeč jim je bilo, da nam je naša šola ponudila to izkušnjo 
spoznavanja drugih kultur. To je bilo neponovljivo doživetje.

Prav tako se pri nas izvaja projekt Ekošola in zelo dober modelarski krožek 
– izdelali so električni avtomobil, imenovali so ga Minotaver. 
Sodelujemo tudi v First Lego League, velik izziv je bilo izdelovanje robotov 
iz lego kock. 

V osmem in devetem razredu nam šola omogoča izmenjavo z učenci iz 
Francije, kar je odlična priložnost za utrjevanje angleščine.

Naša šola je najboljša šola v Sloveniji!

Mentorici: Nina Štor, Nina Gaber
Razred: 1. b, 9. in 8. 
Starost in število otrok: 23 učencev 
starih 6–7 let, 2 učenki, stari 14 let, 
2 učenki, stari 13 let

OSREDNJA SLOVENIJA
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GREMO NA LOV ZA KIPI PO GROSUPLJEM
Učenci 1. a smo se z učiteljicama podali na lov po Grosupljem. Iskali smo kipe. Našli 
smo jih veliko. O vsakem kipu smo nekaj  povedali in jih fotografirali. Na vsakem 
kipu smo poiskali kakšen poseben delček. Na lov za kipi se lahko podate tudi vi. Vaša 
naloga je, da ugotovite, kaj sodi skupaj. Ali jih boste našli več, kot smo jih mi?

Kip me spominja na nekakšno knjigo. 
(Zarja)

Mene ti kipi spominjajo na velikane, ki 
so jih pokopali Rimljani. (Pino)

Na lokvanju stoji žabji kralj. Na glavi ima 
krono. Na kroni pa nekaj piše. (Tesa)

Ta kip ima cvetke kot srčke, notranjost pa 
so kot dolinice in hribčki. (Anamaria)

Mene spominja na prekucnjeno glavo.  
(Luka)

Mene spominja na narezano poma-
rančo.  (Zarja) 

Mene pa to spominja na dva  zaljubljenca. 
(Franja)

Mene spominja na nogo,  ki ima skrčeno 
koleno. (Lovro)    

Mene spominja na morskega  dojenčka. 
(Eva)

Mene pa kip spominja na princesino 
posteljo. (Eva)

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10
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Kip je v obliki omare,                                
v kateri so liki. (Amil)

Mene pa tole spominja na gugalnega 
konjička. (Franja)

Ta kip ima štiri konje in en steber. 
(Lara)

Učenci so fotografirali posamezne dele kipov. 
H kateremu kipu ustrezajo posamezni  koščki? Vpišite številko kipa.

Kipi so nam bili tudi navdih za nastanek zgodbic.  
S številkami označite, o katerem kipu pripoveduje katera zgodba.
 
Jon Koller: Franci  
Nekoč je živel mož, ki je imel rad knjige. Ime mu je bilo Franci. Všeč so mu bili 
tudi kipi. Nekega dne je naredil kip v obliki knjige. Delal ga je zelo dolgo. Kip je 
narejen iz kamna in je zelo velik in težak. Postavil ga je pred knjižnico. Poma-
gali so mu prijatelji. Na koncu so imeli zabavo, na kateri so brali tudi pravljice. 
To je zgodba o kipu št. ____.

11 12 13
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Anamaria Klemenčič: Velikani
Nekega dne so prišli v Grosuplje prišli velikani. Morali so si poiskati družbo 
za svoj svet.  Ko so našli človeka, so ga vprašali, če bi šel z njimi. Odgovoril je, 
da ja. Tako velikanom ni bilo nikoli več dolgčas.
To je zgodba o kipu št. ____.
 
Lara Oblak: Konji
Nekoč so živeli štirje konji. Sprehajali so se na travniku. Ljudje so prišli do 
konjev in so jih pripravili za tekmovanje. Na tekmovanju je zmagal konj z ime-
nom Taja. Na drugem in tretjem mestu sta bila konja z imenom Ana in Jure. 
To je zgodba o kipu št. ____.

Nina Trpin: Morski konjički
Sredi Grosuplja je stal vodnjak. V vodnjaku je živel morski konjiček, ki je 
imel štiri mladiče. Mimo vodnjaka so se sprehajali ljudje. Opazovali so mla-
dičke in jih hranili. Naslednji dan je prišel mimo neznani otrok, ki je vzel 
domov dva mladička. Mama je od žalosti na pol okamenela. Drugi dan je 
prišel isti otrok in vzel še druga dva mladička. Mama je čisto cela okamenela. 
To je zgodba o kipu št. ____.

Tesa Nibrant Godec: Morski deček
Nekoč je živel morski deček, ki je zelo rad gledal v nebo. Nekega dne, ko 
je ravo pokukal iz vode, ga je obsijal sončni žarek. Deček si je zaželel, da 
bi imel noge, s katerimi bi tekal po travnikih. Sonce mu je željo izpol-
nilo, a samo za tri dni. Konec tretjega dne pa je od žalosti okamenel. 
To je zgodba o kipu št. ____.

Tesa Nibrant Godec: Žabji kralj
Nekoč je v ribniku živel žabji kralj Janez. Tik ob ribniku je raslo drevo, kjer je 
imela svoj dom veverica Alenka. Nekega dne jo je Janez vprašal, medtem ko 
je ravno nabirala lešnike, če bi se poročila. Alenka je odgovorila, da bi se. Na 
poročni dan sta se oba oblekla v najlepše obleke, nevesta Alenka pa je imela 
na glavi tudi zlato krono. Na svatbo so bile povabljene vse živali iz gozda. Po-
ročno slavje je trajalo tri dni in tri noči. Takoj po poroki sta Janez in Alenka 
pričela z gradnjo hišice tik ob drevesu, pri tem so jima pomagale tudi gozdne 
živali. S skupnimi močmi je nastala čudovita in trdna hišica, ki stoji še danes. 
To je zgodba o kipu št. ____.
 
Ula Novak: Princesina postelja
Nekoč je živela princesa, ki je iskala posteljo. Bila je zelo izbirčna. Nobena 
ni bila dobra. Prva je bila preozka. Druga je bila premajhna. Tretja pa je bila 
odlična. Nanjo se je princesa ulegla. In potem je živela do konca svojih dni.
To je zgodba o kipu št. ____.

Žan Žgajnar: Zaljubljenca
Nekoč sta v Grosupljem živela Franc in Francka in vsak dan sta se dobivala 
pred dvorano Brinje. Bila sta zaljubljena. Pogovarjala sta se o lepih stvareh. 
Velikokrat sta se želela poljubiti. Ko sta se poljubila, je mimo prišel župan in 
sta okamenela. 
To je zgodba o kipu št. ____.
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Franja Repovž: Trije velikani
Nekoč se je Grosuplje močno streslo. Vanj so prikorakali trije velikani. 
Ampak bili so pretežki, zato so se udrli v blato. Niso se mogli rešiti, zato še 
danes žalostno gledajo iz zemlje.    
To je zgodba o kipu št. ____.

Učenci 1. a vas vabimo v Grosuplje, da še vi poiščete čim več kipov. 
Mogoče boste našli tudi kakšnega, ki ga mi nismo.

Mentorica: Helena Tavčar
Razred: 1. a
Starost in število otrok: 25 učencev, 
starih 6–7 let

MAGDALENSKA GORA PRI GROSUPLJU
Magdalenska gora ni prava gora. Je 
hrib blizu Grosuplja. Veliko doma-
činov jo pogosto obišče, saj je pot 
do nje prijetna in ravno prav dolga. 
Tudi prvošolčki smo se odpravili na 
pohod, da bi raziskali zanimivosti 
Magdalenske gore. Doživetja želimo 
deliti tudi z vami.

Markacije nas po gozdu vodijo do cilja.

Avtocesto prečkamo preko mostu, kjer lahko mahamo vozilom. 

Gora je, vendar ni tako zelo visoka. 

Drevesa so različna in zabavno jih je raziskovati. Podrta pa radi preskakujemo. 

Avtomobile je zabavno šteti med potjo. 

Listi, ki so jeseni odpadli, sedaj šumijo pod nogami. 

Enkratno doživetje je postati pravi raziskovalni detektiv. 

Narava ima spomladi veliko cvetočih rastlin.  

Sonce te na vrhu prijetno pogreje. 

Konj je simbol z Magdalenske gore, ki ga ima občina Grosuplje v grbu. 

Avtogram lahko daš na cilju. 

Gozd je kot labirint za zabavni pohod. 

Opazovanje je prava pustolovščina.  

Raziskovanje narave je zelo zanimivo. 

Adijo smo rekli Magdalenski gori le do prihodnjič.

OSREDNJA SLOVENIJA
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SLIKOPISNA NAVODILA ZA POHOD NA MAGDALENSKO GORO

Pot začnite pri OŠ Brinje Grosuplje na . Nato greste po klancu navzgor do

Počakajte, da na semaforju zasveti                 luč in prečkajte cesto. Potem greste desno in  po pločniku 

naravnost do . Tam zavijete levo do hotela Kongo. Potem pojdite po klančku navzgor 

ob parkirišču . Hodite ob desnem robu ceste. Pojdite skozi do 1. mosta 

čez avtocesto. Z lahko mahate in . Če boste mahali 

tovornjakom, bodo trobili. Ne smete se naslanjati na ograjo, ker lahko padete. Čez most hodite po

Greste naprej do  na vasi, tam zavijte levo mimo . Nato še enkrat zavijte levo in mimo

, kjer vas pozdravi prijazen  . Greste v gozd, kjer boste spomladi videli . 

. 

Trobentice lahko ali pa jeste. Pazite, da niso pohojene. Pot nadaljujte desno po . 

Potem ko boste na vrhu klanca, boste videli prvo . Kjer so na poti veje, greste čez. Ko pridete skoraj 

do vrha, boste levo v gozdu videli , kjer piše, kako so delali obzidje na Magdalenski gori. 

Na drevesih je križev pot. nas vodi do cerkvice sv. Magdalene. je naš cilj. 

Če želite, se lahko na vrhu . Na obzidju najprej odprite kovinsko skrinjico in poiščite svinčnik ter 

prazen list.  Na Magdalenski gori lahko delate veliko zanimivega. Preberite si naše izkušnje in zanimive pre-
dloge za aktivnosti. Potem po isti poti odidete nazaj. Lahko tekate, pazite le, da ne boste padli čez korenine. 
Sproti lahko gledate markacije in puščice. Če vam  to ne pomaga, preberite navodila od začetka, da boste 
vedeli, kam iti. Pot lahko tudi slikate, če boste šli še kdaj drugič.
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VŠEČKI oz. zakaj je zanimivo iti na Magdalensko goro:

• Aktivnosti na cilju: pisanje z vejicami, metanje vejic.
• Iskanje markacij in puščic.
• Pihanje in hrustanje trobentic.
• Raziskovanje dreves in iskanje živali. 
• Iskanje in najdenje živali: martinčka, gosenice in hroščkov. 
• Tek po gozdu. 
• Avtogram na cilju.
• Opazovanje traktorja, ki orje. 
• Mahanje voznikom na avtocesti. 
• Dejavnosti med potjo in na Magdalenski Gori.
• Štejete avtomobile in tovornjake, ki se peljejo mimo. 
• Štejete križišča in prehode za pešce. 
• Štejete korake. Opazujete, slikate in narišete zanimivosti, ki jih vidite. 
• Opazujete življenjska okolja, ki jih vidite. 
• Štopate čas hoje. 
• Rišete zemljevid poti. 
• Poslušate zvoke.

Kaj lahko delate na Magdalenski gori? Lahko …
• si ogledate cerkev od zunaj; 
• ležite na travi (če je sonček) ali se previdno valjate po hribu;
• mečete palčke v dolino in tekmujete, kdo dlje vrže;
• s palicami na tla napišete Magdalenska gora in se zraven slikate; 
• gledate lep razgled;
• slikate cerkev in druge zanimivosti;
• tečete okoli obzidja ali cerkvice;  
• lovite živalce; mi smo ujeli martinčka, gosenico in pri drevesu rdeče   
   hroščke;
• na klopci pojeste malico. Odpadke vrzite v smeti, če ni koša, pa jih         
   nesite domov.

ZANIMIVOSTI Z NAŠEGA RAZISKOVANJA PO POTI 
OD PARKIRIŠČA PRED ŠOLO DO GOZDA POD 
MAGDALENSKO GORO:

• Našteli smo 72 avtomobilov in 9 tovornjakov (na poti od Konga naprej).
• Videli smo 9 križišč in 6 zeber.
• Naredili smo 1230 korakov. 
• Videli smo različna življenjska okolja: gozd, travnik, potok, njivo. 
• Do gozda smo hodili eno uro in 26 minut. Vmes smo imeli tudi kratko malico. 
• Slišali smo korake, veter, helikopter, trobljenje, klepetanje, čivkanje, 
   pasje lajanje.

Prvošolčki vas vabimo, da se podate na raziskovalni pohod na Magdalensko 
goro tudi vi in odkrivate vse zanimivosti, ki jih narava še skriva.

Mentorica: Romana Koščak
Razred: 1. c
Starost in število otrok: 24 učencev, 
starih 6–7 let

OSREDNJA SLOVENIJA
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RADENSKO POLJE – NAJMANJŠE 
KRAŠKO POLJE V BLIŽINI GROSUPLJA

RADENSKO POLJE IN OKOLICA KOT KOLESARSKA POT

Radensko polje z okolico je nedvomno eden najlepših krajev v Sloveniji. Tu-
kaj  lahko  najdemo vse od ribnika, kraških jam, do prekrasnih gozdnih stez, 
ki vodijo tako rekoč kamor koli si želimo.  Najlepše je spomladi, ko vse cveti,  
in to je prekrasna priložnost za fotografe, da zabeležijo lepote narave. Če 
želimo, se lahko s kolesom odpravimo na Radensko polje, kjer si ogledamo 
sistem Zatočnih jam in tri potoke: Zelenko, Dobravko in Šico, ki izvira blizu 
Male Račne. Reke ob močnejšem nalivu rade poplavljajo, zlasti po tem, ko so 
regulirali potok Grosupeljščico. Tudi razširjanje Zatočnih jam se ni obresto-
valo, saj ni problem v začetni odprtini, temveč v zoženju jame v notranjosti. 
Radensko polje pa je dom tudi številnim rastlinam in pticam, kot na primer 
štorkljam.

Po gozdnih stezah se lahko odpravimo naokrog: na Ilovo goro, Sp. Slivnico, 
Kopanj, Čušperk, grad Boštanj. Vse poti pa niso primerne za kolesarje brez 
kondicije, saj številne vodijo  čez hribe in doline. Le tisti bolj vztrajni  naj se 
odpravijo do Ilove gore ali pa čez hribe do Rožnika. 
Po mojem mnenju je ta košček Slovenije prelep in si zasluži, da si ga 
ogledamo.

Radensko polje, Velika Račna in Kopanj

Kopanj

Ribnik Boštanj je nastal na območju nekdanjega glinokopa, na severnem 
delu Radenskega polja. Pri domu Grosupeljskih ribičev se nahajata dva rib-
nika. Prvi je manjši in ga uporabljajo kot gojitveni ribnik. Na njem je dovoljen 
ribolov, vendar samo na način "ujemi-spusti". Drugi večji ribnik je sredi od-
lično urejene okolice s številnimi  klopcami. Košate krošnje dreves ponujajo 
odlično senco in še vedno dovolj prostora za metanje najljubše vabe. Na rib-
niku je majhen otoček, do katerega pridete po mostičku. Na otočku je tudi 
urejeno mesto za ribolov. 

Glede akcije se ne morem pritoževati niti na manjšem niti na večjem ribniku. 
Ven se vlečejo zelo lepi krapi, ščuke, linji, amurji, kleni in skozi ves dan si 
deležen kar dosti ribje pozornosti. Oba ribnika sta na dnu zelo čista, saj se mi 
še ni zgodilo, da bi se mi zataknil trnek ali zavozlal laks okoli kakšne veje v 
vodi ali česa podobnega. Paziti pa moraš, da trnka ne zapneš za drevo. Ribnik 
napaja reka Dobravka. 

Ribnik je po mojem mišljenju zgledno urejen in omogoča veliko dobrih prijemov.
Po dobrem ribolovu se lahko odpravimo na grad Boštanj, ki leži v bližini 
ribnika, ali pa si ogledamo zanimiv svet Zatočnih jam, ki so na JV robu Ra-
denskega polja.

RIBNIK BOŠTANJ

Ribiška družina Grosuplje -  ribnik Boštanj

Ribnik Boštanj
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Zatočne jame so sistem ponornih jam, ki ga sestavljajo Zatočni rov, Lazar-
jeva jama in Viršnica. Tu ponikuje rečica Šica. Ob normalni višini voda Šice 
ponika v Zatočni rov, ob večjih in dolgotrajnejših nalivih pa še v 200 m od-
daljeno Lazarjevo jamo.

Voda odteka skozi jame približno deset kilometrov do izvirov reke Krke. V 
podzemeljskih vodah Zatočnih jam domuje tudi človeška ribica. 
Ker te vode del leta prekrivajo kmetijsko uporabne površine, so bile na oba 
ponorna vhoda v Zatočno jamo nameščene prepreke, ki naj bi zadrževale 
vejevje in druge ovire ter s tem omogočale hitrejše ponikanje voda. Ožine v 
jamskih globinah Zatočnih jam človeku niso dostopne.

Po umetno speljani poti smo se spustili v čudovito vhodno dvorano in nap-
rej po umetnih stopnicah do glavnega rova Viršnice. Kmalu smo bili v rovu 
in pot nas je peljala do sifonskega jezera, v katerem se je rov končal. Zelo 
so nam bila zanimiva peščena tla v rovu. Po približno 600 m so se tla jame 
spremenila. Hodili nismo več po peščenih tleh, marveč smo se po vijugasti 
poti sprehajali med skalnimi bloki in mimo peščenih nanosov, visokih tudi 
do deset metrov. Na vrhu smo občudovali kapniško okrasje, od ponvic pa do 
raznobarvnih kapnikov. Na drugi strani smo zagledali Šico. Po nekaj sto me-
trih smo obstali presenečeni, saj nam je pot skoraj zaprla velikanska sigova 
kopa, na katero je iz stropa pritekala velika količina vode. Na vrhu te kope 
smo opazili prve prebivalce – jamske hrošče.

Potem se je pot pričela strmo dvigovati, tako da smo hodili tik pod stropom; 
pod seboj smo opazili tok Šice. Pred nami se je odprlo sifonsko jezero, široko 
okoli 20 metrov. 

Od tod naprej se odcepi še en rov, imenovan Blatni rov. Ime se mu res poda, 
saj je začetni del rova zelo blaten. Iz tega rova ob poplavah priteka voda in 
se izliva v glavni sifon. Rov je mnogo manjši od glavnega, vendar ima več 
kapnikov. Tudi ta rov se konča s sifonom.

Viršnica je dostopna ob vsakem vremenu, saj ni nevarnosti nenadnih poplav 
v jami. Za obisk pa je vseeno primernejše sušno obdobje, saj si lahko takrat 
ogledamo vso jamo. 

Ogled jame vam toplo priporočam, vendar nikar ne pozabite s sabo vzeti zelo 
dobre svetilke. 

V bližini Zatočnih jam stoji osamelec Kopanj. Tam je del svojega otroštva 
preživel naš največji pesnik France Prešeren.

OBISK ZATOČNIH JAM

Vhod v jamo Viršnica

Jama Viršnica

Vhod v Lazarjevo jamo

Lazarjeva jama

Mentorja: Zlatka Adamič, Dušan Antolič
Razred: 8. in 9. razred
Starost in število otrok: 3 učenci, stari 14 in 15 let

OSREDNJA SLOVENIJA
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ŽUPANOVA JAMA PRI GROSUPLJU
Županova jama pri Grosuplju je biser 
sredi gozda. Do nje nas popelje dol-
go stopnišče. Ko pridemo do vhoda 
v jamo, že začutimo prepih iz nje. Že 
malo za tem pa nam postane hladno 
in dobro slišimo kapljanje vode. Kma-
lu se malo dvignemo in zagledamo 
lepe kapnike in kristalno čisto vodo, ki 
kaplja z nekaj metrov visokega stropa. 
Nato priletijo še netopirji, ki so se zbu-
dili, saj je zunaj že toplo. Sedaj zagle-
damo več metrov visoke kapnike. To je 
šele lepo! Ti so nastajali več deset tisoč 
let. Na koncu pridemo spet ven in tam 
ponovno zagledamo toplo sonce ter 
pet oblačkov na nebu, ki spominjajo 
na netopirja.

Kratek pregled in 
informacije o Županovi jami
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Malo za razvedrilo – rebusi

Kar nekaj si že izvedel o jami. Da si malo zbistriš glavo pred 
novimi informacijami, reši križanko. Dobil boš pomembno 
geslo, ki je povezano z Josipom Permetom – najditeljem 
Županove jame.
1. Tisti, ki vodi občino.
2. Vdrtina v tleh. 
3. Pozimi jo damo na glavo.
4. Prevozno sredstvo.
5. Oblečeš jo pozimi in je debela ter topla.
6. S tem oviješ zvezek.
7. Z njim pišemo in poznamo tudi tehničnega.
8. Vanjo shranjujemo obleke.
9. Je plovilo z jadri in pluje na veter.
10. Je rastlina različnih barv in če se je dotakneš, te zbode.
11. Je ženskega spola in nas je rodila.
12. Nanjo s kredo piše učiteljica.

Oglej si zanimiv strip o županu in 
njegovi jami!

OSREDNJA SLOVENIJA
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Pridi v Županovo jamo tudi ti in 
odkrij, kakšne lepote se skrivajo v 
njej. Še prej pa izdelaj netopirja.

Mentorica: Karmen Bonifer
Razred: 5. a
Starost in število otrok: 8 učencev, starih 11 let



43

KS POLICA – GROSUPLJE: TUKAJ SMO DOMA, TU NAM JE LEPO
Smo učenke in učenci 2. razreda  POŠ Polica. Sodelovali smo pri projektu  
Slovenija, kot jo vidimo otroci. Nad delom smo bili navdušeni, saj smo lahko 
fotografirali in napisali o našem kraju same lepe stvari.

Hiše na Polici so v dolini, na ravnini 
in na hribu.  
Imamo majhno šolo. Šola obsega
dve hiši  in kontejner. Učilnice so  
majhne. Poleg šole imamo  
tudi župnišče in cerkev sv. Jakoba.   
(JULIJA)

Na Polici imamo gasilski dom in 
zanimive hiše. V starem gasilskem 
domu živijo sosedje.
Imajo zanimiv vrt  nad garažo.  
Radi imajo ptice. Naredili so jim 
ptičje hišice. Na dvorišču so še 
drugi stari predmeti.  
Imamo lep sončni vzhod in zahod.                                                 
V gozdu raziskujemo nove gozdne 
poti. Ob avtocesti je požiralnik. 
Ko dežuje,  se napolni z vodo. 
Sedaj je skoraj suh.
(ARNE)

V naši Veliki Stari vasi imamo čist 
potok. Imenuje se Veliki potok. 
Ima lepe brzice. Pred gozdom 
imamo dva kamnoloma.
Tam vidimo velike in majhne skale.
Na robu gozda imamo veliko
lovsko  opazovalnico.
V vasi  imamo  oglasno  desko.      
(JAN, LANA)

Moja vas je Polica. 
Na Polici imamo veliko kozolcev. 
Eni so stari, nekaj pa so jih že 
popravili. 
Vsi imajo strehe. 
Polica je lepa tudi pozimi. 
Vse je belo.
Lahko se sankamo po hribu. 
(ZALA)

OSREDNJA SLOVENIJA
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Doma smo na Dolah. 
Tu živijo večinoma kmetje.  
Orjejo njive in polja. 
Na Dolah imamo cerkev in 
kapelico Sv. Lucije.  
Pod kapelico je voda, ki je zdrava 
za oči. V vasi  imamo več starih 
kozolcev. 
Postavljeni so ob cesti. 

Blečji vrh je na hribu nad Polico. 
Obiskali smo ga in bili smo zelo 
navdušeni. Tam je veliko starih 
kozolcev.

Pomladne cvetlice krasijo gozdove 
in travnike.

Vijolični žafrani so polepšali gozd.
V travi so zacveteli beli žafrani. 
Čudoviti so.
Gozdna tla poleg teloha pokriva 
tudi resa.

Sredi vasi stoji stara cerkev. 
Je majhna in zelo zanimiva.
Ob cesti smo opazili kapelice.
Pri kamniti kapelici smo pozvonili z 
zvončkom in si zaželeli kaj lepega.

Hodili smo po Grosupeljski 
planinski poti. To je del Evropske 
pešpoti. Kažipota na koncu vasi 
nam kažeta pot do dveh slapov.
Tabla ob cesti pa nam pove, 
da smo na območju medveda.

Pri projektu Slovenija, kot jo vidi-
mo otroci, so sodelovali učenci  OŠ 
Brinje Grosuplje, Podružnična šola 
Polica, Ljubljanska cesta  40a, 1290 
Grosuplje
Mentorica: Ksenija Kovačec Marin 
Razred: 2. razred
Starost in število otrok: 12 učencev, 
starih 7–8 let
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RAZISKUJEMO NAŠE GROSUPLJE

Skoraj vsak kraj zaznamuje bogata kulturna dediščina, samo raziskati jo je 
treba in jo izpostaviti. Tako imamo tudi v Grosuplju veliko zgodovinskih 
ostankov. Vsako mesto ima neke značilnosti, po čemer je bolj prepoznavno.

V turističnem pogledu je Grosuplje sicer mlado naselje, vendar mu njegova 
središčna in prometna lega, pestra zgodovinska in kulturna dediščina nudijo 
možnosti, ki jih poskuša izkoristiti.

V skupini smo se odločili, da raziščemo Grosuplje skozi otroške oči. 

Naš vrtec stoji v samem središču mesta, zato nenehno spremljamo dogodke, 
ki se odvijajo v lokalni skupnosti. Z različnimi dejavnostmi se vključujemo v 
širši družbeni prostor in soustvarjamo kulturo kraja.

Želeli smo, da otroci natančneje spoznajo in raziščejo nekatere znamenitosti 
in simbole, ki so značilni za kraj, v katerem živijo. Tako naj bi dobili vpogled 
v zgodovino in kulturno dediščino kraja. Da bi dobro spoznali, kakšno je 
naše poznavanje domačega kraja, smo razmišljali: »Kaj že vemo o Grosu-
plju?«, nato pa »Kaj želimo o njem še izvedeti?« Tako smo dobili nekaj idej in 
iztočnic za raziskovanje našega mesta – Grosuplja.

V naslednjih dneh smo se sprehajali po mestu in ga raziskovali. Želeli smo 
poiskati objekte in druge predmete, ki zaznamujejo naš kraj in je po njih 
prepoznaven.

Opazili smo zanimiv vodnjak na tržnici. Otroke je pri tem navduševal ste-
ber, na katerem so štiri konjske glave. Podrobneje smo ga raziskali: prešteli 
vklesane simbole na vodnjaku, jih primerjali, tipali, prerisovali … Vendar 
otroške vedoželjnosti nismo mogli potešiti samo z opazovanjem in razisko-
vanjem. Zanimalo jih je: »Kako so konjički prišli tja?«

• nima nog in kopit,
• poznamo pesmico Hi konjiček,
• lahko se usedemo na konjička,
• ga lahko jahamo,
• vleče kočijo,
• konjiček je v hlevu,
• Pika Nogavička je imela konja,
• konjička vidimo v hiši na sliki,
• konjiček se pase na travi,
• konjiček ima na nogi kopita,
• na kopitu ima podkev,
• na grosupeljski zeleni in beli zastavi imamo konjička,
• konjiček je znak Grosuplja,
• če ni konjička na zastavi, ne vemo, da je to Grosuplje,
• kdor pride k nam, ve, da je v Grosuplju,
• zvit je in ima štiri glave,
• zato so ga dali na ta prostor, ker je zanimiv.

RAZMIŠLJANJA OTROK OB OPAZOVANJU KONJIČKA:

Mentorici: 
Vzgojiteljica Melita Gale
Pomočnica vzgojiteljice: Mojca Podržaj
Skupina: Sovice
Starost otrok: 4 – 5 let, 
24 vključenih otrok

OSREDNJA SLOVENIJA
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Nadaljevali smo raziskovalni pohod in med tem so otroci opazili, da je po-
dobnih konjičkov v našem kraju veliko: na avtomobilskih tablicah, na in-
formativnih tablah, na občinski zastavi, na krožišču pred občinsko stavbo. 
Opazili smo ga tudi na kljuki vhodnih vrat v knjižnico.

Vstopili smo v knjižnico in zaprosili Grosupeljčanko, bibliotekarko Mari-
jo Samec, ki je poglobljeno raziskovala kulturno dediščino našega kraja, da 
nam o konjičku pove kaj več.

Peljala nas je v Koščakovo sobo in nam jo razkazala ter nadaljevala s pripo-
vedovanjem o nekdanjem lastniku te sobe in seveda cele hiše. Gospodar hiše 
je bil gospod Koščak. Koščakova hiša je ena izmed najstarejših hiš v kraju, z 
bogato zgodovino. Otrokom se je najbolj vtisnila v spomin pripoved, da je 
gospod Koščak zgradil cesto z drevoredom od svoje hiše do železniške posta-
je zato, da je lahko videl, kdo se je pripeljal z vlakom.  

Gospa Marija Samec je po končani predstavitvi Koščakove hiše in njegove-
ga gospodarja otrokom predstavila  še ploščico v obliki štirikrakega križa s 
konjskimi glavami, ki je osnova za podobo grba občine Grosuplje. 

Naši zvedavi otroci so imeli mnogo vprašanj:

• Zakaj je konjiček na zastavi,
• Zakaj nima nog,
• Zakaj je zvit,
• Zakaj ima luknje,
• Zakaj je črne barve,
• Ali je konjiček tudi na državni zastavi,
• Zakaj je konjiček na beli in zeleni zastavi?

Po prihodu v vrtec so otroci nadaljevali z razpravo in njihove ugotovitve so 
bile naslednje:

• konjiček je na vseh avtomobilskih tablicah,
• mi imamo obešenega v avtu,
• kdor pride k nam, ve, da je v Grosuplju,
• konjiček je na zastavi pred vrtcem, da mi vemo, kje je naš vrtec,
• ima noge na zastavi,
• na zastavi je konjiček zvit,
• nima kopit, ampak ima samo glavo.
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KONJIČEK – GRB GROSUPLJA

Nekoč so živeli močni ljudje, ki so se imenovali Ajdi. Gradili so si cerkev 
in hiše iz kamnov. Ker so bili zelo močni, so kamne nosili na hrbtu do vrha 
hriba. Ta hrib se je imenoval Magdalenska gora. Sezidali so si hiše in v 
njih živeli. Potem je bila vojna in so se šli bojevat. S konji so odšli v boj. 
Niso se več vrnili. Ko je bilo vojne konec, so se tam naselili drugi ljudje. 
Prijezdili so na konjih in se vselili v hiše, ki so jih zgradili Ajdi. Novi ljudje 
so bili Kelti in so imeli veliko konj. Na glavah so imeli take okraske, ker 
so imeli njihovi gospodarji veliko denarja in so bili bogati. Zopet je bila 
vojna in tudi Kelti so odšli v boj. Skrili so zaklad na Magdalenski gori, ker 
so tam živeli tako kot Ajdi, v hišah iz kamnov. Kelti se niso nikoli vrnili 
iz vojne, zato je zaklad ostal tam skrit. Nekoč pa so neki ljudje našli ta 
zaklad in v njem je bil konjiček s štirimi glavami. Ljudje so tega konjička 
izbrali za grb Grosuplja.

Vodnjak, konjiček in stara lokomotiva so znaki, ki stojijo v mestu Grosu-
plje. Konjička so našli zakopanega na Magdalenski gori. V Grosuplju je 
bilo nekoč veliko konjev. Vozili so po glavni cesti, ki se je imenovala Ve-
lika cesta. Blizu je bila še Mala cesta. Po njih so vozili ljudje tovor s konji 
od Ljubljane pa do Novega mesta in naprej. Gospod Koščak je tudi imel 
konje in gostilno, da so ljudje pili in jedli, ko so prišli z vlaka. Grosupeljski 
vodnjak s štirimi konjički stoji tudi ob Veliki cesti. Tam je sedaj tržnica. Na 
vodnjaku so narisani konjički, ki so jih našli skrite na Magdalenski gori.

Viri:

Ga. Marija Samec, bibliotekarka, nam je kot velika poznavalka Grosuplja 
posredovala veliko novih informacij ter priskrbela strokovno literaturo.

Otroci so iz informacij, ki so jih pridobili, sestavljali zgodbe

OSREDNJA SLOVENIJA
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ŽABE NA RADENSKEM POLJU PRI GROSUPLJEM

Mentorica: Jasmina Zemljak
Skupina: Račke
Starost otrok: 2 – 3 leta, 
14 vključenih otrok

V občini Grosuplje se razteza Krajinski park Radensko polje, za katerega je 
značilno, da je eno najmanjših kraških polj v Sloveniji. Leži le tri kilometre 
od Grosuplja. Travnata pokrajina je razbita z grmovjem, drevesi in močvir-
natimi predeli ob vodi. V tem čudovitem okolju živijo žabe, ki smo jih spoz-
navali z otroki iz skupine Račke. Otroci so stari 2 do 3 leta, zato smo žabe in 
okolje, v katerem živijo, spoznavali postopoma.
Naš namen je bil otrokom približati žabe, saj so značilne za to okolje.
Na začetku smo otroke vprašali, kaj že vedo o žabah ter kaj si želijo izvedeti 
o njih. Skozi temo smo s pomočjo staršev in z raziskovanjem našli odgovore 
na naša vprašanja.

Povezali smo se s Turističnim društvom Boštanj, z Laro Kastelic, ki je glavna 
koordinatorka akcije Pomagajmo žabicam čez cesto. V akciji prijazni posto-
voljci prenašamo dvoživke čez območja področja in tako pomagajo žabicam 
varno čez cesto, da ne končajo pod gumami vozil v prometu. 
Organizirano je tudi »Družinsko žabsnje", dogode,k kjer si na bližnjem trav-
niku ogledamo živali, ki jih prinesemo v terarij, in se pobliže spoznamo z 
vrstami dvoživk, ki živijo na Radenskem polju.
Lara Kastelic nam je v skupino prinesla žive žabe in nam jih predstavila. Prav 
nič se jih nismo bali in smo se jih tudi dotikali.

Opazovali smo jih, kako se prehranjujejo, in jih prijeli v roke. Svoje občutke 
smo narisali. Izdelovali smo žabe iz plastelina in iz orehovih lupin, prebirali 
smo knjige o žabah.

Vključili smo tudi starše, ki so na delavnici izdelovali izdelke na temo žab. 
Tako so nastali knjiga z ilustracijami, žabe iz odpadnega materiala in sesta-
vljanka iz lesa, ki jo je krasila slika žabe.

Pozimi žabe spijo, zato smo se teme lotili spet marca, ko se prebujajo. Spoz-
navali smo življenjski krog žabe in ugotovili, da se iz jajčec, ki jih izleže od-
rasla žaba, izleže paglavec, temu čez nekaj časa zrastejo noge, rep mu odpade 
in nastane žaba. Žabe se razvijajo in živijo v mlaki, zato smo tudi mi uredili 
svojo mlako, kjer smo se igrali igro žabic. Poimenovali smo jo Mlaka. Spoz-
nali smo nove pesmi, plese, pravljice o žabah, izdelovali smo razne izdelke. 
V pustnem času smo izdelali svojo masko – žabo. Kot žabe smo se tudi gibali 
in priredili Žabjo olimpijado z »žabjimi navodili«, kako premagovati ovire.

Zelo smo uživali ob igri Štorklja in žabe, kjer se žabe skrivajo pred štorkljo.
Vsak konec tedna, od petka do ponedeljka, je k enemu od otrok odhajala 
naša maskota – žabica, s katero so se otroci doma igrali. S pomočjo staršev 
so odgovarjali na vprašanja, ki smo si jih na začetku leta zastavili o žabah.
Na koncu naših iger in raziskovanj žabe smo pripravili prireditev, kjer smo 
zaplesali svoj žabji ples na glasbo Romane Kranjčan (Žabe) in razstavili iz-
delke, ki so nastali med projektom.

Radensko polje je res čudovito okolje, v katerem živijo zanimive vrste žab. 
Zdaj, ko jih poznamo, jih imamo še raje, se jih ne bojimo in ko bomo veliki, 
jih bomo skrbno čuvali in pazili na nanje.
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GROSUPLJE – MESTO KIPOV

VVZ Kekec Grosuplje, 
Enota Kekec, Trubarjeva c. 15 
Ime in priimek mentoric:
Ljudmila Zidar in Ivana Štulac
Skupine: Žogice.
Starost otrok: od 2 do 3 leta.
Število vključenih otrok: 14.

Leta 2003 so bili ob Adamičevi cesti v Grosupljem postavljeni trije kipi aka-
demske kiparke Lučke Koščak. To dejanje je bilo povod za projekt Moj kraj 
Grosuplje – mesto kipov, ki je zdaj že tradicionalen dogodek  Zavoda za 
kiparstvo in Občine Grosuplje. Od leta 2003 je bilo v sklopu projekta tako 
postavljenih 22 kipov. Zavod za kiparstvo vsako leto povabi priznane kiparje 
oziroma kiparke, ki mesec dni pod gradom Boštanj pri Grosupljem klešejo 
in obdelujejo kraški apnenec. Izdelane kipe postavijo na izbrana mesta in jih 
slovesno predajo meščanom Grosuplja.
Eden med njimi  in nam najlepši je kip konja pred občinsko stavbo, ki je tudi 
simbol Grosuplja in ga imamo v grbu občine Grosuplje.
V sklopu projekta smo z otroki iz VVZ Kekec Grosuplje, skupine Žogic, opa-
zovali in z vsemi čutili spoznavali  kipe po našem mestu. Tipali smo jih z 
rokami in spoznavali  material – kamen, iz katerega so izdelani, prepoznavali 
gladke, hrapave površine, ravne, neravne linije ipd. Kipe smo opisovali, jih 
poimenovali ter ugotavljali, v katerem delu mesta stojijo. 

Obiskali smo: 
1. Kip Hipopotamček pred našim vrtcem Kekec. 
2. Kip Kit pred vrtcem Pastirček.
3. Kip Žabji kralj pred Mestno knjižnico Grosuplje.

Na naših potepanjih smo spoznavali mesto, se orientirali, spoznavali širšo 
okolico vrtca, prepoznavali in poimenovali kipe in kamen kot material. Vti-
se, ki smo jih doživljali ob neposrednem stiku s kipi, smo risali s svinčnikom. 
Otroci so doživljanja tudi na svoj način opisovali.

KIP HIPOPOTAMČEK

Luka: To je hipopotamček. Usta 
ima. Noge ima. Roke ima. Ušesa 
ima. Kopa se. Ušesa ima. Učke 
ima. Nos ima. Smreka se trese.

Lina: Mrzu (mrzlo)  je. Taka je voda. 
Nekaj sem našla. Kamenčki so.

OSREDNJA SLOVENIJA
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Elizabeta: Pobožala sem ga, pa je 
hipopotamček zelo mrzel. Pa še v 
vodi se kopa. Je iz kamna. Zakaj je 
ta hipopotamček narejen iz kamna? 
Jaz pa nimam hipopotamčka doma. 
Zala: Z roko sem ga tipala. Igrala 
sem se. Doma imamo kipe. Hipo-
potamček je tukaj v vrtcu Kekec. 
Je mrzel iz kamna. Špičke so.

KIP KIT

Luka: Žogo ma velko. (Žogo ima ve-
liko). Tukaj se pa usede.

Zala: Sem ga že gledala kipa, ko 
sem šla tamle, na dekico (odejo). 
Narisala sem kipa. Tega. Kip kit. Ima 
glavo, očke, tam ima rep.

Zoja: Jaz sem vidla žogo, pa sem 
jo narisala. Veliko. Pol sem še rožice 
videla, okoli kipa.

Ela: V redu mi je bilo. Pa še mrzel je.

Blaž: Tam je. Tapav (hrapav je).
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KIP ŽABJI KRALJ 

Elizabeta: Žabji kralj ima krono gor, 
pa učke, pa usta, pa noge. Tukaj je 
pa voda. Tukaj spodaj blato.
Luka: Žaba. Mrzla je. Imam mrzle 
roke. Je v vodi. Kopa se.

Zala: Sem ga vidla. Tukaj je krona 
gor. Pa mehak je bil, hrapav. Tukaj 
voda teče. Šli bomo v knjižnico, 
tamle. Tam, veš, prodajajo knjige.

Ela: V redu, jaz sem ga potipala. 
Ima špičke iz kamna.

Ob zaključku projekta smo raziskovanje na temo: 
"Moj kraj Grosupje - mesto kipov" javno predstavili v sklopu občinske pri-
reditve Grosdan v Družbenem domu Grosuplje. Projekt smo predstavili tudi 
v občinskem glasilu Grosupeljski odmevi, s člankom: Grosuplje – mesto kipov 
s pogledom najmlajših iz vrtca Kekec.

OSREDNJA SLOVENIJA
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GROSUPLJE IMA ROŽLETOVO POT
VVZ Kekec Grosuplje, enota Rožle, 
Ljubljanska c. 4f
Ime in priimek mentoric:
Jožica Bambič, Slavka Potokar, 
Stanka Petrič, Zdenka Strmec 
Španinger
Skupine: Ptički, Čebelice, 
Pikapolonice, Račke.
Starost otrok: od 2 do  6 let.
Število vključenih otrok: 74
Avtorji ilustracij: otroci iz skupine 
Ptički (5 do 6 let).

Pohod "Po Rožletovi poti" organizira VVZ Kekec Grosuplje, enota Rožle, 
tradicionalno v maju. Združuje in povezuje družine in občane vseh genera-
cij. Vsako leto je častni gost občan, ki je znan po športnih in drugih dosežkih 
v slovenskem in svetovnem merilu (olimpionik Miro Cerar, gimnastičarka 
Tjaša Šeme, rokometašica Branka Mijatovič, kolesar Franci Škerlj, šahovska 
velemojstra Ana in Marko Srebrnič).
Ponosni smo na dobro sodelovanje z Občino Grosuplje, saj se nam redno 
pridruži tudi župan dr. Peter Verlič. Sodelujemo tudi z Zdravstvenim domom 
Grosuplje, Univerzo za tretje življenjsko obdobje, društvom podeželskih žena 
Sončnica, lokalno radijsko postajo Zeleni val, Policijsko postajo Grosuplje, 
Domom starejših občanov Grosuplje, Slovensko vojsko, gasilci in drugimi.

Pohod dopolnjujejo spremljajoči program na temo zdravo življenje, eko igre 
in igrače, različne delavnice, Fit igre brez meja in drugo,  kjer se predstavljajo 
enote vrtca ter druge organizacije in društva iz okolja.

Pohod po Rožletovi poti je namenjen gibanju in druženju vseh generacij. 
Povezuje družine in druge udeležence v gibanju – ne glede na vremenske 
razmere. Ob tem gre za utrjevanje zdravja in razvijanje veselja do bivanja v 
naravi v vseh letnih časih.

Da bi otroci lahko sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga aktivno spremi-
njali, je pomembno, da ga preko različnih dejavnosti spoznavajo. Tako naš 
domači kraj Grosuplje spoznavamo tudi preko Rožletove poti. To je ne predolga, 
vendar zmeraj poučna pot, kjer je veliko priložnosti za spoznavanje naravnih 
značilnosti: potok Grosupeljščica, Most ljubezni, gozd, travnik in drugo, kjer 
je čas za poslušanje drug drugega, za petje in pogovor. Tako je nastala tudi 
himna vrtca Rožle. Zapojemo jo vedno, preden se odpravimo na pot.

ROŽLETOVA HIMNA
Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek,
vrtec Rožle mi vrata odpre.
Pridi zdaj k meni, igraj se z menoj.
Igram se, ustvarjam, zapojem, zarajam,
skrbim za naravo, živeti znam zdravo.
Lepo mi je v vrtcu Rožle!
Risba: Brina D., 5,5 let, motiv Rožle.

Pot nas vodi ob potoku Grosupeljščica, ki izvira pri Laznikovem mlinu 
v vasi  Dobje in se izliva v Radensko polje. Tukaj opazujemo race, ribe, 
čaplje, hišice za gnezdenje ptic, če je potrebno, ob potoku poberemo 
tudi smeti.
Pohod nadaljujemo mimo nogometnega igrišča, kjer imamo možnost za 
tek, igranje nogometa ali opazovanja treninga nogometašev.
Risba: Gaja B. R., 5,5 let, motiv Most ljubezni.
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V letalskem centru Za gasilskim domom nas navdušijo ultra lahka letala. 
Na travniku pred vojašnico opazujemo polja, travniške cvetlice, žuželke 
in prisluhnemo zvokom narave. V vojašnici Grosuplje nas sprejmejo vo-
jaki in nam odprejo svoja vrata v njihov svet vozil in drugih zanimivosti.
Ko se vračamo, nas v gozdu pričaka gozdna vila, včasih tudi lutkovna 
predstava. Prisluhnemo zvokom gozda, nabiramo gozdne plodove, ki jih 
v vrtcu uporabimo za ustvarjanje, tekamo med drevesi, jih opazujemo, 
tipamo njihovo lubje, opazujemo visoke krošnje.
Risba: Ema P., 5,5 let, motiv Gozd.

V Domu starejših občanov Grosuplje, ki je zadnja postaja ob Rožletovi 
poti, smo vedno dobrodošli. Večkrat jih obiščemo tudi med letom, jim 
zapojemo, zaplešemo ter jim s petjem in plesom polepšamo dan.
Skupaj nam je  uspelo, da je Rožletova pot prepoznavna  v ožji in širši 
okolici.
Risba: Valentina  K., 5,5 let, motiv Rožletov pohod.

Za konec pa še uradni zemljevid, ki ga dobijo vsi sodelujoči.

OSREDNJA SLOVENIJA
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GROSUPELJSKI KRAŠKI BISER – ŽUPANOVA JAMA IN        
ODKRIVANJE JAMSKEGA SVETA S PREDŠOLSKIMI OTROKI      

Grosuplje je mesto z mnogimi naravnimi, kulturnimi in gospodarskimi zna-
menitostmi. Ena zelo  zanimiva in obenem skrivnostna znamenitost občine 
Grosuplje je  je kraška jama, ki nosi  ime Županova jama.
Jamski svet je sam po sebi skrivnosten ter za raziskovanje in obisk zanimiv. 
Županova jama leži v južnem delu občine Grosuplje. Že daljnega leta 1926 
jo je odkril takratni župan Josip Perme in od tod tudi njeno ime. Jama ima 
osem dvoran s prečudovitimi kapniki in potmi, ki vodijo skozi to lepoto 
podzemeljskega sveta, z več kot 500 stopnicami.
Jama in jamski svet je lahko za predšolske otroke zelo zanimivo področje 
raziskovanja, če se ga skupaj z njimi dotaknemo in ga odkrivamo. Otroci 
vsak dan vidijo reke ali potoke, travnike in gozdove, česar ne vidijo vsak dan, 
pa je lahko za njih še bolj zanimivo. 
Vzgojiteljica v vrtcu sem se odločila, da otroke povprašam, koliko vedo o 
jamskem svetu in o Županovi jami, ki se nahaja v občini Grosuplje, kjer je 
tudi naš vrtec. 
Raziskovanje smo začeli z vprašanji, da smo izvedeli, kaj otroci sploh vedo 
o kraških jamah. Na vprašanje, kaj je kraška jama, so otroci odgovarjali, da 
je luknja, predor za avtomobile, dom za živali, grob in podobno. Večina ot-
rok si predstavljala, da je v jami temno, mrzlo in vlažno. Na vprašanje, kako 
nastane kraška jama, so odgovorili, da jo ljudje skopljejo, jo ljudje sezidajo, 
jo naredi veter, da jo kuža skoplje, da jama zraste ... Po predstavah otrok v 
jami živijo palčki, različne živali, ljudje in tisti, ki umrejo. V jami rastejo rože, 
cvetlice, ne zelene rastline, trava in mah. Za otroke je kapnik skala, voda, dež, 
umivalnik, klobuk in podobno.

Zemljevid do Županove jame.

Kapnik kralja Matjaža, v Matjaževi 
dvorani.
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Začeli smo z raziskovanjem jamskega sveta, da bi si odgovorili na sva vpra-
šanja. Skupaj smo izdelali plakat prvih asociacij o jami ter ga opremili s sli-
kami in si v mestni knjižnici izposodili knjige o Županovi jami. Otroci so z 
zanimanjem pregledovali knjige in imeli veliko vprašanj v povezavi s slikami 
v knjigah. »Kako se reče tej skali na sliki?« so spraševali. »Kje lahko najdemo 
take skale?« so bili radovedni. Porajala so se jim različna vprašanja in knjige so 
jih prevzele. Bili so čisto v pogovoru o knjigah in nobena stvar jih ni zmotila. 
Otroci so svojo predstavo jame tudi narisali.

Preizkusili smo se s telovadbo v temi, da bi ugotovili, kako se počutijo jamske 
živali, ki ves čas živijo v temi. Otroci so si nadeli masko za spanje in pozorno 
poslušali navodila, kako se morajo gibati. Prav tako smo postavili gibalni po-
ligon in se v parih gibali skozi ovire. En otrok je imel masko za spanje, drugi 
otrok pa ga je pri gibanju usmerjal. 

Otroci so ugotovili, da je gibanje v temi težko in moraš biti pozoren na druga 
čutila.

V dve posodi smo posadili zrna pšenice. Eno posodo smo postavili v temo, 
drugo posodo pa na svetlobo. Tako smo želeli ugotoviti, kako uspevajo ra-
stline v temi. 

Ko je preteklo nekaj časa, smo iz temnega prostora prinesli pšenico ter rastli-
ne iz temnega in svetlega prostora primerjali med seboj.
Otroci so opazili kar nekaj razlik. »Pšenica v svetlem prostoru je višja,« so 
povedali. »Pšenica, ki je rasla v temnem prostoru, je manj gosta,« je ugotovi-
la ena deklica. Povedali so tudi, da je pšenica iz svetlega prostora lepša, bolj 
zelena in bolj mehka na otip. 
Tako smo prišli do ugotovitve, da rastline v jami res ne morejo uspevati, ker 
je v njej večna tema.

Poiskali smo najbolj temen prostor v vrtcu, vrtčevo zaklonišče, in ob jamskih 
svetilkah narisali risbo kraške jame. Svetilke so bile za otroke velika motiva-
cija, ker so se počutili kot pravi jamarji. 

V zaklonišču smo tudi telovadili in oponašali jamske živali. »Netopir visi s 
stropa,« je dejala ena deklica. »Jamski pajek pleza po kapnikih,« je dejal en 
deček. Otroci so povedali tudi, da jamske kobilice skačejo, da človeška ribica 
plava v vodi in podobno.

Skupaj smo izdelali knjigo jamskih živali in živali upodobili z različnimi li-
kovnimi tehnikami. Tudi peli in sestavljali smo pesmi o jamskih živalih. Pri-
merjali smo prst in kamnine iz okolice vrtca in okolice Županove jame. In se-
veda smo po dolgem raziskovanju težko pričakali dan, da končno obiščemo 
Županovo jamo, ki smo si jo ogledali skupaj s starši. Po koncu raziskovanja 
smo v vrtcu uredili tudi razstavo vseh naših izdelkov, ki smo jih izdelali skozi 
raziskovanje. 

Otroci so bili nad raziskovanjem navdušeni in pridobili so si ogromno novega 
znanja o kraški jami, za kar prej skoraj niso vedeli, da obstaja. Lahko smo po-
nosni na to, da imamo v naši občini tak biser, kot je Županova jama, in verje-
mite, da vam ne bo žal, če ga obiščete. Naj vam bodo otroci navdih.
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ŠOLA ŠMARJE – SAP    
Prva slika prikazuje prvo šmarsko šolo. Ta šola na začetku ni bila v tej stavbi, 
ampak v zgodovinskem turnčku. Nato so postavili to stavbo, kjer je zdaj šola. 
Kasneje so zgradili nov prizidek na levi strani šole. V novem prizidku so 
pridobili avlo, jedilnico in veliko razredov.
Ko pa smo leta 2012 zapustili prvi razred, so začeli graditi tretji prizidek. V 
njem so pridobili novo telovadnico, prenovili staro telovadnico in zbornico 
ter dodali požarne stopnice in štiri nove razrede.
No, to je sedanja šola. Šolanje v Šmarju poteka že več kot 500 let. Kot smo že 
omenili, se je pouk začel v zgodovinskem turnčku. Do danes je ostal le del 
turnčka.
Včasih je turnček branil cerkev pred turškimi vpadi. Danes je v njem zbirka 
starega kmečkega orodja. 

Tako se je začelo gasilstvo v Šmarju. Na začetku so imeli tako ročno brizgal-
no. Delovala je tako, da sta dva črpala, en pa škropil.

Nato so dobili moderno motorno brizgalno napravo. To brizgalno imajo še 
sedaj v garaži. Poganja jo bencinski motor. Prevažali so jo na vozu, ki sta ga  
vlekla dva konja.

Po nekaj letih so začeli tovornjake. Najbolj najbolj popularni so bili deutzi. 
Največ  jih je kupilo ta proizvod, imeli so motor za vožnjo, kabino, cisterno, 
črpalko, prostor  za cevi, sireno in lestev na strehi.
To je terensko gasilsko vozilo, ki ga uporabljamo danes. Ta džip ima manjšo 
cisterno, prvo pomoč, sirene, vitel in vodno črpalko. Uporabljajo ga za gaše-
nje požarov na nedostopnih terenih.
To pa je starejši del vozil. Smo že omenili, da so vmes že zamenjali kombi. 
Ko boste videli to, boste presenečeni.  Na fotografiji vidimo tudi najnovejše 
vozilo in ima največ opreme; ta je v Šmarju – Sap. No, ali že veste, da gasilstvo 
v Šmarju obstaja že več kot 130 let.
To vozilo je bilo predano Martinu Hribarju.

ŠMARJE – SAP V GASILSTVU

MAGDALENSKA  GORA

Na Magdalensko goro pelje križev pot. Tam so na določeni razdalji postavlje-
ni križi, zato se to imenuje križev pot. Je tudi zanimivo in znano arheološko 
najdišče žarnih grobišč v Sloveniji. Izkopali so veliko zanimivosti in ostankov 
iz preteklosti. Okostja naših prednikov na Magdalenski gori, različne vilice, 
skodelice, žlice, rimske kovance, ki niso bili ohranjeni. Najdbe so se nahajale 
ob  cesti iz Šmarja do Zgornje Slivnice. Med kopanjem so naleteli na bronaste 
predmete. Našli so bogate grobnice, ki so bile polne orožja, orodja in zlata.
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HUDA POLICA

Včasih je bila Huda Polica kmečka vas, vsi so si pomagali med seboj.
Poleti pa so se kopali v umetno narejenem bajerju, ki je v lasti cerkve. Cerkev 
je naredila ta bajer za različna zbiranja cerkvenih ljudi. Stara mama mi je 
povedala, da so noter ljudje prinašali ribe in rake.
V vasi je stal tudi Puciharjev mlin. Včasih, ko je bil moj oče še otrok, so tja nosili 
vreče, polne žita, da so ga zmleli v moko. Moko so nato na ramenih odnesli domov.
Stope so delovale na vodni ali pogon. Recimo, da je mlin poganjala voda in 
mlin je poganjal eno ali več palic. Stope so  oluščile seme pšenice  ali rži. No, 
take stope so imeli tudi na Hudi Polici. Bile so v lasti družine Zajec. Ko je 
zmanjkovalo vode v šternah, so pri mlinu imeli vodni hram, kamor so hodili 
po vodo s cisterno, ki je bila na kočiji.

CERKEV MARIJINEGA ROJSTVA

Na sliki je Šmarska cerkev, ki je bila postavljena zato, da so bili zaščiteni pred 
turškimi vpadi. Okoli je bil postavljen turnček.
Kot smo že omenili, je bil turenček namenjen temu, da je branil cerkev pred  
turškimi vpadi. Že pred časom so podrli skoraj celo obrabno obzidje, vendar 
je en del ostal in v njem je muzej. No, ko smo že omenjali cerkev, ta cerkev 
je že zelo stara, vendar je zelo dobro ohranjena. Obnovljena sta bila le streha 
in omet. Zgrajena je bila leta 1008. Pred cerkvijo stoji stara in velika lipa. Pri 
cerkvi stoji župnišče, pisarna in veroučna učilnica.

RIMLJANI V  ŠMARJU IN SLOVENIJI
Skozi Razdrto je potekala rimska javna cesta, ki je iz Italije vodila v Panonijo 
in na Balkan. Gradili so jo v času cesarja Avgusta v 1. stoletju našega štetja. Na 
današnji Rimski cesti v Šmarju – Sap so leta 1892 odkrili njeno cestišče, ob njej 
pa v skalo vklesan žgan grob s podatki. Slovensko ozemlje je bilo z vidika rim-
ske države pomembno zlasti kot prehodna dežela, saj so preko našega ozemlja 
vodile glavne poti iz Italije v Podonavje in naprej na vzhod. Kasneje je naša 
dežela postala pomembna tudi kot zadnja obrambna linija Italije pred prodira-
jočimi barbari z vzhoda. Rimljani so v naše kraje prodirali iz mesta Akvileja – 
večji del našega ozemlja pa je osvojil šele cesar Avgust, ki je s temi osvojitvami 
želel zavarovati  Italijo  in si zagotoviti ugled vojaškega poveljnika. Ustanovil 
je tudi prvo rimsko mestno naselbino Emono (danes Ljubljana). V času pred 
prihodom Rimljanov je bil sicer pomembnejši Nauportus (danes Vrhnika), ki 
pa nikoli ni dobil mestnih pravic. Kasneje so mestne pravice pridobili še Cele-
ia (Celje), Neviodunum (danes Drnovo pri Krškem) in Poetovio (danes Ptuj). 
Pomembna trgovska in prometna središča so bila še Castra (danes Ajdovšči-
na), ad Pirum (danes Hrušica na Notranjskem) in Atrans (Trojane).
Tudi upravno je bilo naše ozemlje razdeljeno na več različnih provinc: za-
hodni del Slovenije je spadal pod Italijo (10. pokrajina: Venetia in Histria) s 
sedežem v Aquileiji, večji del osrednje Slovenije in Štajerske je sprva spadal 
v provinco Ilirik, po njeni razdelitvi (ok. leta 10) pa pod Panonijo, ki je imela 
nekaj časa prestolnico v našem Ptuju, zahodna Štajerska pa je spadala pod 
provinco Norik.

Šmarje – Sap je vas z mešanico starega 
in novega sveta. Ima kar veliko raz-
ličnih znamenitosti, ki so na voljo za 
obiskovanje (npr. cerkve, spomeniki  …) 
vse znamenitosti lahko obiščete po kul-
turni poti. Za več informacij obiščite 
šmarsko spletno stran. 

OŠ Louisa Adamiča Grosuplje 
Podružnica Šmarje – Sap
Ljubljanska 49
1293 Šmarje – Sap

OSREDNJA SLOVENIJA
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MOJ DOMAČI KRAJ ŠMARJE – SAP
Avtorice:
Ana Marković, 12 let
Maša Nuhanovič,  13 let
Barbara Stanko, 12 let

Mentorica:
Polona Ferbežar

Šmarje – Sap, 1. april 2016

Izlet po Šmarju – Sapu 

Živijo! Najini imeni sta Maša in Barbara in od rojstva sva Šmarčanki. Letos se 
nama je pridružila še Ana, ki se je preselila iz Ljubljane. Ker Ana o Šmarju ni 
vedela ničesar, sva se odločili, da ji bova razkazali najin domači kraj. Nekega 
popoldneva smo se sprehodile od podružnične šole Šmarje – Sap in se podale 
proti cerkvi, zraven pa sva ji povedale zanimivosti o Šmarju.

Kraj leži v Grosupeljski kotlini, na severozahodnem delu Dolenjske, vendar 
prebivalci nimamo tipičnega dolenjskega naglasa. Ime je dobil po cerkvi Ma-
rijinega rojstva. Kraj s tem imenom je nastal leta 1961 z združitvijo prej sa-
mostojnih krajev Šmarja in Sapa, leta 1971 se je pridružilo tudi Razdrto. Šmar-
ska dolina velja za najkrajšo in najlažjo prometno povezavo med Ljubljano in 
Krško kotlino.

Cerkev Marijinega rojstva je imela obrambno taborsko obzidje, od katerega 
je ohranjen stolp. Prvič je bil omenjen kar dolgo nazaj, v starih listinah, in to 
kar leta 1322.

Del Šmarja, danes tako imenovana Rimska cesta, je bila tlakovana že v rim-
skih časih in je vir arheoloških najdb.

Šmarje ima kar 500 let dolgo zgodovino šolstva! Ko so odobrili, da imajo 
lahko šolo tudi v Šmarju, se je ta datum zapisal v Ribniški kroniki. Prva šola 
je bila v Turenčku.

Cerkev je služila kot protiturški tabor, od katerega je danes viden tudi stolp 
Turenček. Prebivalci Šmarja so se pred turškim ropanjem, tako kot drugod 
po Sloveniji, branili z gradnjo velikega močnega obzidja okoli cerkve Mari-
jinega rojstva. Obzidje je prvotno imelo štiri stolpe, od katerega je ohranjen 
in lepo obnovljen le en stolp – Turenček. Dvonadstropni stolp ima bogato 
kulturno zgodovino, saj je v njem potekala prva šola že leta 1504, v novejših 
časih pa je v prvem nadstropju bila knjižnica, v drugem pa dvoranica za gle-
dališke predstave. V Turenčku so (še neurejene) razstave izdelkov suhe robe, 
kovaški izdelki, izdelki čevljarske obrti, stara narodna noša, stare knjige, ma-
kete kozolcev … Ogled Turenčka je možen po dogovoru z župnikom.

Fotografija Šmarja (levo šola, desno cerkev)

Razstava v Turenčku  in Turenček v 
preteklosti                   Vojne vihre  tudi našemu kraju niso prizanesle. Okoli leta 1813, v času Ilir-

skih provinc, se je med Šmarjem, Gumniščem in Škofljico odvijala  huda 
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Slike: Informativna tabla z bronastimi ko-
njiči, ki so osnova za grosupeljski grb

Magdalenska gora s cerkvijo je tudi naj-
dišče številnih prazgodovinskih premetovV Šmarju je zelo dejavno Turistično društvo Šmarje – Sap, ki vsako leto pri-

reja več pohodov (po rimski poti, po poti vodnih virov, novoletni pohod z 
baklami, razne delavnice, čistilne akcije) ter turistične prireditve v juniju in 
septembru. Lahko si tudi vi kdaj ogledate naše prireditve in domači kraj. 

Ani je bil sprehod po Šmarju in njegovi okolici zelo zanimiv. Navdušena je 
bila predvsem nad Magdalensko goro, saj sta kolesarjenje in hoja njena naj-
ljubša hobija. Me se bomo gotovo kmalu spet podale na kak potep.

bitka, v kateri so Francozi izgubili kar 600 mož. V času druge svetovne vojne 
so bili razrušeni trije stolpi in obzidje okrog cerkve ter tudi sama cerkev.

V Šmarju je enajst naselij. To so: Cikava, Gajniče, Huda Polica, Mali Vrh, 
Paradišče, Podgorica pri Šmarju, Sela pri Šmarju, Šmarje – Sap, Tlake, Veliki 
Vrh pri Šmarju in Zgornja Slivnica. Me smo se podale še na Magdalensko 
goro, ki ima 504 m nadmorske višine in leži na severovzhodnem delu. Na 
Magdalenski gori je znano najdišče gradišča in grobišč iz časa železne in 
bronaste dobe. Na informativnih tablah smo prebrale, da je bilo tam več 
obrambnih nasipov. Območje so raziskovali tudi arheologi. Najdbe, ki so 
jih našli na gori, pa so v muzejih v Ljubljani, na Dunaju in tudi v Harvardu.

Osnovna šola Louisa Adamiča 
Grosuplje
Podružnična šola Šmarje – Sap
Ljubljanska c. 49
1293 Šmarje – Sap

OSREDNJA SLOVENIJA
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ŠMARJE – SAP  Z OKOLICO
Klavdija Miklič, Maja Vidic in Dominik 
Špacapan, vsi 14 let    
Mentorica: Polona Ferbežar
Šmarje – Sap, 27. 3. 2016

Za vrhovi ljubljanske kotline se razprostira naselje Šmarje – Sap. Poseljeno 
je bilo že v času rimske dobe, ko je tu mimo tekla rimska cesta, danes pa v 
Šmarju prebiva okoli dva tisoč dobrosrčnih prebivalcev. Naš domači kraj je 
sedaj drugo največje naselje v občini Grosuplje, vendar je bilo še pred stotimi 
leti glavno središče, ki pa se žal ni dovolj hitro razvijalo. Kraj je nastal z zdru-
žitvijo treh naselij. Šmarje in Sap sta se združila leta 1961, kasneje pa se jima 
je leta 1971 pridružilo še Razdrto.         

Naš kraj ima kar 500 let dolgo zgodovino šolstva, in sicer je leta 1504 šola 
začela delovati v Turenčku, nato poleg pošte,  sedaj pa deluje na današnji 
lokaciji in se imenuje Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje, podružnična 
šola Šmarje – Sap.           

Kraj je naravno obogaten s prečudovitimi polji, ki jih skrbno obdelujejo tu-
kajšnji kmetje, ter gozdom in travniki, po katerih se lahko ob poslušanju 
ptičjega žvrgolenja sprehajate ali kolesarite.                                    

Stara šola, desna stavba                                                           

Šmarje na Dolenjskem - 1915 leta 
(motiv na znamki  Pošte Slovenije)

Glavni točki za sprostitev oz. sprehode sta Magdalenska gora ter Zacurek, 
ki je zelo priljubljen med sprehajalci zaradi svoje mirne okolice, kjer imamo 
lahko piknik. Nahaja se v severnem delu kraja, ob potoku Zacurku in Med-
vedovem studencu.

Poleg šole je v tukaj tudi družbeni dom, kjer se odvijajo različne prireditve, 
picerija Brajda, v katero redno zahaja mladina, in nedavno zgrajena pekarna, 
iz katere vsak dan prihaja vonj po sveže pečenem kruhu. Poleg naštetega so 
v Šmarju še pošta, mesarstvo in trgovina, frizerstvo, pokopališče, čebelarski 
muzej, vrtnarstvo in številne druge obrtne delavnice.

V cerkvi  Marijinega rojstva  (fotografija desno) so ohranjene tudi poslikave 
in freske, pod njo pa je tudi grobnica. Cerkev je z obzidjem nekoč služila kot 
protiturški tabor, njeno obzidje pa je prvotno imelo štiri stolpe, od katerih 
je lepo ohranjen in obnovljen le en stolp – Turenček. Dvonadstropni stolp 
ima bogato kulturno zgodovino, saj je v njem potekala šola, v novejših časih 
pa je bila v prvem nadstropju knjižnica, v drugem pa dvorana za gledališke 
predstave. Danes si lahko v njem ogledamo razstavo starih orodjih in pripo-
močkov, ki so jih v preteklosti ljudje uporabljali za razna opravila.
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 V bližini je nahaja tudi Magdalenska gora, na kateri je ohranjena 
cerkev Sv. Magdalene, ki je med najbolj znanimi arheološkimi najdišči v 
Sloveniji. Je popotnikom in kolesarjem za obisk priljubljen hrib. Na njej so 
konec 19. stoletja pri arheoloških delih odkrili pomembne ostanke naselja 
iz železne dobe. Najdbe, ki večinoma izvirajo iz 8. do 1. st. pr. n. št., danes 
hranijo v muzeju v Ljubljani, na Dunaju in tudi na Harvardu. Pot, ki vodi 
do Magdalenske gore, je arheološko urejena, ob njej pa je mogoče videti še 
vidne ostanke železnodobnega gradišča in način življenja takratnih prebival-
cev Keltov. Na Magdalenski gori so med raziskovanjem našli situlo, nakit in 
štiri svinčene konjske glave, ki so sedaj v grbu občine Grosuplje.                  

V Šmarju – Sapu je zelo dejavno je Turistično društvo Šmarje – Sap.                                                         
Tako se vsako leto odvijajo tudi različni dogodki in kulturne prireditve, kot 
so veselice, oratorij, pohod po kulturni dediščini, Pod lipo, pohod po rimski 
poti, pustne prireditve itd. Znane osebnosti v Šmarju so med drugimi bile: 
igralec Maks Furjan, jezikoslovec Janez N. Primic, ljudski pesnik Matevž 
Kračman, pisatelj Ivan Lah in drugi. Ob 500-letnici šolstva v Šmarju  je bila 
izdana Šmarska knjiga: jubilejna monografija (avtorji:  Boris Golec, Andreja 
Žele, Drago Samec).           

Šmarje – Sap je preprosto in otrokom prijazno naselje (slika spodaj), saj lah-
ko odraščajo v družbi prijaznih ljudi in tako tudi uživajo v naravni okolici 
s svežim zrakom zaradi manj prometnih cest. Šmarska dolina je redko po-
seljeno območje, vendar se vanjo postopoma priseljuje vedno več ljudi, zato 
verjamemo, da se bo Šmarje v prihodnosti še bolj razvijalo v pozitivni smeri.                                

OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, Podružnica Šmarje – Sap, Ljubljanska C. 49, 1293 Šmarje – Sap

OSREDNJA SLOVENIJA
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RADENSKO POLJE
Avtorici: Eva Gabrijel (13 let) in 
Mariša Jug  (12 let)
Mentorica: Polona Ferbežar
Šmarje  – Sap, 13. 4. 2016

POMLAD PRIHAJA - PRIHAJAM, RADENSKO POLJE!
Naj se najprej predstavim. Sem bela štorklja. Morda se vam zdi čudno, da 
pišem, vendar sem precej učena. Prepotovala sem že mnogo dežel in se ob 
tem marsičesa naučila. Moj rojstni kraj je Radensko polje.

Na Limberku je svoj čas živel silen 
velikan. Nekoč je v jezi zgrabil vrh 
Limberka in ga vlekel po hribu v doli-
no. Potem je omagal in pustil na sredi 
polja kepo kamenja in prsti in nastal 
je Kopanj. Na Limberku se še vedno 
pozna, kje je odlomil vrh. Tudi na 
pobočju so ostanki kamenja, ki so se 
odlomili, ko je vlekel vrh v dolino.

Ob začetku pomladi,  ko so rože zacvetele, sem se z juga spet vrnila v svoj 
domači kraj. Letela sem nad Radenskim poljem in videla veliko rastlin in ži-
vali. Obujala sem spomine na moj domači kraj. Nekje sem prebrala, da je Ra-
densko polje kraj, ki velikokrat poplavlja in je hkrati krajinski park. Tu raste 
moja najljubša roža, sibirska perunika (slika desno). Nanjo sem se spomnila, 
saj je moja najljubša barva vijolična. Sibirska perunika je simbol krajinskega 
parka. Na Radenskem polju raste že vrsto let in je pomemben dokaz, kako 
lahko človek in narava živita v sožitju. Spodnji trije listi perunike predsta-
vljajo hkrati tudi tri vode Radenskega polja (Dobravka, Zelenka in Šica) ter 
hkrati ponazarjajo zalive in rokave ter polotočke, ki se ustvarijo ob visokih 
vodah. V teh vodah se pogosto odžejam in najem dobrih rib. Vsako leto na 
Radenskem polju poteka tako imenovano žabanje. To je projekt, v katerem 
ljudje žabicam pomagajo čez cesto, na drugo stran močvirja, da se tam lahko 
razmnožujejo. Žabe imam tudi jaz zelo rada. Ampak  žabe niso edine živali 
v Radenskem polju. Poznamo tudi 27 vrst kačjih pastirjev, od teh je pet vrst 
ogroženih, pa tudi 68 vrst metuljev, izmed katerih je kar 14 vrst ogroženih. 
Radensko polje za kmetijstvo ni primerno, saj je zelo namočeno, razen na 
južnem delu Velike in Male Račne, kjer so obdelovalne površine primerne 
za kmetistvo, saj tam Radensko polje ne popljavlja. Ko sem letela mimo neke 
stavbe, sem videla, koliko ljudi se sprehaja tam. Kmalu sem videla napis, da 
je to Boštanjski grad. Ko sem bolje pogledala, sem ugotovila, da to ni več 
grad, le še njegovih ostankov. Me, štorklje, pa svoja bivališča vedno prenovi-
mo in skrbno popravimo. Sredi Radenskega polje leži osamelec Kopanj (levo 
slika kopanja), ki je nekoč prebivalce varoval pred Turškimi vpadi. Dolgo 
nazaj, ko sem bila  še majhna štorkljica v gnezdu,  mi je babica štorklja pripo-
vedovala o nastanku Kopanja.

Tej zgodbici sem vedno rada prisluhnila, saj se mi je zdela resnična. Na Ko-
panju imam najraje Marijin studenec, ki pozimi ne zamrzne. Voda v studen-
cu naj bi bila zdravilna, zraven pa je postavljen kip Marije.

Kot se spomnim, je na kopanju tudi Marijina cerkev. Cerkev je bila po prvi 
svetovni vojni zelo poškodovana. Ob njej je župnišče, kjer je tri predšolska 
leta preživel France Prešeren. Tam ga je njegov stric Jožef naučil branja in pi-
sanja. Pod vrhom Kopanja stoji  šola, v kateri poteka šolanje že od leta 1865. 
Na svojem potovanju sem opazila veliko ljudi, ki se sprehajajo, tečejo ali ja-
hajo, zato predvidevam, da je Radensko polje zelo obiskan kraj. Ko sem pog-
ledala v desno, sem opazila svoje gnezdišče. Poletela sem vanj in zasanjeno 
opazovala Radensko polje. Komaj čakam, da znova izvalim nove mladičke.

Res, rada se vračam nazaj v ta zeleni raj!

Viri, literatura: Po nevesto čez cesto, turistična       
naloga, Podružnična šola Šmarje – Sap, 2016
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 Radenci

Radenci so takšen kraj,
da izgledajo kot pravi raj.
Imamo zdravilišče,
v njem pa kopališče.

Na eni strani šola se smehlja,
na drugi pa veverica skaklja.

V Radencih je slaščičarna,
trgovine in pekarna.
Lahko greste tudi v park,
kjer lahko igra se vsak.

Pridite, le pridite
v naše lepe Radence.

Tjaša Krajnc, 6. a  (mentorica Lea Žiško) 

RADENCI V OČEH OTROK OŠ RADENCI

Radenci

V Radencih imamo zdravilišče,
v katerem je tudi kopališče.

Ko pripelješ se v Radence, 
na levi se šola ti zasmehlja,
na desni pa veverička Muki skaklja.

V maju imamo še radenski maraton,
takrat hotel Radin je čisto poln.

V parku drevesa rastejo,
nekatera vse do neba že segajo.

Draga Daša!
Vabim te na počitnice v Radence. Rada bi, da preživiš nekaj dni z mano v 
mojem rojstnem kraju. Če ti pri meni ne bi bilo dovolj udobno, lahko spiš 
v hotelu Radin. Hotel Radin ima štiri zvezdice in je izredno razkošen. Ob 
tvojem počitnikovanju v Radencih se lahko greva kopat v Terme Radenci, 
se prosto sprehajava ob reki Muri, obiščeva cerkev Sv. Cirila in Metoda 
ter se v nedeljo odpraviva tja k maši. Tukaj je še veliko stvari, ki jih lahko 
počneva. Lahko, na primer, obiščeva radenski park ali pa slatinsko igrišče. 
Poleg vsega tega (če še vedno nisi prepričana) pa te obveščam, da bo 21. 
maja 2016 v Radencih potekal maraton. To soboto bo v Radencih veliko 
ljudi, ki se bodo z iskrico v očeh podali na tek. Zvečer bo potekal tudi 
koncert, kjer bo igrala glasbena skupina Big foot mama. Res bi rada, da 
me obiščeš in da nekaj dni preživiš v Radencih v moji družbi. 
Lep pozdravček !       
                               Tvoja prijateljica Taja Berič, 8. a

Tam za parkom in hotelom je izvir,
iz katerega voda žubori,
pri njem se vsak sprosti in umiri.

Zato pridite v Radence, 
saj to čaroben kraj je.

Kaja Rihtarič, 6. a 
(mentorica Lea Žiško) 

Informacije:
Osnovna šola Radenci
Radgonska cesta 10, 9252 Radenci
Koordinatorja: Simon Belec, Simona 
Grosman
Sodelovali učenci v timskem delu od 
1. do 8. razreda
34 učencev v starosti od 7 do 14 let
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Učenke 6. a razreda so ob 
grafični predstavitvi poudarile 
bistvene značilnosti Radencev.

David Svetec iz 4. a razreda je 
na zanimiv način prikazal Radence 
nekoč in danes.

Radenski vrelec – simbol Radencev

Eva Šormaz, 1. a razred (mentorica 
Andreja Fekonja Hamler)

Reliefno oblikovani vrelci iz gline – učenci 
5. a razreda (mentorica Renata Sporn)

Futuristična maketa Radencev – 
učenci 6. a razreda (mentorica 
Renata Sporn
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RAZKRIŽJE
RAZ+KRIŽ+JE, križpotje, ki združuje!

Učenci 5. razreda OŠ Razkrižje  so izdelali dve didaktični igri o Razkrižju:

Sestavljanka »Raz+križ+je« ter 

Spomin »Raz+križ+je«.

V svojih igrah so izpostavili  kulturnozgodovinske spomenike, ljudske obi-
čaje  in jedi.  Za vsak letni čas so izpostavili štiri znamenitosti, posebnosti, ki  
so njim ali njihovim staršem še posebej zanimive.  

Sestavljanka »Raz+križ+je«

Šestnajst različnih sestavljank na zanimiv način predstavi kulturnozgodo-
vinske spomenike, ljudske običaje  in jedi, značilne za občino Razkrižje. 
Vsaka sestavljanka (fotografija) ima priloženo  kartico z opisom. Kartice  so 
modre, zelene, rumene in oranžne barve. Vsaka sporoča, v katerem letnem 
času učenci priporočajo obisk določenega muzeja, udeležbe kakega dogodka.

ZIMA

BOŽIČNA  NOČ

Na predbožični večer, 24. decembra, pri Ivanovem 
izviru uprizorijo predstavo z naslovom Božična 
noč. Božična noč je kulturno-verski dogodek, kjer 
se s petjem razkriškega cerkvenega zbora, igro in 
povezujočim tekstom, ustrezno kostumografijo, 
osvetlitvijo in ureditvijo prizorišča predstavijo pri-
zori iz Svetega pisma. Predstava je lepo praznično 
doživetje, ki ga domačini podarijo obiskovalcem. 
Osnovnošolci sodelujemo v vlogah angelčkov in 
pastirčkov.

FTIČEKOVO  GOSTUVAJE

Ftičekovo gostuvaje je zelo star razkriški običaj, ki 
je namenjen otrokom. Na valentinovo se pri nas 
ženijo ftičeki. Otrokom, ki so pozimi  lepo skrbeli 
za ptičke,ti prinesejo pogačice. Razkriške pogači-
ce se pojavijo tudi na porokah, ko jih nevesta in 
svatje delijo otrokom po opravljenem poročnem 
obredu.

GIBINSKI  SLAP

Slap na Gibini je eden večjih naravnih slapov v Po-
murju in je odličen kraj za sprostitev. Na potoku, ki 
priteče s Hrvaške in ga vaščani preprosto imenu-
jejo kar Gibinski potok, je v preteklosti bil potočni 
mlin. Čeprav so tla pod slapom naravno kamnita, 
jih je lastnik zabetoniral, saj je za zapornice potre-
boval močnejše temelje. Tako beton sedaj daje 
vtis umetnega slapa. Slap je eden najlepših narav-
nih spomenikov v občini Razkrižje in je odličen kraj 
za sprostitev.

ŽGANJARSKI  MUZEJ

Po družinski tradiciji žganjekuhe je pri Makovčevih 
na Šafarskem možen ogled načina kuhanja žganja 
na starodobn način.

POMURJE
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POMLAD

KOVAŠKI  MUZEJ

Kovačija Horvat na Razkrižju je najstarejša še ved-
no delujoča kovačija v Pomurju, saj ima tradicijo 
od leta 1855. V njej lahko spoznate, kako in kaj so 
izdelovali kovači, saj je delavnica Antona Horvata 
ena redkih popolnoma ohranjenih kovačij. V celoti 
je opremljena s kovaškim orodjem. Med drugim je 
na ogled tudi orodje, s katerim so podkovali konje 
lendavske grofice. Obiskovalci se lahko okrepčajo 
z lastnikovim vinom, postrežejo pa jim tudi z do-
mačim narezkom. Družina Horvat ima na razpola-
go tudi prostor, ki je primeren za piknike in druga 
druženja.

POTOČNI  MLIN

Na Gibini je edini v teh prleških krajih, deloma še 
ohranjen stari potočni mlin. Potočni mlin na Gibini 
obstaja že več kot 200 let.  Mlin stoji v dolinici, tik 
nad izlivom reke Ščavnice (domače Murice) v reko 
Muro. Deloval je tako, da so z zapornico preusme-
rili potok in voda je gnala mlinsko kolo. Stavba je 
danes na polovico manjša, kot je bila v letih, ko je 
mlin še deloval.

ENERGIJSKE  TOČKE

Ob Ivanovem izviru in njegovi okolici vzdolž reke 
Ščavnice so radiestezisti in bioenergetiki našli 23 
za človeško počutje ugodnih mest. Ob sedenju 
na teh točkah lahko opazujete naravo, redke dre-
vesne vrste in uživate ob šumenju reke in petju 
ptic.

PRAZGODOVINSKA  NASELBINA

Na SV delu vasice Šafarsko, na terasi z imenom 
Gradišče, je naselbina iz časa bakrene dobe. Da-
nes je postavljena rekonstrukcija identičnega na-
selja, kot je bilo pred 5500 leti. Domačini za turi-
ste v živo uprizorijo življenje takratnih prebivalcev. 
Prazgodovinska naselbina na Šafarskem je zaščite-
na kot arheološko območje, izkopanine pa so raz-
stavljene v Pokrajinskem muzeju Murska Sobota.

POLETJE

IVANJE –  »IVANOVO  PROŠČENJE«

Gre za praznik farnega zavetnika. Že od nekdaj je 
bilo Razkrižje polno romarjev iz vsega Prekmurja 
in drugih koncev. Nihče natančno ne ve, od kdaj 
in zakaj prav »proščenje« na Razkrižju vsako leto 
znova privabi veliko število romarjev. 

IVANOV IZVIR

Ivanov izvir je po ljudskem izročilu znan že iz dav-
nih časov. Sem so prihajali ljudje še pred obsto-
jem razkriške cerkve, torej pred letom 1700. Mno-
gi ljudje verjamejo v zdravilno moč te vode. Neka 
bolnica naj, bi ob umivanju oči z Ivanovo vodo 
spregledala. Od tedaj naprej velja to mesto za ro-
marsko mesto. Ivanov izvir je tako kraj, ki ga vsako 
leto na dan »Ivanovega proščenja«, zadnjo nede-
ljo v juniju, obišče veliko ljudi.

ZELIŠČNI VRT  in
ZELIŠČNA KUHINJA

Družina Tivadar iz Gibine izdeluje več vrst zelišč-
nih čajev, začimb, krem, žganja, likerjev … Obisko-
valcem ponudijo sveže zeliščne namaze na doma-
čem kruhu in čaje.

POZDRAV JESENI

15. avgusta pripravimo prireditev v vinorodnem 
kraju Šprinc. Prireditev je sestavljena iz povorke 
cvetja, svete maše in postavitve klopotca, ki naz-
nanja skorajšnji pričetek trgatve. Sledi druženje ob 
glasbi.
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JESEN

ZEMLJANKA

Družina Žižek-Fortner na Šafarskem se ukvarja s 
pridelavo sadja in zelenjave. Zgradili so čisto pra-
vo zemljanko iz naravnih materialov za bivanje 
turistov. Napovedanim gostom predstavijo do-
mačijo ter pripravijo pokušino različnih sort vina, 
priložnostni prigrizek, sezonsko sadje.

DIMNIKARSKI MUZEJ in 
ŠOŠTARSKI MUZEJ

Družine Gašparič pripoveduje zgodbo treh gene-
racij. Na enem mestu si lahko ogledamo tri muze-
je – čevljarstvo, dimnikarstvo in zdenčarstvo.

OLJARNA  BUČNEGA OLJA

Zanimivo si je ogledati delo oljarja ter poskusiti 
njegove specialitete in odlično bučno olje. Tradi-
cija oljarstva v občini Razkrižje sega več kot 100 let 
nazaj. Takratna oljarna je bila v sklopu potočnega 
mlina na Gibini. Obiskovalci si lahko ogledajo sta-
ro tehnologijo, ki je bila uporabljena pred 100 in 
več leti, postopek pridobivanja bučnega olja, po-
skusijo domači kruh z bučnim oljem in kupijo olje.

SLOMŠKOV  MLIN

Mlinarska obrt je v kraju znana od leta 1912. V mlin 
so prihajali ljudje iz bližnje in daljne okolice. Mlin 
je bil prvotno na vodni, potem pa še na električ-
ni pogon. Poimenovali so ga po svetniku Antonu 
Martinu Slomšku, katerega zadnji rod je tu  v letih 
1905–1937 tudi živel. Mlin je zaščiten kot tehniški 
spomenik. Slomškov mlin, je ena izmed turističnih 
točk, ki jo turisti radi obiskujejo. 

Spomin »Raz+križ+je«

Igro Spomin »Raz+križ+je« sestavlja 18 parov  kartic s fotografijami  kultur-
nozgodovinskih spomenikov, ljudskih običajev ter jedi, značilnih za občino 
Razkrižje. Igra je primerna za dva ali več igralcev. Cilj igre je zbrati čim več 
parov kartic (z enakim motivom). 

Navodila za igro

Kartice položimo na mizo z navzdol obrnjenimi sličicami in jih premešamo. 
Igralec, ki je na vrsti, obrne eno od kartic in ji med preostalimi karticami 
poskuša poiskati  ustrezen par (kartica z enako sličico). Ko igralec najde par, 
najprej ustrezno poimenuje, kar sličica prikazuje. Če je poimenovanje pra-
vilno, par kartic vzame k sebi in lahko znova poskusi poiskati par. Če pri po-
imenovanju ni uspešen, kartici položi na prvotno mesto, z igro pa nadaljuje 
naslednji igralec.

Obe igri so preizkusili otroci iz VVE Razkrižje (najstarejša skupina) ter 
učenci 3. in 5.  razreda. Sestavljanka je primerna za medvrstniško, medgene-
racijsko  učenje (otrok iz  vrtca  sestavi sestavljanko, učenec  pa  predstavi, kaj 
sestavljanka prikazuje …).

• ime šole: Osnovna šola Razkrižje
• naslov: Šafarsko 24 c, 9246 Razkrižje
• mentor: Bojana Pergar Stolnik
• razred:  5. 
• starost učencev: 10 / 11 let,
• število  učencev: 10

POMURJE
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S PTIČKOM PO SONČNI POTI SKOZI RAZKRIŽJE

Učenci 4. razreda smo izdelali zloženko z zemljevidom sončne poti, ki nas 
vodi po znamenitostih občine Razkrižje. Za sončno pot smo se odločili, ker 
ima naša šola rumeno zastavo in v znaku šole so ptički. 

Tako nas ta rumeni ptiček vodi po sončni poti. Učenci so se pripravili kot vod-
niki po domačem kraju. Seveda bi obiskovalce našega kraja, če bi želeli, popeljali 
po sončni poti in pri vsaki znamenitosti tudi povedali njene značilnosti. Tudi 
vodič/ka bi bil/a obuta v rumene škornje, ker simbolizirajo sončno pot. Na 
zloženki so tudi fotografije učencev vodičev pred znamenitostmi, da obiskovalec 
dobi malce vpogleda v dogodke, ki ga čakajo na sprehodu po Razkrižju.

OŠ Razkrižje
Šafarsko 24 c
9246 Razkrižje
Mentorica: Mojca Zadravec
Razred : 4. a, 14 otrok , starost 9 let

Naša vodička po sončni poti Razkrižja

Utrinki s Sončne poti

Otočni mlin Gibinski slapRazkriška cerkev

Ivanov izvir
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MURSKA SOBOTA
VRTEC MURSKA SOBOTA
Enota Romano, Jožefa Bačič, Aljoša Rudaš, Ksenija Jablanovec

Predstavitev naše enote

Vrtec leži na robu mesta in krasi vhod v romsko naselje Pušča že od leta 
1962. V dveh oddelkih se od 7.00 do 15.30 družijo in ustvarjajo otroci od 
blizu in daleč.

Pod našo streho smo vsi različni, a hkrati enaki, smo združeni v različnosti. 
Bogati nas različnost kultur in jezikov, kar daje naši skupnosti dodano vred-
nost. Otroci vedo, kateremu oddelku pripadajo, vendar imajo ob prihodu 
možnost, da se odločijo, kje in kako bodo preživeli dopoldanski čas. Druže-
nje in prehajanje med oddelkoma daje otrokom možnost interakcije, izbire, 
svobode in odgovornosti.

Pri nas imajo svoje mesto le igrače in didaktični materiali, odrasli pa otro-
kom pomagamo, da lahko delajo in naredijo sami.

Smo oddelek 4 – 6 let starih otrok iz romskega naselja Pušča, mesta Murska 
Sobota in okoliških vasi. Sodelujemo v projektu pod mentorstvom vzgojite-
ljice Jožefe Bačič, pomočnika vzgojiteljice Aljoše Rudaša in pomočnice vzgo-
jiteljice Ksenije Jablanovec.

Tradicionalni pohod z lučkami Vrtca Murska Sobota

Naša skupina se je v decembru 
udeležila tradicionalnega pohoda z 
lučkami v središče Murske Sobote.

POMURJE



70

Okrašeno mesto Murska Sobota in naselje Pušča

V prazničnem času smo opazovali okrašeno mesto Murska Sobota in naselje 
Pušča; vso praznično vzdušje smo upodobili tudi s slikanjem na risalni list.
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PISMA IZ MURSKE SOBOTE
Lep pozdrav iz Murske Sobote, najlepšega mesta v Sloveniji. Smo učenci ekološke-
ga krožka na OŠ II Murska Sobota. Danes vas bomo popeljali skozi naše mesto in 
vas pozdravili iz nekaterih ustanov in krajev, ki so za nas zelo pomembni.

Mestna občina Murska Sobota    

Sem Saška in na kratko vam bom predstavila zgodovino našega mesta. Na-
ziv Sobota naj bi izviral iz osebnega imena. V dokumentih iz 14. stoletja je 
omenjena z dodatkom Mura  in z različnimi oblikami imena. Te so dobile 
madžarsko  končnico  -szombath  v  15. stoletju. Ime brez  pridevnika  se je 
ponovno pojavilo v 19. stoletju, in sicer kot Sobota. Druga, ljudsko najbolj 
znana verzija pravi, da naziv Sobota izhaja iz dneva sobota, saj so ob sobo-
tah prirejali sejme, po katerih je bilo mesto znano od konca srednjega veka. 
Štajerci in Hrvati so tako morali v soboto prek Mure, temu dnevu so šaljivo 
rekli murska sobota.

Mesto je prvič omenjeno kot  Murazombatha  v listini z datumom 16. julij 
1348. Na ta dan občina praznuje občinski praznik. Izjemne pravice je Murski 
Soboti dodelil cesar Ferdinand II.

 Leta 1687 je rodbina Szérchy izumrla, del mesta pa je kupil Peter Szápáry 
in leta 1690 s kraljevim dovoljenjem postal novi lastnik Sobote. Rodbina je 
imela oblast nad mestom vse do konca 1. svetovne vojne. Čeprav je bila Mur-
ska Sobota mesto že v srednjem veku, je začela svojo urbano podobo dobivati 
šele v drugi polovici 19. stoletja. Leta 1856 je bilo ustanovljeno večje trgovsko 
podjetje, sledili pa so hranilnica, kazino s knjižnico, tiskarna in bolnišnica. 

Grb mesta Murska Sobota je bil leta 1996 izbran na javnem natečaju, njegov 
avtor pa je akademski slikar Sandi Červek. Grb na sodoben način povzema 
podobo ravninskega mesta, ki se kot srebrna črta blešči na robu obzorja, 
nad katerim vzhaja in zahaja sonce. Tri sonca v grbu povezujejo sodobnost s 
srednjeveško zgodovino in so v podobi treh zlatih krogel tudi del legende o 
zavetniku mesta Sv. Nikolaju. Z zavetniki pa so povezani tudi tradicionalni 
sejmi, med katerimi še posebej izstopa Miklošev (Nikolajev) sejem, 6. de-
cembra. Grb so začeli uporabljati 27. januarja 1998.

Dandanes imamo v Murski Soboti vse, kar moderno mesto potrebuje. Ne-
kaj pomembnejših krajev in ustanov smo tudi podrobneje predstavili.   

Osnovna šola II Murska Sobota  

Živijo! Sem Daša in sem četrtošolka na osnovni šoli II Murska Sobota. Ravnokar 
sem pred učilnico slovenščine, kjer čakam, da se začne druga ura. Za do-
mačo nalogo smo morali napisati nekaj o naši osnovni šoli in tisto, kar smo 
se naučili, tudi predstaviti. Na mojo predstavitev sem kar ponosna. Ali bi jo 
radi slišali? No, glasi se pa takole: Začetki gradnje šolskega poslopja segajo 
v leto 1913. Takrat je občina Murska Sobota ustanovila deško meščansko 
šolo v Murski Soboti in jo predala državi, da jo razvija dalje. Šola je imela 
osem učilnic, telovadnico, več kabinetov, zbornico, kuhinjo in stanovanje za 
hišnika. V šolskem letu 1916/17 se je šola vselila v nove prostore. Leta 1984 
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je bila izvedena temeljita prenova šolskega poslopja (streha, fasada, okna). 
Po dolgoletnih prizadevanjih učiteljskega kolektiva in seveda vodstva šole se 
je začela leta 1993 obnova šole. Prva faza je zajemala izgradnjo manjkajočih 
prostorov in obnovo starega poslopja. Prizidek ima osem učilnic, knjižni-
co, hišnikovo stanovanje ter jedilnico. Leta 1998 je bila zgrajena sodobna 
šolska telovadnica (druga faza). Vzporedno se je urejala okolica in izgraje-
valo igrišče, kar je bilo zaključeno z zgraditvijo atletskih objektov leta 2001. 
Res je dolga, a zajema večino podatkov, ki so res pomembni za našo šolo. 
Drinnnnn, drinnnnn! O, ravnokar je zazvonilo, zato moram malo pohite-
ti in vam naložiti še nalogo. Naloga pa je… Ko vam bo dolgčas, tudi sami 
pobrskajte po spletu ali literaturi in boste zagotovo našli kakšne podatke, za 
katere nikoli niste vedeli. Sedaj pa se mi res že mudi!! Že zdavnaj bi morala 
biti v učilnici! Adijo!

SOBOŠKI PARK

Ime mi je Lana. Doma sem se dolgočasila, zato sem se odpravila v naš So-
boški park.  Soboški park dobro poznam. Pa vi? Boste znali odgovoriti na tri 
vprašanja v zvezi z njim, ki vam jih bom kmalu zastavila? 

Že na vhodu v park sem zaslišala: »Čiv, čiv, čiv!« Kako lep in zelen je! Sredi 
parka sem zagledala stavbo. Le kaj je to, sem pomislila. To je Soboški grad, 
vendar! Vstopimo vanj! Aaaa ... nočem v grad!!! Veste zakaj ne? Sprašujem 
se, ali v njem morda straši.  

Odpravila sem se na Soboško igrišče, ki je v središču parka. Tam je bilo ve-
liko otrok. Otroci so me povabili, da se z njimi igram skrivalnice. Našla sem 
odlično skrivališče v lesenem gradu pod manjšim toboganom. Že kmalu sem 
zaslišala deklico: »Našla sem te!« Me je kdo izdal?

»Ga! Ga!« Le kdo se to oglaša, sem pomislila. Seveda, to so race soboškega 
ribnika! Ker je bilo vroče, sem si tudi sama zaželela okopati se v ribniku, 
vendar kopanje v njem ni dovoljeno. Ribnik je namreč dom številnih rib, 
polžkov, rac, lokvanjev …

Ker sem bila že utrujena, sem se odpravila v  hotel Diana, ki stoji v središ-
ču Murske Sobote. Posladkala sem se v njihovi slaščičarni. Odličen sladoled 
imajo!

HOTEL DIANA

Hotel Diana stoji v središču Murske Sobote. Zgrajen je bil leta1965. Leta 
2009 so celovito obnovili zunanjost in notranjost hotela. Ima 97 sob in 72 
ležišč, ter nekaj  bazenov.  Obiskovalci in drugi gostje si lahko v Dianini re-
stavraciji in slaščičarni privoščijo zelo okusne jedi in sladice. V njih lahko 
priredijo  rojstnodnevne zabave, predstavitve, predavanja in drugo. Za goste 
skrbi 20 do 49 zaposlenih. Naenkrat je zazvonil telefon: »Drrrrrr!« Mama mi 
je sporočila, da moram domov. 

Naloga: Pojdite v park in se nadihajte svežega zraka.

Lara Ferencek, OŠ II  MS, 
flomaster, tempera

Ekologi na igralih
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FAZANERIJA

Moje ime je Lara in danes vam bom predstavila Fazanerijo.

Fazanerija je mestni gozd ob robu Murske Sobote. Nekoč je bil tu živalski 
vrt, danes pa je prostor za rekreacijo. V Fazaneriji so trim steza, kopališče, 
teniško igrišče, nogometni stadion in sprehajalne poti. Tu se lahko ukvarjaš z 
različnimi športi, prirejajo se športna tekmovanja, na primer Soboški tek. V 
Fazaneriji rastejo razna drevesa, zlasti hrast, gaber in jesen. Jaz sem se danes 
že razmigala. Kaj pa vi?                               

Naloga: Hitro naredite pet počepov in minuto tecite na mestu.         

MURSKI VAL

Murski val je naš najbolj priljubljeni radio. Na Murskem valu, kjer dela moja 
babica, poslušamo glasbo, novice in podatke o vremenu. Deluje v zgradbi zra-
ven železnice. Pesmi začne vrteti ob 5.00 zjutraj. Murski val zelo rada pos-
lušam!

Ali je to glasba? Ja, to je glasba. Katera glasba se vrti?  To so karaoke.                
Za nalogo moraš zapeti svojo najljubšo pesem vsaj dvakrat. 
To je bila Olja iz Murskega vala.

ŽELEZNIŠKA POSTAJA

Živijo. Sem Lučka. Z mojo družino smo se odpravili na železniško postajo. 
Skozi okno čakalnice sem zagledala kip Pozabljeni kovček. Ko je prišel vlak, 
smo vstopili in odpeljal nas je v Ljubljano. Tam smo obiskali živalski vrt, šli 
smo na sladoled in se počasi vračali  na ljubljansko železniško postajo. Pot je 
hitro minila. Mi pa smo polni lepih vtisov odšli proti domu. 

Naloga za vas je, da stopite na železniško postajo in se pripeljete k nam  v 
Mursko Soboto. 

AVTOBUSNA POSTAJA MURSKA SOBOTA

Avtobusna postaja v Murski Soboti je bila zgrajena leta 1971. Nahaja se v sre-
dišču mesta na Slomškovi ulici 40. Od tam je urejen prevoz potnikov po celem 
Pomurju in drugod po Sloveniji. Vozni redi avtobusov so objavljeni na spletni 
strani in na oglasni deski avtobusne postaje. Za več informacij je na voljo tudi 
dežurni prometnik, pri katerem si lahko kupimo vozovnice. Avtobusni prevozi 
so urejeni od ponedeljka do petka, ob vikendih pa so bolj redki.

Sem Zarja. Sprehajam se po cesti, bila sem že na sladoledu in pri babici, pa 
mi je še vedno vroče. Kaj pa tako brni? Že vem, avtobusi, ki prevažajo pot-
nike iz različnih krajev. Mislim, da bi se počasi lahko odpravila domov in le 
kdo bi me peljal? Hmmm, joj, sem se že spomnila, domov bo me peljal av-
tobus, ki pelje od postaje Murska Sobota do bolnišnice Rakičan in do Maxi-
musa. In upam, da imam še avtobusno kartico. Super! Na srečo jo imam s 

V Fazaneriji

POMURJE
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sabo v denarnici. In zdaj se bom počasi odpravila na avtobusno postajo, kjer 
bom pričakala avtobus. Ko je minilo nekaj minut, se je avtobus le pripeljal in 
vstopila sem. Prijazno me je pozdravil gospod šofer in me vprašal, kam sem 
namenjena. Sedla sem na sedež takoj za njim, se privezala z varnostnim pa-
som in že smo se odpeljali. Lep pozdrav z avtobusne postaje Murska Sobota!   

Ojoj, skoraj bi pozabila pa še eno vprašanje za konec! Ali ste se vi že kdaj 
peljali kam daleč z avtobusom? Jaz sem se. Kaj pa vi?

DOM STAREJŠIH RAKIČAN

Oh! Sem Ela in še malo, pa bom prišla do Rakičana. Tam so starejši ljudje. 
V prostem času so zunaj v parku, nekateri pa ne morejo v park, ker so bolni. 
Imajo veliko postelj. V tem domu so zaposleni medicinske sestre, čistilke in 
kuharice. Medicinske sestre skrbijo za njihovo zdravje, za osebno higieno, da 
pa niso lačni, jim pa hrano kuhajo kuharice. Starejši ljudje so veseli, prijazni 
in dobre volje. Zelo radi pripovedujejo o dogodkih, ki so jih preživeli v starih 
časih, in zato jih je lepo poslušati. Tudi mi, učenci, jih večkrat obiščemo in 
njihov dan obogatimo z glasbo, pesmijo ali jim pomagamo pri izdelovanju 
drobnih predmetov.

Naloga za vas: Pojdite do babice, dedka, starejše sosede, soseda … in mu 
preberite zgodbico.

POKRAJINSKA IN ŠTUDIJSKA KNJIŽNICA MURSKA SOBOTA

Živijo! Sem Katja. O, danes je ponedeljek. Čas je za izposojo knjig. Odpravim 
se v našo veliko knjižnico. Tukaj moramo biti zelo tiho. Vsi nekaj listajo, pre-
birajo. Ne smem jih zmotiti. V knjižnici se dogajajo tudi razne prireditve, kot 
so likovne in slikovne razstave, predavanja, bralne ure in podobno. Veš, da je 
knjižnica bila zgrajena  leta 2003? Odprta pa je od 6. februarja 2004. 

Naloga: Ali poznaš kakšno knjigo iz knjižnice? Preberi jo. Vsaj malo.     

SLAŠČIČARNE V  MURSKI  SOBOTI

Danes je res vroč dan, zato sva se s sestro odpravili v slaščičarno. Zdaj je čas, 
da si Saša in Tina, to sva midve, sestri dvojčici, naročive slasten sladoled! 

Lep pozdrav iz slaščičarne  Winter.  Slaščičarna kavarna Winter je na ulici Šte-
fana Kovača 28. Odpravili se bova  pogledat, kaj strežejo še v drugih slaščičar-
nah. Taverna in slaščičarna Huber se nahaja na Cankarjevi ulici 56. V njej  si 
lahko izbiramo tudi torte po  naročilu. Slaščičarna in kavarna Diana stoji na 
Slovenski ulici 52. Slaščičarna  Ben Samy je na Slomškovi ulici 53. Ponudba 
slaščičarn: sladoled, sadna kupa, banana split, baklava, kremšnita, tiramisu, 
sadna torta, višnjeva torta, čaji, sadni sokovi, različne vrste vod, coca cola …

Zdaj pa greva  še do spomenika pred galerijo. Za domačo nalogo pa poskusite 
spečti odlično višnjevo torto.

Ješe Salnajs, Knjižnica MS, 
flomaster, tempera
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TRG KULTURE

Ravnokar  sva s sestro prišli na Trg kulture in  opazujeva  čudovit  kip muze 
Erato. Lep  pozdrav iz Trga  kulture.

Trg kulture se nahaja v središču Murske Sobote. Obdajajo ga galerija, Pokra-
jinska in študijska knjižnica ter lokali. Na trgu je bronasti spomenik muze Era-
to (muza ljubezenske in lirične poezije). Izdelala ga je akademska slikarka Ire-
na Brunec Tebi. Ob muzi sta upodobljena  labod in citre. Trg kulture je poleti  
središče prireditev.     

Naloga: Odpravite se na sprehod po  mestu in si oglejte kipe.

Sedaj pa greva še v Gledališče Park, da si ogledava kakšno predstavo.

GLEDALIŠKA DVORANA PARK

Super! Kmalu se bo v Gledališču Park pričela gledališka predstava, na katero 
sva že nestrpno čakali. Lep pozdrav iz Gledališča Park Murska Sobota. 

Objekt dvorane Park je bil zgrajen v petdesetih letih 20. stoletja po zasnovi 
arhitekta Novaka in je zaščiten kot  arhitekturna dediščina. Sprva je bila na-
menjena gledališki in kino dvorani. Leta 2011 pa so jo prenovili in namenili 
za koncertno in gledališko dvorano, v njej pa prirejajo tudi številne proslave in 
prireditve. Stoji na  ulici Štefana Kovača 30.

Naloga: Čim prej si oglejte kakšno gledališko ali lutkovno predstavo. 

ŽELEZNIŠKA POSTAJA

Sem Lučka. Z mojo družino smo se odpravili na železniško postajo. Skozi okno 
čakalnice sem zagledala kip Pozabljeni kovček. 

Ko je prišel vlak smo vstopili in odpeljal nas je v Ljubljano. 

Tam smo obiskali živalski vrt, šli smo na sladoled in se počasi vračali  na ljubl-
jansko železniško postajo. Po poti domov smo se zabavali z raznimi igricami. 
Pot je hitro minila. Še to! Naša železniška postaja je lani dobila novo preobleko 
in verjamem, da je sedaj najlepša železniška postaja v Sloveniji.

SODIŠČE

Sem Vita in s sestrično Nelly sva se sprehajali po mestu. Prišli sva na Slomškovo 
ulico. Nenadoma zaslišim ropotanje. Ko se ozrem naokrog, zagledam sodišče. 
Poleg sodišča sva in sodnik je pravkar zaropotal s kladivom.  To je okrožno 
sodišče in v okviru tega delujeta še okrajno sodišče in oddelek delovnega so-
dišča. Sodniki preiskujejo, obravnavajo in sodijo. Izrekajo tudi sodbe za hujša 
kazniva dejanja. Sodniki so specializirani za posamezna področja. Manjša kaz-
niva dejanja obravnavajo sodniki, večja pa sodniki in porotniki.  Ali veste, da 
varnostniki vsakega obiskovalca in njegovo prtljago pregledajo z rentgenom?

Dominik Lehner, Dvorana Park, 
flomaster, tempera

POMURJE
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CERKEV

Sem Ajša in obiskala sem cerkev Sv. Nikolaja, od koder vam tudi pošiljam poz-
drave. Gospod duhovnik mi je povedal, da je cerkev pomembna v zgodovini 
vsakega kraja. Imamo jo zato, da verniki sprejemajo nove zakramente in da 
lahko ohranjajo svojo vero. Ogledala sem si kipe in čudovite freske, ki krasijo 
našo cerkev. Najlepša je tista nad oltarjem, ki prikazuje dobra dela sv. Nikolaja.

GALERIJA

Svojo pot bom nadaljevala do galerije. Svoja vrata je odprla davnega leta 1965 s 
prvim paviljonom arhitekta Novaka. Galerija ni nikoli prazna in dolgočasna. V 
njej so razstave različnih umetnikov, ki se predstavijo v različnih likovnih tehnikah.  

S sprehodom po mestu smo zaključili. Upam, da ste spoznali veliko novega o 
našem čudovitem mestu. Adijo.

S svojimi prispevki in slikami je  sodelovalo 20 učencev.

To smo mi, ekologi iz OŠ II

Učenci ekološkega krožka 
Oš II Murska Sobota
Cankarjeva 91, 9000 Murska Sobota
Slike: Dominik Lehner, Ješe Salnajs, Lara Ferencek, 3. b – starost 8 in 9 let
Pisma s predstavitvijo: Teo Temlin, Lena Čarni, 2. b – 7 let.
Lana Pitz Durič, Katja Gider, Olja Smodiš, Anej Mihajlović, Lara Horvat, 
Ela Sluga – 3.b, starost 8 in 9 let.
Stela Šarkezi, Saša Pitz Varga, Tina Pitz Varga, Daša Škarabot, Zarja Lončar, Ajša 
Rudaš, Saška Holc Iršič, Lučka Lenarčič Žiher, Vita Topallaj Zupančič  – 4. b – 
starost 9 in 10 let.
Mentorica: Simona Marinič
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NAŠA VAS PROSENJAKOVCI –  
PÁRTOSFALVA AZ ÉN FALUM
Namen natečaja je bil, da otroci spoznajo vas Prosenjakovci in  »Vodno učno 
pot – Vízi tanulmányi út« z njenimi značilnostmi, ki vodi tudi skozi gozd. S 
tem so posredno spoznali vodne vire v vasi, pa tudi lepoto neokrnjene narave 
ter bogastvo naših gozdov.

VODNA UČNA POT – VÍZI TANULMÁNYI ÚT

Vodno učno pot Prosenjakovci predstavljajo točke krožne peš poti ob vodnih virih 
Prosenjakovcev – Pártosfalva vízi tanulmányi útja egy kör alakú gyalogút a vízi 
források mentén:

• Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci – KÁI Pártosfalva

»Az élet a vízben keletkezik«. 
(Prevod iz madžarskega jezika: Življenje nastane v vodi).

»Vidiš rdeče ribe, samo te so nej za jesti, te so samo za okras.« (Izjava otroka)

• Koltayev mlin – Koltay malom

»Ta eletrarna pa je rejsan stara, ka samo ruži pa šumij.« - (Izjava je bila 
izrečena, ko smo šli preko potoka po brvi mimo eketrarne.)

•  Lovski dom – Vadászotthon

Predsednik lovskega društva je otrokom predstavil delo.

POMURJE
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•  Graščina Matzenau – Matzenau kastély

»Ta velika drejva v goušči so zatou, ka je tü bijla fontana, pa še stüdenec je bül, 
pa še dešč je jako spadno«. (Izjava otroka) 
»Te grad je že fejst stari, ka je že cejli raspadno pa ga že skoro nega«. 
(Izjava otroka)

•  Šolski vodnjak – Az iskola kútja

Otrokom smo razložili, da se vodnjak, ki stoji ob vrtcu, imenuje šolski vodnjak.
Izjava otroka: »To ni šolski vodnjak, to je naš vodnjak, ker stoji pri vrtcu.«

•  Ratkovski potok – Rátkovci patak

Izjava otroka: »V tej vodi plavajo delfini?"
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Izdelki otrok
Taja Kučan, stara 6 let          
 Naslov risbe: Vodna učna pot                                                         

Vsi otroci, starost od 2–6 let
Naslov risbice: Naša vas

Zara Sabotin, stara 5 let
Naslov risbe: Graščina v 
Prosenjakovcih

Mentor: Tea Varga, Bernarda Koroša 
Pantović, Silvija Gal, 
Dvojezična enota Prosenjakovci, 
Prosenjakovci 35, 9207 Prosenjakovci
Število sodelujočih otrok: 10

POMURJE
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SLOVENIJA, KOT  JO VIDIMO OTROCI
V sklopu projekta predstavaljamo zanačilnosti našega kraja. 
Predstaviljamo »ŠTRKA« in »LONČARSKO VAS«.

Vrtci občine 
Moravske Toplice
Enota Filovci
Filovci 13, 9222 Bogojina

Kombiniran oddelek
Pri projektu sodelovalo 
8 otrok
Starost otrok: 4-6 let
Mentorja: Bojan Koltaj, Sonja Gabor

V projekt smo se vključili z opazovanjem domačega okolja in njenih znamenitos-
ti. Po večkratnih sprehodih po vasi FILOVCI, smo dokaj hitro prišli do skupnih 
ugotovitev. Z otroki smo se v vrtcu veliko pogovarjali in po nekaj pogovorih smo 
prišli do enotnega dejstva, da naš kraj posebej zaznamuje »ŠTRK IN NJEGOVO 
GNEZDO« na električnem stebru in »LONČARSKA VAS«, katere posebnost je 
črna keramika.

Velikokrat se sprehajamo mimo električnega stebra kjer domuje »ŠTRK« in 
vsakokrat se ustavimo ob njegovem domu ga pogledamo, pozdravimo… Skra-
tka štrka spremljamo skozi vso leto in je nekako sestavni del naše vasi. Posebno 

začudenje otrok smo lahko doživeli 
v pozni jeseni, ko se ptice selivke in 
tako tudi štorklje odpravijo v južne 
kraje. Otroci so dokaj hitro ugotovili, 
da je gnezdo prazno. Pri otrocih se je 
naenkrat pojavilo veliko vprašanj za 
katere smo morali poiskati odgovore. 

Tako smo se skozi jesenski in zimski 
čas pogovarjali o pticah in drugih ži-
valih kako preživijo zimo, kako živijo 
in se prehranjujejo. S tem smo prišli do 
ugotovitve da se naš štrk seli in da ga 
zato ni preko zime pri nas.

Odločili smo se, da iz odpadnega ma-
teriala izdelamo »ŠTRKA« kot ga vidi-
jo otroci.

Kaširanje in barvanje »ŠTRKA« iz 
odpadnega materiala ...
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Končni izdelek: »FILOVSKI ŠTRK«

Druga znamenitost naše vasi je LONČARSKA VAS, katere zgodovina sega vse 
do 18. stoletja. Filovsko lončarsko vas zaznamuje t.i. ČRNA KERAMIKA, ki so 
jo žgali lončarji iz Filovcev. Za lončarje v Filovcih so značilni moški lončarji, ki 
so lončarili za osebne potrebe in za prodajo. Pri različnih fazah nastajanja lonče-
vine pa so lončarjem pomagale tudi njihove žene, ki so pomagale pri izkopu in 
pripravi gline, vrtele mlin, polirale suhe lonce in nalagale peč.

Ker so otroci samoiniciativno predla-
gali smo se lotili še slikanje lončarske 
peči, katero smo si ogledali.

POMURJE
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SAVINJSKA REGIJA

MESTO CELJE SKOZI MOJE OČI
GLEDALIŠČE – 

GLEDALIŠKI STOLP
 

Zraven gledališča stolp stoji, 
kjer so mučili kaznovane ljudi. 

Mali prekrški, 
velike kazni, 

je prvo pravilo za ljudi, 
ki so se ga držali. 

Življenje ni bilo pošteno, 
toda Celjskim grofom, 
je bilo za to vseeno.

NARODNI DOM

Tu vlada slovenska beseda, 
ki bo za vedno vseveda. 

Znana in nasmejana. 
Celjani so si tam brali, 

Nemci pa od jeze 
okoli narodnega doma skakali.

JOSIP PELIKAN 

Zganjal je norčije, 
ker je ustvarjal tako lepe fotografije. 

Njegov navdih je bil preprost, 
kot kašelj ali kih.

SPLAVAR 

Savinja splavarju
bila je kot cesta, 

ki ga popeljala je do mesta. 
Splavar prevažal je stvari, 

ljudem jih priskrbi.

ALMA KARLIN

Prepotovala je ves svet, 
naš ljubi planet. 

Po vsem svetu je zaslovela, 
za to je bila vesela. 

Znana je tudi v Ameriki, 
na koncu potovanja je čestitala 

svoji Eriki.

Mentor: Tanja Dremšak
Maja Verhovšek  
Razred: 4. razred 
Julija (8 let)

Mentor: Tanja Dremšak
Maja Verhovšek  
Razred: 4. razred 
Julija (8 let)
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SAVINJSKA REGIJA ŠALEK

Pri izvedbi projekta smo sodelovali vsi učenci 5. b razreda OŠ Šalek iz Velenja.
Pri delu smo si pomagali s spletnimi stranmi – Šaleška dolina in ogledom jezera 
in njegove okolice.
Fotografije sta posnela učenca Julija Ramšak in Sinaj Mujičić.
Na terenu smo odkrili mnoge zanimivosti, ki bi jih lahko ponudili turistom. 
Naša dolina je neizmerno bogata z zanimivimi naravnimi kotički, predvsem v 
okolici jezera.
Prevzeli so nas labodi in račke, ki so neutrudno plavali po vodni gladini. Opazili 
smo tudi sive čaplje. Skrivale so se med ločjem in trsjem.
Ob raziskovanju smo uživali in se srečali z mnogimi novimi spoznanji.
Pri delu nas je vodila mentorica in razredničarka Marjana Bračič.

OB VELENJSKEM JEZERU

Šaleška jezera so posledica izkopavanja lignita, ki ga v Šaleški dolini izkorišča-
jo že sto trideset let. Premogovniške ugreznine so nastale sredi kotlinskega dna 
Šaleške doline, ki je bilo pred tem v veliki meri v kmetijski rabi, delno pa seveda 
tudi poseljen. Tam, kjer so danes jezera, je bilo več podeželskih naselij, ki so del-
no ali v celoti izginila (Škale, Družmirje, Preloge).

Podoba doline se zaradi premogovništva še vedno spreminja, prav tako se spre-
minjajo tudi Šaleška jezera.

Okoli Šaleških jezer je urejenih več poti, ki so primerne tako za sprehajalce kot za 
kolesarje, obenem pa tudi za družinski sprehod z vozičkom. Izbirate lahko med 
različno dolgimi, od 2300 m  do 7500 m. Vse so med seboj povezane, tako da 
lahko prehodite ali prekolesarite tudi več poti skupaj. Kje potekajo, vam najbolje 
prikaže zemljevid z barvno označenimi potmi ob jezeru. Začnete lahko v Šoš-
tanju ali Velenju ali kje vmes.

Jezera – posnetek iz zraka

Zemljevid jezer

SAVINJSKA REGIJA
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POMLAD OB JEZERU
Fotografije (Sinaj Mujičić)

Ob jezeru – obala.

Šaleški grad – po njem se imenujeta 
naša krajevna skupnost in šola.

TUDI V MEGLI JE POKRAJINA NEPOZABNA (Julija Ramšak)

Sneg na okoliških vzpetinah
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Labodi si iščejo hrano

Mastodont – njegovo okostje si lahko 
ogledamo v muzeju na velenjskem 
gradu

Jamski človek ponosno stoji  
ob restavraciji Jezero.

SAVINJSKA REGIJA
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Zemljevid, ki prikazuje jezero v vsej 
razsežnosti in rekreacijske poti za 
obiskovalce.

Čolnarna

Jadrnica počasi pluje po gladini 
jezera

Ob jezeru so svoje mesto dobili 
vrtičkarji – kinta kunte.
Lepo vas pozdravljamo iz Velenja. 
Ponosni smo, da smo tu doma.
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ŠALEK

SAVINJSKA REGIJA
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Osnovna šola Šalek
Šalek 87
3320 Velenje
Mentor: Martina Kotnik
Kontakt: martinakotnik@gmail.com

Ime in priimek učenk: Hana Juhart in 
Lara Govek
Razred: 5.
Starost: 10 let
Naslov izdelka: Velenje – knapovska 
dolina, prijazna živalim in ljudem
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LAŠKO
 
SPREHOD PO NAŠEM MESTU OB SAVINJI... 
DOBRODOŠLI V LAŠKEM!

Učenci so na risbah predstavili Laško od Thermane do mostu čez reko Sa-
vinjo. Območje so zajeli na obeh bregovih reke Savinje. Odločili so se za 
košček Laškega, ker je prelepo in zanimivo mesto, da bi ga lahko upodobili 
le na tem delčku papirja. Če ne verjamete, pa pridite sami preverit... Od tu 
tudi izvira naslov Sprehod po našem mestu ob Savinji ... Dobrodošli v Laškem!

Šola: OŠ Primoža Trubarja Laško, 
PŠ Debro
Naslov: Trubarjeva ulica 20
3270 Laško
Mentor: Mateja Slemenik, 
Janja Maček 
Razred: 2. a PŠ Debro
Razred: 8 let; 13 učencev

SAVINJSKA REGIJA
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ŠMARTNO OB PAKI
VRTEC NAŠ V ŠMARTNEM OB PAKI STOJI, ZATO SMO 
ŠMARČANI PRAV VSI!

Ime vrtca: Vrtec Sonček, 
OŠ bratov Letonja
Naslov: 117 Šmartno ob Paki, 
3327 Šmartno ob Paki
Ime in priimek mentorja: 
Daša Janže (pomagala je tudi 
pomočnica Alenka Mohor)
Skupina: Modri palčki
Starost otrok: 4-5 let
Število otrok: 22 otrok

Za začetek smo odšli na sprehod po kraju in obiskali pomembne ustanove v 
različnih letnih časih: zdravstveni dom, pošto, trgovino, pekarno, pokopali-
šče, cerkev, cvetličarno, šolo, knjižnico …

Nato smo spoznavali društva v kraju in obiskali njihove prostore.

»Šmartno ob Paki, Rečica, Podgora, 
Mali vrh, Veliki vrh, Slatine čez Pako, 
v bližini Gorenje, Skorno, Gavce, 
Paška vas in še Letuš … To imena 
so vseh vasi, kjer živimo s prijatelji, 
vrtec naš pa v Šmartnem stoji, zato 
smo Šmarčani prav vsi!«

(Šmarška himna)
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V povezavi z društvi smo spoznavali tudi vinogradniško društvo in krajevni pra-
znik Martinovo, pobirali smo jabolka in se seznanili s tradicionalnimi običaji v 
kraju, kot so trebljenje buč, tepežkanje, pokop pusta, izdelovanje snopov, bar-
vanje pirhov, peka potice in kruha, ter v novoletnem času pripravili kokosove 
kroglice, s katerimi smo obdarili krajevno društvo upokojencev.

Odšli smo tudi v Kulturni dom in Mladinski center, kjer smo si ogledali dramski 
predstavi, si ogledali avtomehanično delavnico v kraju ter obiskali gasilce, reše-
valce in policiste.
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Obiskali smo tudi občinsko stavbo, spoznali župana in v novoletnem času ok-
rasili smrečico na občini. Spoznali smo zemljevid, si ogledali, kje leži naš kraj, 
ter spoznali Slovenijo. Naučili smo se slovensko himno in himno našega kraja, 
spoznali zastavo in grb.

Nabirali smo orehe, opazovali spreminjanje narave v kraju, slikali naš kraj pozi-
mi in obiskali lokalno kmetijo oz. domačijo. 

Za konec smo se s kočijo odpeljali po kraju in spoznali, da smo doma na najlep-
šem koncu sveta.
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BRUMNOVA DOMAČIJA V 
OBČINI SVETI TOMAŽ
Mentorice: Valerija Gregorin, Katarina Pondrk, Mateja Vajda, Silvija Belšak Viher.
Prihajamo iz občine Sveti Tomaž. Občina Sveti Tomaž je mlada občina, ki je 
nastala leta 2006 z razdelitvijo bivše občine Ormož. Občina Sveti Tomaž leži na 
obrobju Slovenskih goric, v Prlekiji.
Občina Sveti Tomaž je v večini kmetijsko področje, za katero je značilna razprše-
nost po celotnem območju občine. Prebivalci se poleg zaposlitve ukvarjajo tudi s 
kmetijstvom. S svojim pridnim delom pripomorejo k lepši podobi kraja.

Ena izmed znamenitosti našega kraja je cimprana hiša – Brumnova domačija, 
stara približno 260 let. Lastnik, g. Brumen, s svojo ženo, zelo dobro skrbi 
zanjo.  Vzdržuje jo po načinu starih običajev, pleskana z apnom, notranjost 
identična kot nekoč… Pred hišo pa raste potomka najstarejše trte na svetu - 
modra kavčina.
V njej sta uredila tudi muzej. Hiša je prava zakladnica, vendar svetu predaleč od oči.
Strokovne delavke  smo  že v samem startu videle velik izziv. Takoj smo imele 
ideje, kako predstaviti naš kraj z nečim, kar bo zanimivo za otroke in ostale.
Pa se je začelo …
Z življenjem nekoč, staro hišo, cimprano hišo, ki je pokrita s slamo, je v naši 
bližini, je zelo dobro ohranjena …
Hišo smo si namensko ogledali šele po dokončanju makete, saj smo želele, da 
otroci uporabijo svojo domišljijo, ideje, zamisli.

Naše dejavnosti:

• Igra po kotičkih z nestrukturiranim materialom; igramo se kot nekoč; lesene 
kocke, slama, papir, koruzni storži, karton, kamenčki, škatle tulci.
• Ustvarjanje hišk iz časopisnega papirja, konstruiranje iz lesenih kock, likov.
• Ogledovanje, listanje, opazovanje, iskanje literature na temo.
• Iskanje in razumevanje narečnih besed, iskanje pomena v knjižnem jeziku.
• Seznanitev otrok z novimi besedami: klečaja, cimprača, butana hiša.
• Seznanjanje otrok z življenjem nekoč, z arhitekturo domačega  kraja.
• Spoznavanje ljudskih prleških prstnih iger, iger poštevanja, napeljevanja, 
    gibalnih in ljudskih iger (Miška kašo kuhala, Jaz si bon šivanko kupa, 
    Gnilo jajce, Igra s klobuku, Ples z metlo).
• Ustvarjanje stare posode – po opazovanju; modeliranje z glino, risanje z 
    ogljem. 
• Ustvarjanje makete »Brumnove domačije«:
  - modeliranje z glino, ilovico,
  - vezenje snopičev iz slame – pokrivanje strehe,
  - pleskanje hiše z apnom,
  - okolica hiše – ustvarjanje vinograda iz vrbovih vej, gline in rozg vinske trte,   
    zelenice iz mahu; pot iz gline in kamenja.

Poročilo projekta Slovenija, kot jo 
vidimo otroci
Vrtec pri OŠ  Sveti Tomaž
Starost otrok: 2–4 leta, 4–6 let
Mentorice: Valerija Gregorin, Katarina 
Pondrk, Mateja Vajda, 
Silvija Belšak Viher.

Modeliranje z glino, mešanje ilovice, 
priprava ometa, nanašanje ometa.

Pokrivanje strehe s snopiči iz slame.

Ustvarjanje vinograda, blatne ceste iz 
naravnega materiala.

PODRAVSKA REGIJA
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Končni izdelek – maketa Brumnove 
domačije v občini Sveti Tomaž.

Uporabili smo naravni material, tako kot nekoč. Naša maketa je zelo podobna 
izvirniku.

Otroke in posledično tudi starše smo spodbudile, da so začeli opazovati in 
se zavedati lepot, zanimivosti in značilnosti našega kraja. Obenem smo oza-
veščale otroke in jih seznanjale z življenjem nekoč, ki je bilo precej drugačno 
od življenja danes.

V uresničevanju ciljev projekta smo hkrati povezale različna področja kuri-
kuluma, tako da nam je bil projekt v veselje in ne v breme.
Otroci so se veliko novega naučili, se seznanili in znanje tudi poglobili. O 
tem pričajo starši in sami otroci.

Glavni namen in cilj projekta je bil več kot realiziran. 
Maketa  Brumnove domačije  krasi prostore našega vrtca in nas vedno znova 
spominja na lepote in zaklade  naše prelepe Slovenije, ki jih vse prevečkrat  
ne znamo ceniti.
Gospod Brumen je predlagal, da našo maketo razstavi v svoji cimprači, kjer 
bo na ogled širši množici. Na idejo  se bomo seveda pozitivno odzvali. 

Imamo veliko slikovnega gradiva najrazličnejših dejavnosti. Težko se je bilo 
odločiti le za nekaj sličic …

Lep pozdrav iz vrtca pri OŠ Sveti Tomaž – občine Sveti Tomaž.
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VITOMARCI CERKEV SV. ANDRAŽA  V SLOV. GORICAH 

Naša cerkev stoji na griču v Vitomarcih. Zunaj je bele barve in na zvoniku 
ima uro. Vstopimo skozi velika lesena vrata. Ko pridemo v cerkev, nas na 
levi strani vodijo stopnice na kor. Zgoraj v sredini stojijo orgle, na levi in 
desni strani pa so klopi, kjer lahko sedimo. Pred orglami je prostor za pev-
ce. Tudi spodaj v cerkvi so klopi razdeljene na levi in desni strani. V sredini 
cerkve na vsaki strani stojita dva oltarja. Na desni je Jezusov, na levi pa Ma-
rijin oltar. Spredaj na desni je spovednica in klop za ministrante, na levi pa 
klopi za sedenje. Spredaj je lepo izdelan oltar zlate barve. Pred oltarjem stoji 
miza, na kateri so stvari za mašo in stojalo za bralce. Cerkev je v notranjosti 
svetlo rumene barve z belimi obrobami. Na stenah je veliko slik in tudi veli-
ko pozlačenih kipov. V sredini cerkve se nahajajo slike s križevim potom. S 
stropa visijo lepo izdelani lestenci. Levo od oltarja je zakristija. V sprednjem 
levem delu je še dodaten stranski izhod. Cerkev je bila leta 2014 stara 500 
let. Cerkev nosi ime po svetniku Andreju.

OŠ Cerkvenjak – Vitomarci, 
POŠ Vitomarci
Vitomarci 42 b, 2255 Vitomarci
Mentor: Marjana Gomzi
Avtorja: Mojca Šilak in 
Adriana Draškovič
Starost otrok-avtorjev: 12 let, 6. b 

KUŽNA ZNAMENJA

V občini Sv. Andraža v Slovenskih goricah imamo tri kužna znamenja. V 
Hvaletincih in Vitomarcih, imenujejo pa se Čušev križ, kužno znamenje na 
Dragah in kužno znamenje Sela.

ČUŠEV KRIŽ V HVALETINCIH

Je najstarejše znamenje iz preloma med 15. in 16. stoletjem. V srednjem 
veku je tukaj potekalo stičišče pomembnih cest, v današnjem času pa tukaj 
pelje ena sama cesta.

PODRAVSKA REGIJA



100

KUŽNO ZNAMENJE NA DRAGAH

Po moritvi kuge so ljudje ta kraj imeli za sveto mesto, saj je tam bilo poko-
panih ogromno ljudi. Znamenje stoji na osamljeni legi na Dragah, južno od 
Vitomarcev, sredi njiv in polj.

KUŽNO ZNAMENJE SELA

Stoji na osamljeni legi na grebenu, ki se od Vitomarcev spušča proti Selam. 
Tu naj bi bil izrazito plazovit plazovit svet, zaradi česar je, poleg kuge, umr-
lo veliko ljudi. Postavljeno je bilo v 16. stoletju. Po domače se ta del imenuje 
Črna gora. To kužno znamenje je tudi ena izmed točk Andraževe učne poti.

V letu 1680 je kuga v župniji močno morila, tako da celo ustno izročilo pra-
vi, da so v Vitomarcih in Hvaletincih trupla ležala kar po hišah in dvoriščih, 
živina v hlevih pa je od žeje umirala kar na verigah. Funkcija vojaštva je 
takrat bila pokop mrličev. Ustno izročilo še pravi, da naj bi po kugi v Hvale-
tincih ostali le dve ženski, v Vitomarcih pa le en moški.

NAJSTAREJŠA VINSKA TRTA IN NJENA POTOMKA

1. Stara vinska trta v Mariboru je najstarejša na svetu. S starostjo preko 400 
let  je vpisana v Guinessovo knjigo rekordov. Stara trta simbolizira bogato 
vinsko kulturo Slovenije. Je sorte modra žametovka.

2. Potomka najstarejše vinske trte. V Vitomarcih pred cerkvijo sv. Andraža 
stoji potomka najstarejše vinske trte na svetu. Je tudi del Andraževe učne 
poti. Zasadili so jo leta 2010. Ob posaditvi je potekal kulturni program, na 
katerem so sodelovali tudi učenci naše šole. Trto nam je pomagal posaditi 
ovtar iz Maribora.  Ker trta sedaj že obilno rodi, so lansko jesen pomagali pri 
trgatvi tudi otroci našega vrtca. Slovesna trgatev pa običajno poteka v družbi 
ljudskih pevcev in kletarja. Kletarja se vsako leto izberejo na novo in vse leto 
skrbi za varno rast in razvoj. V nedeljo, 13. marca 2016, so trto obrezovali. 
Obiskala nas je tudi vinska kraljica iz Cerkvenjaka.

Mentor: Marjana Gomzi
Avtor: Filip Kuri
Starost otrok-avtorjev: 12. let, 6. b
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Mentor: Marjana Gomzi
Avtor: Filip Kuri
Starost otrok-avtorjev: 12. let, 6. b

JELENOV GREBEN

V okviru Andraževe učne poti je tudi postojanka Jelenov greben.
Jelenov greben leži v Vitomarcih pri družini Rebrec, zraven naše hiše. Imajo 
12 damjakov in enega jelena z velikimi rogovi, zato jim večkrat nesem jabolko.
Naokrog je ograjeno z žičnato ograjo, da damjaki ne zbežijo.
Čeprav so jim lani poleti damjaki ušli, so se starejši fantje zbrali in jih iskali ok-
rog tri dni. Uspelo jim jih je spraviti nazaj za ograjo. Zraven je tudi travnik, kjer 
kosijo travo za damjake. Večkrat jih gledam, ko pripravljajo hrano za damjake. 
Znotraj ograje imajo par hlodov, da imajo damjaki tako naravo, kot bi bilo 
v gozdu. Zraven travnika, kjer se pasejo, je gozd, kjer se damjaki sprehajajo. 
Pod travnikom, kjer kosijo, so konji, ki so že  tudi enkrat ušli. Zaradi konjev 
damjaki več ne morejo pobegniti. Lastniki imajo tudi traktor, ki pa je premalo 
močan, da bi lahko sami opravili košnjo in baliranje. Zato ponavadi pokličejo 
druge ljudi, ki se ukvarjajo z baliranjem in košnjo. Na leto naredijo okoli tride-
set bal. Včasih se zgodi, da damjaki vsega ne pojedo, zato se bale pokvarijo. Na 
leto tudi zakoljejo nekaj damjakov, da dobijo meso. Mislim, da je to meso zelo 
dobro, zato vam ga priporočam. Tam, kjer se pasejo damjaki, kosijo z motokul-
tivatorjem. Družina Rebrec se je začela ukvarjati z damjaki leta 2005. Upam, da 
vam je bila predstavitev všeč in si jih boste tudi sami ogledali.         

Mentor: Marjana Gomzi
Avtor: Luka Soto Vargas
Starost otrok-avtorjev: 12 let, 6. b

MÜŽE

Müže ležijo v dolini ob Andrenškem potoku. To je mokrišče na robu vasi No-
vinci. Je večji del zamočvirjeno naravno območje z naravnim gozdom, vlažnimi 
njivami in travniki ter potokom, ki teče po naravni strugi. V potoku je mogoče 
videti že redke potočne rake, nekatere redke ribe in veliko potočnih živali, ki so 
zaščitene. V letu 2002 so na tem naravnem območju odkrili novo vrsto suhe 
južine (pajek). To je majhna žival velikosti 1-2,8 mm. Živi na stebelcu lista, ima 
dolgo telo in dolge noge. To ji omogoča hitro gibanje. Do takrat je bilo na svetu 
znanih 32 vrst. Ta žival živi na tleh listnatih gozdov in se je prilagodila življenju 
na vlažnih tleh. Müže nudijo dom neštetim pticam, lisicam, jazbecom in piž-
movkam. Tu najdemo tudi bobra, ki veselo gloda drevesa ob potoku. Seveda je tu 
tudi veliko žab, pa tudi kače ne manjkajo. Spomladi je gozd poln noric in vetrnic, 
poleti pa lepih gozdnih ciklam. Müže so porasle z listnatnim drevjem. Zelo veli-
ko je jelše, pa tudi vrbe. V Müžah je tudi lovski dom, kjer se odvijajo razna tek-
movanja in prireditve. Müže se razprostirajo od lovskega doma ob potoku mimo 
nekdanje Brumnove domačije in bivšega Dankovega mlina. Pot skozi Müže je 
zelo prijetna, saj nas vseskozi spremlja prijazno petje ptic.

Mentor: Marjana Gomzi
Avtor: Sanja Ilešič
Starost otrok-avtorjev: 12 let, 6. b

PODRAVSKA REGIJA
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PRAVLJIČNI GOZD RDEČA KAPICA 
V KRČEVINI PRI VURBERGU (MO PTUJ)

OŠ Ljudski vrt Ptuj, 
Podružnica Grajena
Grajena 60, 2250 Ptuj
Razred: 5. g           
Število učencev: 24                                                                       
Starost: 10–11 let                                                                        
Mentorice: Irena Pukšič
(irena.puksic@os-ljudskivrtptuj.si)
Nada Sevšek 
(nada.sevsek@os-ljudskivrtptuj.si)
Mihaela Kukovec 
(mihaela.kukovec@os-ljudskivrtptuj.si)

OD ČRNEGA ODLAGALIŠČA DO PRAVLJIČNEGA GOZDA

Ustanovitelji pravljičnega gozda Rdeča kapica (družina Mohorko: Rudolf, 
Marija in sin Tomaž) so idejo dobili v Nemčiji, kjer so tudi živeli. V Krčevini 
pri Vurberku (v naselju, ki je od Ptuja oddaljeno 7 km) so imeli vikend in 
30 arov zemljišča. Po dolgotrajnem iskanju, kje bi gozd stal, so začeli graditi 
kar doma. Leta 2000 so se vrnili v Slovenijo. Dokupili so 12 parcel (gozd, 
travnik, sadovnjak, hudourniški potok) in s tem razširili zemljišče na 17 hek-
tarov. Takrat se je začelo čiščenje in krčenje neprehodnega hudournika, ki je 
bil hkrati divje odlagališče. Pri čiščenju so jim pomagali prijatelji in znanci.  
Trudili so se ohraniti rastline, drevesa in različne drevesne vrste. Po delu 
geodetov in predložitvi idejnega načrta je sledilo urejanje in ograjevanje poti 
ter gradnja pravljičnih hišic. Vse hišice so zgrajene iz naravnih materialov 
(les, kamen …) in brez zunanje pomoči. Največ preglavic jim je povzročalo 
urejanje hudournika, ki pa še vedno pokaže svoj pravi obraz, saj skoraj ni 
leta, v katerem jim ne bi odnesel zemlje ali prinesel ostanke smetišča z zgor-
njega dela hudourniške doline, ki pa ni v njihovi lasti. Ker je bil v preteklosti 
v tej dolini najden rjavi premog (dnevni kop v začetku 20. st.), se tudi še zdaj  
najde včasih kakšen kos »rjavega zlata«.

Družina Mohorko                                       

Hudournik

Gradnja odra in hišic        
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Leta 2005 so zgradili oder s prireditvenim prostorom. Pri tem so jim zelo po-
magali člani MoPZ Grajena, ki so v tem letu obeleževali 30 let obstoja. Prva 
prireditev na tem odru je bil njihov slavnostni koncert. Od takrat so se na 
tem odru zvrstile mnoge prireditve in koncerti. V letošnjem letu dokončuje-
jo tudi igrala za otroke, ki bodo obisk gozda popestrila najmlajšim.

Pravljični gozd Rdeča kapica je Mohorkov družinski projekt, od katerega 
niso odstopili kljub mnogim težavam, ki so jih srečevali v boju z odgovorni-
mi in naravo. 

Obratovalni čas pravljičnega gozda je sezonski: od začetka aprila do konca 
oktobra, ob petkih, sobotah, nedeljah in praznikih, od 10.00 do 19.00 ure. 
Obhodi so lahko individualni ali pa tudi vodeni. Najavljene skupine otrok iz 
vrtcev in šol vodijo po dogovoru tudi med tednom. Vodiči po pravljičnih po-
teh so prav posebni: teta Pehta, palček, Bedanec ... V tem pravljičnem gozdu 
bo prav vsak našel kaj zase.

Med potjo premagamo 25 m 
višinske razlike in 44 stopnic                              

SVET  RAZLIČNIH  PRAVLJIC

Prva pravljica, predstavljena v pravljičnem gozdu je, Rdeča Kapica, ki pa je 
z leti dobivala vedno več sosedov. Druge pravljice so: Trnuljčica, Kosobrin,  
Bedančeva koča, Martin Krpan, Muca Copatarica, Janko in Metka, Sneguljči-
ca in sedem palčkov, Mizica, pogrni se. Vsaka pravljična  hišica je pravljično 
opremljena in predstavlja  eno od  najrazličnejših scen pravljice  s pravljičnimi 
osebami.  Od pravljice do pravljice nas vodijo lično izdelani kažipoti.

Rdeča kapica je upodobljena ob babičini postelji, v kateri leži volk, preoble-
čen v babico. Trnuljčica stoji ob kolovratu. Kosobrin ima lepo leseno hišico, 
pred katero stoji  klop. V hiši ima lepo posteljo, mizo s hrano, koš z zelišči. V 
Bedančevi koči leži na postelji Bedanec, zraven njega pa stoji Kekec. Martin 
Krpan sedi na svoji kobili in v roki drži sekiro, na kateri je malo krvi. Muca 
Copatarica sedi na stolu in v šapi drži čevelj. Na mizi ima šivanke in škarje, 
da otrokom zašije copate. Hišico Janka in Metke prepoznamo že od daleč, ker 
sta naslikana na »fasadi« hišice. V hiši stoji čarovnica, ob peči pa je Metka.
Sneguljčica je v hišici s sedmimi posteljicami, nad katerimi so imena palčkov.  
Palčki  vsak dan  hodijo  v rudnik, ki stoji nedaleč vstran. V hišici, ki predsta-
vlja pravljico Mizica, pogrni se, sedi fant ob lepo obloženi mizi. Vse pravljice 
so tudi zvočno opremljene. V vseh hišicah lahko vidimo tudi staro pohištvo, 
staro posodo in veliko pripomočkov, ki so jih uporabljali pred mnogimi leti. 
Tako se nam včasih zdi, da smo se znašli v nekem drugem času.

Kažipoti nam kažejo smer hoje  

Metka in čarovnica                

Kosobrin

Muca Copatarica Rdeča kapica in volk

Sneguljčica

PODRAVSKA REGIJA
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PRAVLJIČNI GOZD POLETI

Mohorkovi iz Krčevine pri Vurbergu so v hudourniški soseski in bukovem 
gozdu uredili pravljično deželo, ki jo kaže obiskati, še posebno v vročih po-
letnih dneh, se srečati z junaki iz vsem skupne mladosti in se ohladiti pod 
krošnjami košatih dreves.

Pravljični gozd je odprt od 1. aprila do 31. oktobra. Poleti se obiskovalci v 
pravljičnem gozdu zabavajo in udeležujejo delavnic z bratoma Malek. Na 
odru prireditvenega prostora je skozi celo poletje veliko predstav in koncer-
tov, med drugim tudi letni zaključni koncert glasbene šole Decima. Družina 
Mohorko uprizarja svojo lastno glasbeno pravljico Janko in Metka. Prire-
jajo tudi prireditve za organizirane skupine obiskovalcev (vrtci, šole ...). Ti  
spoznajo pravljične junake, ki so predstavljeni v lepo urejenih in okrašenih 
hišicah. V  teh hišicah so predstavljene svetovno znane pravljice, kot so Rde-
ča kapica, Trnuljčica, Muca copatarica, Janko in Metka, Sneguljčica, Mizica,  
pogrni se, pa tudi pravljice slovenskega izvora, kot Kosobrinovo domova-
nje, Bedančeva uta, Martin Krpan. Hišice so opremljene tudi z zvočnimi in 
glasbenimi zapisi pravljic, ki jim obiskovalci lahko prisluhnejo. V poletnih 
mesecih je še posebej zanimiva učna gozdna pot, saj je prav poletje letni čas,  
v katerem lahko najbolje opazujemo naravo, ptice in lepote gozda. Obhodi 
po učni poti so lahko individualni ali vodeni. Spoznamo vrste dreves, zelišča 
Kosobrina in tete Pehte, različne gobe in si ogledamo hudourniško dolino.

V poletnih mesecih, v času poletnih počitnic, organizirajo najrazličnejše 
otroške delavnice, lutkovne predstave, glasbene dogodke - vse dogajanje pa 
popestrijo animatorji, oblečeni v pravljične junake.

V tej čudoviti dolini je zrasel enkraten prireditveni prostor, ki se vklaplja v 
okolje in v katerega so Mohorkovi dejavno vključili člane moškega pevskega 
zbora Grajena, ki ima prav na tem odru veliko pevskih koncertov. 

Tudi na najmlajše obiskovalce niso pozabili, saj so otrokom na voljo različna  
igrala, ki popestrijo ogled pravljičnega gozda in omogočajo, da se družine 
sprostijo, družijo in zabavajo. 

Obiskovalce vodita Rdeča kapica 
in škrat       
   
                            

Poletni prireditveni prostor                    

Ustvarjanje na delavnicah in druženje                                                 

Družina Mohorko uprizarja                         
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PRAVLJIČNI GOZD POZIMI

Pravljični gozd svoje poletne dogodke zaključi zadnjega oktobra. Novembra 
gozd počiva, na začetku decembra pa znova oživi, saj se družina Mohorko 
pripravlja na praznične dogodke ob božiču in novem letu. 

Vsako leto pred božičem poteka praznični  koncert glasbene šole Decima. V 
organizaciji MoPZ Grajena poteka več koncertov, ki popestrijo predbožične in 
pobožične večere. Do sedaj je bilo izpeljanih enajst letnih koncertov in enajst  
božičnih večerov. Od leta 2012 so v božičnem času v pravljičnem gozdu prika-
zane še žive jaslice z živalmi, ki pritegnejo številne obiskovalce od blizu in daleč.

Četudi se pozimi ne dogaja veliko, v objemu božično okrašenega pravljičnega 
gozda lahko uživamo v  miru, spokojnosti in tišini.  Na beli zasneženi čarobni 
poti nas bodo pričakali speči pravljični liki s sladkarijami, ob kozarčku ku-
hančka (odrasli) in čaja (otroci)  pa  si lahko pogrejemo mrzle prste.

 

GOZDNA UČNA POT

V pravljičnem gozdu Rdeča kapica poteka učna pot, v kateri lahko spoznamo 
veliko zanimivih gozdnih živali in rastlin. Najprej vidimo v isti ogradi kokoši in 
koze. V ogradi zraven njih so divje svinje. V manjši kletki stanujejo poljske mi-
ške, glasno pa nas pozdravlja navihani osel. V gozdu prebivajo različne ptice,  kot 
so kos, sinička, vrana, kukavica, sova, vrabec in žolna. Ob sprehodu po majavi, 
zaviti in včasih  spolzki gozdni poti vidimo hitrega poljskega zajca in majhnega 
kunca, zvito lisico in nagajivo veverico. Druge živali v gozdu so še  divji petelin in 
čebele, sivi polh, kuna zlatica, srnica, jazbec, podlasica, mongolski skakač in puj-
si. V gozdu najdemo tudi različne gobe, kot so jurček, lisičke, mušnice, marele, 
gobane, sivke in drevesne gobe. Veliko je vrst dreves, npr. bukve, hrasti, smreke 
in jelke. Po dolgi poti skozi gozd prija počitek, zato si lahko odpočijemo na le-
senih hlodih in klopeh. Pri vseh divjih živalih in rastlinah so table, na katerih so 
podrobno opisane. Zanimivo je, da ima vsaka domača žival svoje ime - osliček 
Ficko, indijski pujs Jaka, kozliček Miha, koze Šekica, Sivka in Grlica. V preteklem 
šolskem letu smo si pravljični gozd ogledali. Prebrali smo veliko zanimivega in o 
živalih izvedeli marsikaj novega.  V gozdu se moramo primerno obnašati. To si 
lahko preberemo na gozdnem bontonu, ki ga najdemo  na začetku gozdne poti. 
Ko se vzpenjamo, lahko uživamo tudi v razgledu na Haloze in Ptujsko polje. Med 
vzponom premagamo precejšnjo višinsko razliko, zato je hoja lahko naporna za 
zelo majhne otroke ali za odrasle s slabo kondicijo.

Zimska idila v pravljičnem gozdu - balzam za dušo
Žive jaslice v predbožičnem času

Božični koncert MoPZ Grajena                                     

PODRAVSKA REGIJA
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TRBOVLJE

Rada imam svoj kraj Trbovlje in ne 
bom se preselila. Blizu imam šolo. 
Občudujem razgled z Mrzlice in 
Kuma.
 (Ajda)

V mojem kraju je veliko zelenja in 
hribov, kamor se odpravim 
s prijatelji. 
(Blažka)

ZASAVJE
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Moje mesto je lepo in polno 
čudovitih stvari. 
(Lucija)

Moje mesto je najlepše, ko se v 
sončnem dnevu peljem skozi park. 
(Gašper G.)

Moj kraj res ni velik, ampak je lep. 
Nikoli ga ne bi zapustil.
(Jakob)

Najraje tekam po gozdu, se vozim s 
kolesom. 
(Ožbej)

Tu živim v miru, imam sorodnike, tu 
mi je lepo. 
(Filip)

Obstajajo kraji, kjer je zelo lepo, 
toda najlepše je doma. 
(Maruša)

Pridite v Trbovlje 
In pokazali vam bomo:
• zelene gozdove, 
• našo prenovljeno šolo,
• Delavski dom,
• letni bazen,
• Lovski dvorec,
• različne razstave,
• smučišča,
• Športni park Rudar,
• Knjižnico Toneta Seliškarja,
• najvišji dimnik v Evropi,
• Kum in Retje.

Osnovna šola Trbovlje
Mestni trg 6, 1420 Trbovlje
info@ostrbovlje.si 

Mentorice: Aleksandra Doležalek, 
Marija Godec, Miroslava Kovačič
Sodelovali so učenci 5. a, 5. b in 
izbirnega predmeta Likovno 
snovanje 2, 3

Starost sodelujočih učencev: 
10, 11 in 13 let
Število sodelujočih učencev: 24

ZASAVJE
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NAŠE PRELEPO TRBOVLJE 
(zapisano po pripovedovanju otrok)

VRTEC TRBOVLJE
Rudarska cesta 10a 
Trbovlje
Enota Ciciban
Mentorici: Marjeta Naglav, 
Vladka Metličar
Skupina Žabice, 4–5 let

MESTNI PARK

Mi gremo najrajši v park. Mami mi je povedala, da je blo včasih tuki pokopališče. 
So ljudi pokopal, ko so umrli. Sam takrat še nas ni bilo. Zdaj mamo pa igrala, 
najrajš brcamo fuzbal, pa se gugamo na gugalnici. Tolk velik, da skor dol padeš. 
Če greš na uno ta okroglo gugalnico se ti pa skor mal zvrti. Sam jaz se ne bojim. 
Je  tud gugalnica za fante in punčke, ki ne morejo sami hodit in so na vozičku, mi 
ne smemo tja gor. Najboljš je pa, če je kakšen praznik, al pa Dedek Mraz, al pa 
maškare, al pa kr tko. Takrat je velik ljudi, skor vsi. Pa sladkorno peno, pa balone 
prodajajo. Une, ku grejo sami v zrak in jim moraš fajn pazit. Pa kužki grejo lahko 
noter, sam bolj tam, ob robu. Ne tm, ku smo mi.

Slika 1: Mestni park Trbovlje (otroci 
se gugajo, vozijo s skirojem, nekdo 
prodaja balone, mamica na sprehod 
pelje dojenčka v vozičku, sprehajalec 
sprehaja psa)

KUM

To je en velik hrib. Najbolj velik pri nas. Mami mu reče Triglav (beri zasavski 
Triglav). Je treba velik hodit, da prideš do njega. Mi se mal pelemo, pol gremo 
pa še mal peš, če ne bi bil jaz preveč zmatran. Eni pa pridejo gor s kolesom, sam 
ne vem kako, ker je zlo oster hrib. Mogoče ga rinejo, al pa ne, … Ne vem.  Gor je 
en velik stolp, pa take antene ma. Če ne bi delal, ne bi mogel gledat televizije. Pol 
gremo pa u gostilno na čaj, sam ga moram fajn pihat, da se ne opečem. Enkrat 
je tud una hiša z zvoncem (beri cerkev) odprta, pa grem mal pozvonit. Kadar je 
sonce iz Kuma, vidiš vse hribe, čist vse … Pa tolk delč, u drugo državo.

DIMNIK

Ta dimnik je najbolj visok, skor na svetu. Je tolk visok, da ne umaže našega mes-
ta. Ko se pelješ z avtom, ga vidiš.  Lahko splezaš na njega, ampak moraš biti fajn 
močen. Športnik. Plezaš, pa strah te ne sme biti. En je že splezu do vrha …, ne, 
dva…. Al pa še več. Tisti so bili pogumni. En se je pa tko obesu gor, kot bi bil 
zastava, mi je mami pokazala na internetu. Mi smo še mejhni, ko bomo veliki, 
bomo pa splezali gor … Če bomo mel mišice.

Dimnik TET  360m (Pet pogumne-
žev pleza na dimnik. Eden je že na 
vrhu in z vrvjo varuje druge štiri.)
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Slika 2: Kum 1220 m 
(očka in otrok sta sedla na 
klopco, kolesar je prikolesaril na 
Kum, po dežju se je pokazala 
mavrica)

RETJE (KONJENIŠKO DRUŠTVO)

Tko, ko se mal pelješ, pa še mal, prideš pa u Retje. Tam majo pa konjičke. Velik 
jih je. Največ je rjavih. Če je sonce, jih je velik, če pa pada dež, so pa u hiši, uni 
svoji.  Eno tako vlko majo.  Pa eni se pustijo pobožat. Kadar sem priden, me 
mami pelje k njim. Pol jih pa božam, al pa jaham. Tko je taka ograja okol.  Uni, 
ku pa že znajo, grejo pa tam daleč s konjem jahat. Majo enga čist mejhnega kon-
jička, tko mal je večji kot jaz. Sam je že star. Pa če bi jaz mel konjička, bi ga tud u 
uno hišo dal.

Konjeniško društvo Trbovlje-Retje: 
(Ker je sončen dan,  je na paši veliko 
konjev. Zgoraj se paseta mama in 
žrebiček, v maneži dva otroka jahata 
konje.)

RUDNIK 

V rudniku je moj dedi delal. Je reku, da je notri živel en škrat Perkmandlc. Jim je 
ukradu malico, če niso bli prijazni do prijateljev. Sam jim je pa tud pomagu. Dedi 
se je v rudniku matral. So kopali take črne kamne, ku se jim reče »kolm« (beri 
premog). Če to zažgeš gori, pa te pol ne zebe. Lhka pa daš tud u lokomotivo, da 
gre. Zdej pa ne vem, če sploh še so rudarji. Se mi zdi, da jih ni več.  Če si hiter, pa 
če te ni strah, greš lahko tud ti v rudnik na eno tako tekmo (beri Jamatlon).  Pa 
čelade morš met gor, take ko dedi. Pol pa dobiš medaljo.

Pred Terezija rovom (Pred rovom sta 
dva rudarja, na desni pa jezen škrat 
Perkmandeljc.)

ZASAVJE
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SLOVENJ GRADEC
V Vzgojno varstvenem zavodu Slovenj Gradec je v projektu Slovenija, kot jo 
vidimo otroci, svoje domače mesto Slovenj Gradec spoznavalo in raziskovalo 
14 otrok s posebnimi potrebami (3 do 7 let), ki prejemajo v vrtcu dodatno 
strokovno pomoč ali so vključeni v prilagojen program za predšolske otroke. 

Glavni cilj našega raziskovanja in predvsem končnega poustvarjanja dožive-
tega je bilo predvsem vključevanje vseh čutnih poti v naše učenje o domačem 
kraju. Tudi naš končni izdelek - mestni trg z obzidjem, kipi in Venetskim 
konjem ter cerkev z uro je zato v zelo konkretni obliki. Preko zabavnega 
druženja in oblikovanja iz različnih materialov smo tako doživeli značilnosti 
našega mesta pod vodstvom specialne pedagoginje Marije Podstenšek s so-
delavkami Andrejo Podlipnik, Mojco Palir, Natašo Krajnc in Brigito Stopar.

Našim staršem smo predstavili končno maketo mesta … in jih popeljali tudi 
na ogled - »spoštovani ljudje … in otroci«. 

CERKEV SV. ELIZABETE Z URO 

LEGENDA O NASTANKU CERKVE

»To je  cerkev Elizabeta. Ime je dobila po princesi, ki je živela na enem hribu. 
Na drugem hribu je imela »lupčeka« - princa. Kralj ni vedel, da se je ponoči 
vozila s čolnom na drugi hrib. Enkrat jo je ujela nevihta in je umrla. Potopila 
se je na dno jezera. Kralj je posušil jezero in tam, kjer je ležala njegova prin-
cesa Elizabeta, postavil cerkev."

»Imeli smo veliko škatel, ko smo gradili cerkev. Lepilo smo naredili iz moke in 
vode, bilo je zelo lepljivo, umazano. Zalepilo se je name, tudi na moje obleke.«  

MESTNO OBZIDJE  

»Na sliki je obzidje. Po kamnih smo hodili otroci. V mestu so ga imeli zato, 
da roparji ne pridejo noter in da so se skrivali pred streljanjem. Mi smo na-
redili testo, dali smo noter sol, smo okrasili s kamni.«

MESTNI TRG S KOCKAMI  

»To je trg - zvezda. Hodili smo po zvezdi blizu cerkve. Na tleh so bile kocke. 
Na tla smo polagali mehke ploščice. Na trgu so tudi bile ploščice – so kva-
dratne oblike.« 

KOROŠKA
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VENETSKI KONJ   

»To je kip konja. Konj je iz starih časov. Ima kopita, stoji na ploščici na robu, 
blizu sta cesta in cerkev. Mi smo naredili lutko - konja. Šivali smo s pravimi 
iglami.  Za na roko ga lahko damo.«

KIPI PO MESTU    

»To je  kip starega dedka, ki je že umrl. Imel je brado. Mogoče je bil Prešeren. 
Voziček pa zgleda kot tobogan. 

 Mi smo pa delali »smeškote«, delali smo kipe iz gline. Mešal je gips, da smo ga 
lahko vlili. Gal je naredil za kip svojo roko. Naredili smo še dinozavre v glino.«

PRAZNIČNI ČAS - DECEMBER IN ČAJANKA Z MEDENJAKI  
 
»O, njami, to je velikansko srce. Gledali smo sladkarije. Spečene so iz meda, 
potem narišejo gor na njih.«  

»Mi smo tudi naredili testo iz meda, moke, vode za medenjake. Valjamo 
piškote, zložili smo jih na pekač. Potem smo »zmiksali« kremo, vsi smo lah-
ko poizkusili, v kremo smo dali sladkor. Potem pa kremo v vrečo, da smo 
lahko risali. Pili smo čaj, jedli piškote in pomakali smo jih v čaj.«

KOROŠKA
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OBALNO KRAŠKA REGIJA
HRPELJE–KOZINA
Vrtec Sežana
Enota Hrpelje
Dragomirja Benčiča Brkina 4
6240 Kozina
Ksenja Horvat
Skupina Rožice
Starost 5-6 let
Sodelujočih 19 otrok

LEPOTE MOJEGA KRAJA

Naša skupina otrok si je ogledala različne znamenitosti in iskala značilnosti na-
šega kraja. Odgovor se je ponujal sam, material pa tudi. Kaj je bolj značilnega 
za Primorsko, kot je kamen, ki nas spremlja v naravi, okolici, domu kot izdelek, 
pripomoček, ograja, okras.

V delo smo vključili tudi starše ter jih prosili za pomoč, otroci naj bi v svojem 
kraju poiskali nekaj, kar bi bilo njim najbolj zanimivo. Tako sta nastala dva pla-
kata ožje in širše okolice občine Hrpelje-Kozina.
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Na koncu so iz kamenčkov nastali različni izdelki, npr. podoba stavbe naše ob-
čine in primorske rožice.

Slovenija, kot jo vidimo otroci – zanimivosti v občini 
Hrpelje–Kozina

Vrtec Sežana Enota Hrpelje, 
Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana

Vzgojiteljica: Lidija Benčina
Pomočnica vzgojiteljice: 
Jerca Dakskobler
Skupina: Mucke
Starost: 3-5 let
Sodelujoči: 20 otrok

Pred tem projektom smo z otroki spoznavali tradicionalne običaje in prehrano v Slo-
veniji, zato nam je bil ta projekt kot nov izziv in bogatenje znanja. Skratka, iz spo-
znavanja Slovenije smo prešli na spoznavanje svoje občine in njenih zanimivosti.
Uporabili smo fotoaparat in fotografirali stvari, ki so jih predlagali otroci.  K sode-
lovanju smo povabili tudi starše, ki smo jih zaprosili, da nam pri tem pomagajo. 
Upoštevali smo predloge otrok in jih usmerjali v izdelavo plakata, ki ponazarja 
grb naše občine.

Zanimivosti občine smo  razdelili na:
• zanimivosti zgradb in arhitekture nekoč,
• naselja sedaj,
• lepote narave,
• živali in cvetje.

V projektu so sodelovali otroci z zanimanjem in raznovrstnimi dejavnostmi in 
upava, da smo tudi mi pripomogli k predstavitvi naših krajev v mozaiku Slovenije.
                                                                                                                       Lidija in Jerca 

OBALNO KRAŠKA REGIJA
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SLOVENIJA, KOT JO VIDIMO OTROCI
PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI

Za motivacijo smo si na računalniku ogledali lepote in zanimivosti Slovenije. 
Najbolj jim je bil všeč zmaj na Zmajskem mostu v Ljubljani ter jame.  Nas-
lednji dan smo se sprehodili po okolici vrtca ter iskali zanimivosti – to, kar 
je bilo zanimivo otrokom. Opazili so stare hiše, podrte zidove, mačke, pse, 
antene, razne table in prometne znake, zanimive, nenavadne kamne, stara 
drevesa.

Pogovarjali smo se tudi o krajih – vaseh, v katerih živijo. Povedali so zani-
mive stvari – kaj bodo slikali. En deček je rekel, da bo fotografiral star zid od 
nonota in štalo.

Starši in otroci so dobili navodila, naj otroci fotografirajo ali narišejo tiste 
stvari, ki se njim zdijo zanimive  v njihovem kraju ter nam jih pošljejo.  Pos-
topoma smo izdelovali plakate – tako kot smo dobili fotografije. Otrok, ki je 
fotografiral, nam je opisal, kaj je na fotografiji. Otrokom je bilo zelo zanimi-
vo, še posebej, ko so izdelovali plakat o svojem kraju ter si skupaj še večkrat 
ogledali fotografije in med seboj komentirali.

Dve deklici sta tudi naslikali, kar jima je bilo lepo.

Vsak otrok je izdelal tudi svojo »štirno«. Poslužili smo se tehnike, ki se ime-
nuje trganka.

Projekt smo izvajali v spomladanskem obdobju. Otroci so bili zelo dejavni in 
so uživali v dejavnostih.

Vrtec Hrpelje
Ulica Dragomirja Benčiča Brkina
6240 Kozina
Mentor: vzgojiteljica:  
Tadeja Cizl
Pomočnica vzgojteljice: 
Erna Fabjančič
Skupina: Zvezdice
Starost otrok: 5 let
Število otrok: 14
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SONČKI RAZISKOVALI KRAJE V OBČINI HRPELJE-KOZINA

Z otroki smo se pogovarjali o naravnih, kulturnih in drugih znamenitostih 
krajev, v katerih otroci živijo.

Z otroki smo najprej opazovali kraj, v katerem je vrtec (Hrpelje). Ogledali 
smo si kal in štirnco.

Vrtec Sežana, enota Hrpelje
Ulica Dragomirja Benčiča Brkina 4
Mentorica: Martina Hrvatin
Skupina: Sončki 
Starost in število otrok: 9 otrok
starih 5–7 Let

Sprehodili smo se do ledenice in ob poti opazovali suhi zid.

Ob svetovnem dnevu zdravja smo se odpravili tudi na pohod z lovcem in si 
ogledali preže in valilnice.

Z otroki smo se pogovorili o značilnostih kraja, v katerem živijo. Starše smo 
pozvali, da se z otroki sprehodijo, otroci so si nato izbrali njim najlepšo zna-
čilnost kraja in jo sami slikali. Slike so nato otroci prinašali v vrtec in skupaj 
smo izdelali plakat.

V vrtcu so otroci izdelali tudi svoje hiše iz kartonastih škatlic in skupaj smo 
izdelali maketo.

OBALNO KRAŠKA REGIJA
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K projektu smo pristopili tako, da smo vanj vključili otroke in starše, da nam 
predstavijo svoj pogled na Črniče in okolico, saj so v naš oddelek vključeni 
otroci iz različnih krajev. Skupaj s starši so doma pripravili izvirne in zanimive 
plakate svojega kraja, ki so jih obogatili s fotografijami, risbami in besedilom. 
Tako smo spoznali kraje v Vipavski dolini, kot so: Velike Žablje, Dobravlje, 
Potoče, Vrtovin, Brje, Gojače, Malovše, Batuje, Črniče in Ravne. Vsak otrok 
je predstavil svoj plakat, s katerim smo spoznali glavne znamenitosti kraja, od 
kod izvirajo imena, naravne in zgodovinske znamenitosti. V naslednjih dneh 
smo večjo pozornost namenili vasi Črniče, saj otroci tu obiskujejo vrtec.

Od kod izvira ime Črniče?

Ob tem vprašanju so otroci podali različne odgovore. Otroci so razmišljali, da 
je mogoče vas dobila ime po črni barvi, po kačah črnicah, a smo nato skupaj 
ugotovili, da so Črniče dobile ime po črnem hrastu črniki, ki ga je v tem ob-
močju zelo veliko. Ugotovili smo, da so včasih ta drevesa sekali in jih izvažali v 
Benetke, kjer so jih uporabili za kole.

Katere znamenitosti poznate v Črničah?
Otroci so našteli različne, tako naravne kot tudi zgodovinske znamenitosti: 
cerkev sv. Vida, pokopališče 1. sv. vojne, gozdovi, Huhov mlin, črniške češnje, 
turistične kmetije Arkade in Kosovel, umetno jezero Vogršček. 

Kaj vam je v Črničah najbolj všeč?
Otroci so si bili pri tem odgovoru zelo enotni, saj so večkrat izpostavili naravno 
znamenitost vasi, in sicer potok Konjščak s slapom Čeber, ki ga večkrat obišče-
jo s starši in skupaj z nami.

Ime vrtca: Otroški vrtec 
Ajdovščina, oddelek Črniče
Naslov: Črniče 43, 5262 Črniče
Ime in priimek mentorjev: Anja 
Kotnik, Marjana Krapež, Mirjam 
Slokar
Skupina: Zmajčki in Balončki 
Starost in število otrok: 
4–6 let, 30 otrok

SKRITI KOTIČEK V ČRNIČAH

GORIŠKA REGIJA
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Na sprehodih smo si nato ogledali te značilnosti kraja, iskali neodkrite kotič-
ke in lepote. Znamenitosti smo fotografirali in si nato fotografije ogledali v 
skupini. Ker smo otroke seznanili s pojmom maketa in so bili otroci nad tem 
navdušeni, smo se odločili, da izdelamo maketo Črnič in bližnje okolice. Ot-
roci so bili pri tem zelo ustvarjalni, domiselni, iskali so rešitve, bili so pozorni 
na vsak detajl. Otroci so nato , z našo pomočjo, značilnosti pravilno umestili v 
maketo, jih poimenovali in označili. Maketo smo razstavili v garderobi, kjer so 
si jo otroci večkrat ogledali in se ob njej pogovarjali skupaj s starši.

Kot smo že prej omenili, so otroci največkrat izpostavili potok Konjščak s sla-
pom Čeber. Tako smo največ časa namenili prav tej znamenitosti. Sprehodi 
do slapa nas spremljajo v vseh letnih časih. V jesenskem, ko je tam narava 
obarvana v rumeno, imajo otroci možnost hoditi po »zlati preprogi«, kot jo 
sami večkrat poimenujejo. V zimskem času opazujejo, kako se sonce poigra s 
sencami dreves, v spomladanskem, kako se narava prebuja, v poletnem času pa 
se lahko otroci v prijetnem hladu igrajo z naravnimi materiali. 

Odločili smo se, da bomo pot do slapa obogatili in popestrili za vse obiskovalce. 
Pesem Od glave do peta (zgoščenka Grega in Facko) smo priredili. Skupaj smo 
spremenili besedilo in ga opremili z risbicami otrok. Odpravili smo se na pot. 
Izdelane manjše plakate smo obesili na drevesa ob poti, otroci so sami izbrali 
ustrezna drevesa. Ob vsaki postaji, vseh je osem, smo zapeli pesmico in se razgi-
bali. Ob prihodu na končno postajo so se otroci lahko poigrali z vodo ob slapu.

O popestritvi poti smo obvestili tudi krajane in starše otrok in jih povabili k 
obisku slapa.

Otroci so ob projektu uživali, saj so imeli možnost spoznavati in raziskovati 
svoj kraj. V projektu sta sodelovali obe skupini otrok iz vrtca Črniče, tako so se 
otroci med seboj še bolj povezali, povezali pa smo se tudi z vasjo.

K obisku kraja Črniče v občini Ajdovščina in skritega kotička, ki ga po mnenju 
otrok lahko nudi le naša vas, prijazno vabimo tudi druge obiskovalce, da ga 
spoznajo in raziščejo.

GORIŠKA REGIJA
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Otroški vrtec Ajdovščina
Oddelek Vipavski Križ
Vipavski Križ 10
5263 Dobravlje
Mavricija Ferjancic in Mojca Petric
Skupina Žabice skokice 
Starost 4-6 let
24 otrok

SKRIVNOSTI VIPAVSKEGA KRIŽA
Smo otroci iz Vipavskega Križa, natančneje iz skupine Žabice skokice. Naš 
vrtec je v starem gradu. V skupini nas je 24. Od januarja do marca smo spo-
znavali Vipavski Križ in vse kraje, iz katerih prihajamo: Dobravlje, Male 
Žablje, Velike Žablje, Stomaž, Cesta, Plače in Vrtovče. Pri raziskovanju na-
šega kraja in pripravi plakata o njem so nam pomagali starši, zanimivosti pa 
smo predstavili prijateljem v skupini. Vzgojiteljice so vse naše predstavitve 
zapisale in jih zbrale v knjigo. Svoj kraj smo predstavili tudi na zaključnem 
srečanju za starše in šolske (OŠ) otroke.  

Sedaj pa po vrsti – kaj smo počeli? 

Na področju gibanja smo spoznavali in izvajali razne gibalne in rajalne igre, 
ki so se jih včasih igrali (pismo, ristanc, Ali je kaj trden vaš most, Abraham 
ma sedem sinov …). Ko nam je bilo vreme naklonjeno, smo se odpravili na 
ogled sosednjih vasi in njihovih zanimivosti. 

Prebirali smo razne slovenske ljudske zgodbe, pravljice, se učili izštevanke … 

Ob poslušanju in pripovedovanju pravljic ter drugih literarnih del smo razvi-
jali zmožnost domišljijske rabe jezika; spoznavali smo moralno-etične dimen-
zije; s književno osebo smo se identificirali ter doživljali književno dogajanje.

Spoznali smo življenje našega največjega slovenskega pesnika, Franceta Pre-
šerna, ob slikanici z naslovom O dečku, ki je pisal pesmi. 

Na področju umetnosti smo razvijali sposobnosti izražanja istih doživetij 
v različnih umetniških jezikih - plesnem, dramskem, likovnem, glasbenem 
jeziku. Izdelali smo maketo Vipavskega Križa, risali z ogljem in barvno kre-
do naš vrtec ob neposrednem opazovanju (stavbo), izdelali plakat in knjigo 
našega kraja ter se naučili veliko slovenskih ljudskih pesmi (Peričice, Ob bis-
trem potoku je mlin, Kolovrat, Šivam kovtrčke, Moja mati kuha kafe, Sem 
deklica mlada vesela, Cigani, Jaz pa grem na zeleno travco, Mi se imamo radi 
…), plesov in seveda slovensko himno.

Spoznali smo zgodovino Vipavskega Križa ob spremstvu turističnega vodiča g. 
Ljuba Žgavca. (Izmišljeno zgodbo o zmaju Križku smo otroci tudi uprizorili.) 

Ogledali smo si samostan in zelo staro samostansko knjižnico, grb grofa 
Atemsa, največjo baročno sliko … ob spremstvu ge. Vedrane Tomažič.

V naših krajih še vedno ohranjamo in je zelo živa kulturna dediščina, ki se 
prenaša iz roda v rod. Tako skupaj z otroki sodelujemo pri razstavi jaslic v 
decembru, razstavah velikonočnih jedi in pirhov v velikonočnem času. V 
Domu krajanov je vsak mesec na ogled razstava del najrazličnejših umetni-
kov, ki si jo vedno ogledamo. Ker smo vrtec na šoli, si ogledamo razne prosla-
ve šolarjev, včasih pa z njimi tudi sodelujemo (npr. ob dnevu samostojnosti 
in enotnosti, kulturnem prazniku, pustovanju …). Na tak način pri otroku 
razvijamo interes in zadovoljstvo ob odkrivanju širšega sveta zunaj domače-
ga okolja. Otrok dojema trajanje časa in pridobiva izkušnje o hitrosti spre-
minjanja in zgodovinskih spremembah. Spoznava, kako je zgrajena družba, 
in se seznanja z različnimi funkcijami bližnjega družbenega okolja, s poklici, 
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delovnimi, kulturnimi okolji itn., spoznava različne praznike in običaje.

 Zakaj sva se vzgojiteljici odločili, da se vključimo v ta projekt?

Že v začetku šolskega leta sva se skupaj s pomočnico odločili, da bova prek 
celega leta poudarjali ljubezen do domačega kraja, praznikov in običajev pri 
nas (ljubezen do domovine, naše bogate kulture in tradicije).

Med letom je Društvo za trajnostni razvoj razpisalo projekt Sobivanje z nas-
lovom »Slovenija, kot jo vidimo otroci«, zato sva se odločili, da to izkoristiva.  

Zadali sva si naslednji cilj: Otrok spoznava bližnje družbeno okolje in hkrati do-
biva vpogled v širšo družbo. Oblikuje osnove za dojemanje zgodovinskih spre-
memb in spoznava, da se ljudje in okolje, družba in kultura v času spreminjajo.

IZMIŠLJENA PRAVLJICA O ZMAJU KRIŽKU

Nekoč, pred davnimi časi, je tu, v jami, živel majhen zmaj. Varoval je zaklad. 
Imel  pa je eno slabost. Vsakokrat, ko je kihnil, je nekaj zagorelo, enkrat seno, 
drugič žito, slama …, ker je bilo okrog in okrog gradu veliko travnikov in 
njiv. Ljudje so se prijemali za glave in govorili, joj, joj, kakšen križ je s tem 
zmajem. Zato so dali zmaju ime Križko, kraju pa Križ. Ti kmetje so se zato 
nekoč odločili, da bodo sezidali visok zid okrog Križa, da zmaj s svojim ki-
hanjem ne bo več delal škode. 

Nekega dne pa se je zgodil potres in zasul zmajevo votlino. Pravijo, da zmaj 
živi še danes, tam pod vodnjakom ima svoj dom, in da je zaradi tega včasih 
voda v vodnjaku topla. Verjetno zato, ker zmaj še vedno kdaj zakašlja in tak-
rat se voda segreje.   

 

PREDSTAVITEV ZGODOVINE VIPAVSKEGA KRIŽA 
OTROKOM

V Križu, ki je bil na hribčku, je v gradu živel grof, ki je imel veliko zemlje. Ta  se 
je razprostirala okrog in okrog tega hriba, kjer danes stojimo. Vendar, ker grofje 
ne delajo in nikoli niso delali, so si umislili podložnike – tiste, ki zanje delajo. Ti 
kmetje so delali od jutra  do večera, zvečer pa jih je bilo treba odpeljati domov. 
Zato se je grof odločil, da jim sezida hiške, v katere so se preselili kmetje s svojimi 
družinami. Cela družina je spala na žimnicah. Zraven, v istem prostoru, pa so 
bile tudi njihove živali – kakšna koza, ovca …

Hiše so bile visoke samo eno nadstropje z izhodom na ulico. V vsaki hiški so 
bila prehodna vrata (iz hiše v hišo), ki so omogočala otrokom in družinam, 
da so se med seboj družili in obiskovali. V primeru napada Turkov so se v 
notranjosti  pomikali v »varen« del hiše.

Ker je bilo ljudi vedno več, so čez gaso postavili dva trama in naredili še eno 
»hišo« višje, v nadstropju. Križ je bil najprej vas, z naraščanjem števila prebi-
valstva pa je postal mesto. Kmetje so morali grofu za bivanje v hiškah plačati 
tako, da so zanj delali in mu dajali desetino pridelka.  

GORIŠKA REGIJA
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Zid okrog Križa je bil debel dva metra in pol in je varoval prebivalce pred 
Turki, ki so kar naprej udirali, napadali in ropali. Pobrali so vse, kar so našli. 
Glavni vhod je imel dvižna vrata in okrog  tri metre širok in globok jarek, 
da napadalci niso mogli v Križ. Napadali so z loki in puščicami. Zidu pa niti 
topovska krogla ni podrla. 

Grof  Tore je grad prodal grofu Atemsu. 

Nekoč sta bili tukaj le dve poti. Ena je vodila iz Ledene jame v dolino, dru-
ga iz Trsta proti Ljubljani. Križali sta se pod današnjim Križem, zato je kraj 
dobil tako ime, Križ. Iz Ledene jame so vozili led v Trst za ribe, da se niso 
pokvarile. 

Križ se je delil na grad, plac in gase. Bela cesta je pot, po kateri je hodila gos-
poda – grofje s čistimi čevlji, Črna (danes siva) pa tista, po kateri so hodili 
kmetje. 

Na sejmu (na placu – kjer danes stoji križ) so prodajali živali, posode in sode 
za vino. Vino je lahko imel in prodajal samo grof.  

Križ ni imel vode. Zato so naredili vodnjake. Enega so kopali, ker so mislili, 
da bodo prišli do vode. Globok je 25 metrov. Drugega je dala narediti prin-
cesa Eleonora na grajskem dvorišču. Vodo so z vozovi vozili iz reke Hubelj. 
Na njem piše: »Eleonora, daje vodo žejnemu gradu.« 

Ker so kolesa vozov škripala in princesa zjutraj ni mogla spati, je ukazala, da 
vodo lahko vozijo v vodnjak po 8. uri. Grad je imel štiri stolpe, na katerih je 
bila kriška garda, ki je varovala grad pred Turki. V primeru napada so skozi 
line opazovali in streljali s topovi.

Napoleon je dal v znamenje nepremagljivosti vzidati v zid ene od hiš v Vi-
pavskem Križu topovsko kroglo, kar naj bi pomenilo, da se bo vrnil in jih 
premagal.

V Križu je postavljen spomenik Primožu Trubarju, ki je bil duhovnik in je 
pridigal v slovenskem jeziku. Napisal je prvo slovensko knjigo, Katekizem, 
vendar je bila težava v tem, da je ljudje niso znali brati, zato so Trubarja pro-
sili, če napiše še knjigo, iz katere bi se naučili brati. Tako je nastal Abecednik 
(5 strani).

V Križu je deloval tudi pridigar Janez Svetokriški.  

 

OBISK SAMOSTANA IN SAMOSTANSKE KNJIŽNICE
Grof Atems je dal sezidati samostan, v katerem so živeli bratje kapucini. Eden 
od njih je naslikal zelo veliko, če ne največjo sliko tistega časa, ki je v samostan-
ski cerkvi. Prikazuje sveto trojico in ljudi vseh stanov tistega časa (obdobje ba-
roka). Bila je razstavljena po velikih znanih mestih. V sami samostanski cerkvi 
so ostanki svetnika sv. Valentina (na levem stranskem oltarju) in dve grobnici. 
V prvo, pred oltarjem (na levi strani), so polagali brate kapucine iz tistega časa, 
v drugi, na desni, pa je »zakopana« grofica Eleonora s svojim otrokom  (umrla 
je pri porodu).

V samostanski knjižnici je 2000 starih knjig. Nekatere imajo platnice iz lesa 
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in zelo kakovostnega papirja. Bilo pa jih je veliko več (25 000). Vsebina je 
napisana v latinskem, nemškem, slovenskem, hrvaškem jeziku in drugih je-
zikih. Največ je pridig, nekaj je tudi vrtnarskih knjig. Najbolj znamenite so 
pridige Janeza Svetokriškega, ki je bil zelo moder mož in je pridigal tudi v 
Vipavskem Križu.

Za otroke je bila v knjižnici najbolj zanimiva piranja – riba, ki živi v reki 
Amazonki in lahko poje tudi človeka. Navdušeni so bili tudi nad metulji in 
kačo. Ogledali smo si samostan, njegove vrtove, sadovnjake, oljčnik, sončno 
uro, jedilnico, dvorišče in samostanski vodnjak (eden od treh vodnjakov). 
Vodo so pridobivali iz kapnice.

Pred vhodom je še danes izvirni grb grofa Atemsa, ki je bil prenesen z današ-
njega gradu (nad vhodom).

GORIŠKA REGIJA
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IZAK – PLAČE
»To je moj najljubši vodnjak (ribnik), ki ga zmeraj gledam pri eni hiši. V 
njem so ribice in želva. Želve nikoli ne vidimo, ker pozimi spi in je ni zunaj. 
Tukaj je konjiček, ki ga mi hodimo gledat. Tukaj so igrala v Plačah in ena hiša 
tam »zdravn« igral (dom krajanov). Tukaj je ena jama, ne Postojnska (Lurška 
votlina), kjer jaz vedno pozvonim. Ima tak zvonček. V Plačah imamo tudi 
polno traktorjev.«

ŽANA IN NASTJA – DOBRAVLJE
»Tu je vlak (ker imamo železniško postajo). Tu je voda in cesta. Imamo po-
tok. Reko (Vipavo) To sta naša njiva in hiša. Mama je narisala, jaz sem to 
pobarvala, to je Nastja pobarvala.«

TOBIJA – CESTA
»To je vas Cesta. In tukaj je Čaven in Gora. Na Cesti je balinišče. Tu balinajo. 
Tukaj je dom krajanov. Tukaj so ovire za kolesarje (kolesarski poligon). Tukaj  
je znak, ki kaže, da je blizu železnica. Tukaj je potok in gremo pogosto tja z 
Aniko in mamo se igrat. Tukaj je tovornjak, ki ima naložena drva. Ima tako 
rumeno kabino, ki je meni všeč. Tukaj je železnica. In blizu so igrala. V dre-
vesih je ta hiška. Ko smo šli na igrišče, sem jo jaz opazil.  Ma je majhna. Tukaj  
je dolg avto, ko gremo v vrtec, ga vedno vidimo. Je bele barve. Ma je že star. 
Tukaj so ovire za kolesarje.«

JAN – MALE ŽABLJE
»Blizu Malih Žabelj je jazbina, kjer živi jazbec. Sestra Martina ga je videla. 
Mi smo videli samo luknjo. To je studenec in je pitna voda. Sem so hodili po 
vodo. Mama je rekla, da ne ve, če so v njej. Tu imamo igrala in avtobusno 
postajo, kamor se hodim igrat. Ma zdaj mi več ne pustijo. Ne vem, zakaj. Tu 
živijo Irena in Brane Jazbar, ki slikajo. Imajo atelje. In tu je še kapelica, ki jo 
imamo v Malih Žabljah. Vsi tu molimo.« ( 1. nedelja v oktobru.)

ROK – MALE ŽABLJE
» V Malih Žabljah imamo igrala, avtobusno postajo in atelje, v katerem riše 
Brane Jazbar. Imamo (približno) 200 ljudi. Veliko je majhnih otrok.«

DAVID – DOBRAVLJE
»Tukaj sem narisal hrast. V starem jeziku so mu rekli dob. In tako so 
nastale Dobravlje. So dobile tako ime. Imamo cerkev sv. Petra. To je naša 
hiša. To zadaj je eno drevo, ki se je že zlomilo. To je železniška postaja. 
To jaz zmirej, ko pride ulak tečem na urata in ga pogledam. Ko pripelje 
vlak, se cela naša hiša trese. Tukaj imamo kmečko trgovino, v kateri so 
razni materiali. V Dobravljah imamo tamburaški orkester – imenuje se 
Danica. Tako se kliče, kjer igra moj nono. Tu, v dvorani je knjižnica, ho-

Predstavitev »Moj kraj«, kot so ga 
predstavili otroci ob svojih plakatih
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dim tudi jaz po knjige. Tukaj sem imel tudi rojstni dan. Tukaj vadi tudi 
orkester. Tukaj so igrala in na igrišču lahko igram tudi nogomet. Imamo 
tako veliko šolo. Imamo gostilno in žegn (pokopališče). Tukaj sem narisal 
motorko, ker imamo vsako leto čistilno akcijo. Tukaj bom hodil v šolo, 
ko bom velik, je rekla mama. Zemljevid – to je železnica, to je cerkvica, 
pokopališče. To je naša hiša, tukaj je igrišče. Tu ne vem, kej je (dvorana 
ob šoli). Aja, dvorana, kjer telovadijo.«   

NEJC – CESTA
»To je vas Cesta. Tu je proga za BMX kolesa. Tu so naša igrala, cinglce, hiška 
in tobogan. Pod viaduktom skačem s kulm. Radi gremo na sprehod. Se usta-
vimo in potem pogledamo oslička. Tu je železniška postaja. To je  dvorana, ki 
ima zraven igrišče in balinišče. To so igrala za vse otroke.«  

ELIS – VELIKE ŽABLJE
»Tu je Larisa doma (pokaže na hišo). Tu mi živimo (pokaže hišo pri cerkvi). 
Tu je kapelica na Stari gori, ta kapelca je v Brithu. To so igrala, to je avtobusna 
postaja. To je za iti k maši. To je gasa. To je naša maša (cerkev). To je dvorec.«  

MIHAEL – VELIKE ŽABLJE
»Tukaj je grad. Tukaj sva na balkonu, sva z mamo slikala. Tukaj so strejlli. So 
strelne line. Enkrat se je zgodila poplava v Velikih Žabljah. Je mama slikala. 
Tukaj so igrala, vsi se lahko igramo (igrišče). Tukaj je (slika) na avtobusni 
postaji. Tukaj je cerkev sv. Florjana, pred poroko, ko sta se mama in tata 
poročila, prej kot sva se jaz ali Andrej rodila. Ne vem, sem bil še v trebuhu. 
Tukaj je sv. Florjan, ki gasi Žable. Tu je naša cirku.«

KARIN – CESTA
»Tukaj je vas Cesta. Tukaj vsako leto hodi Miklavž. Pred hišo imamo cinglco. 
Tu je potok. Tu je edina trgovina, ki jo imamo na Cesti. S prijatelji se igramo 
na hišici na drevesu. Tu je dvorana, zraven sta igrišče in balinarski klub in še 
ena igrala. Tukaj so prišli vojaki, ki so požgali Cesto, ko je bila moja nona še 
majhna.« (pokaže kartico iz leta 1944.)

MATIC – MALE ŽABLJE
»Jaz bom predstavil vas Male Žablje. Tukaj sem narisal cesto do Križa. 
Tukaj je glavna cesta do Križa. Tukaj so kontejnerji, ki prideš da Ale-
sije. Tukaj je glavna cesta, po kateri prideš v Male Žablje. Cesta pelje 
čez Mali most in če greš proti reki, prideš v Velike Žablje. Če zaviješ 
drugam, prideš v Dobravlje. Če greš skozi Dobravlje, prideš do dobra-
veljske cerkve. Tukaj so Frate, kamor hodimo nabirat zvončke. Tukaj je 
bil včasih mlin, v katerem so mleli moko. Od Frat gre do reke Vipave 
(cesta). Na eni strani imamo mi barako, tukaj je reka Vipava. Potok se 
zliva v reko. Tukaj imamo kapelico. Tukaj sem napisal Jan, ki tu živi 
(pokaže hišo). Tu Rok, tu Tine in jaz. Tu je sličica Vipavskega Križa. Tu 
sem narisal rožice. Tukaj je bil včasih mlin, zdaj ni vsega noter. Potok je 
poganjal mlin in so mleli pšenico v moko. Tukaj je gozd, če greš po trav-
niku, prideš v še en gozd, tam so ena drva, in če greš po enih ovinkih, 
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prideš v Plače. In tukaj je mama označila, da je  Bitna. Tam pride nono 
kdaj z vintlo in jih povlečemo do barake (drva) in pri baraki žagamo in 
potem peljemo domou.«

TINE – MALE ŽABLJE
»Tukaj je kapelca. Tukaj je križ, kamor se gre k Alesiji. Tukaj so igrala, ki so 
pred mojo hišo. 

ALJAŽ – VELIKE ŽABLJE 
»Tule sem narisal mojo hišo, tukaj moj koš in tu imamo drevo. Tu je cesta. Tu 
je pot za na Vrtovče. Ta (pot) je za k našim grozdjem (vinogradom). Tu sem 
narisal travo. Kar tule imajo naši prijatelji njivo. Tule je za avte parkirat, ko 
prideš na žign (pokopališče). Tle je most, ko prideš v Žable. Tle je ena velika 
kmetija Slejko. Tam delajo jogurte in sir. (tudi prodajajo). Tule sm narisal en 
traktor, ki bo šel orat. Tule sem narisal igrišče. Tam sta dva fanta cbala fuzbal. 
Tule sem narisal cinglco in tobogan. Tule je cerkev in tule je grad, ki živi ena 
stara teta noter.«

ALESIJA – MALE ŽABLJE
»Križ sm napisala, igrala, kapelco. Kamenčke, ki so se igrali, in pismo, ki so 
se igrali. Tukaj sem napisala pogled na mojo vas Male Žablje. Včasih so se 
igrali s kamenčki in skakali pismo.«

RENE – STOMAŽE
»Stomaž je majhna vas z območja Čaven. Vsi naši sosedje so nam pravili fo-
učkarji, ker smo za vse uporabljali fouče. Pri kmečkih opravilih in eni fantje 
so jih imeli za se toučt. Zadnja hiša ima številko 87. V Stomažeh imamo tudi 
lep razgled na celo Vipavsko dolino. Imamo tudi mi eno staro šolo, ma nismo 
dobili slike. Tam so se učili prvi slovenski jezik. In tu je naša hiša (pokaže pri 
cerkvi). Imamo cerkev sv. Tomaža. Od tukej ime vasi Stomaž.«

GAJA – CESTA  
»Tlele so igrala blizu našega doma. Vrtiljak in tobogan. In tle kaže s puščico 
našo hišo. V tem oblaku sem jaz. Tukaj smo postavljali smreko (mlaj). Dom 
krajanov – lani smo nekaj praznovali in smo jedli torto. Tle noter smo gledali 
razstavo slik.« (Lani.)

ŽAN – PLAČE
»Tukaj je kapelica, tukaj so igrala in tukaj je nasad oliv. Narisal e mavrico, 
kurnik, petelina, kokoško in našo hišo. Sonce in nebo, (ker) če imamo doma 
(da bodo otroci videli, kaj imamo doma).  

TIM – DOBRAVLJE
»Doma (v Dobravljah) imamo še cirkev. Mimo nas vodi železnica, kjer vozi 
vlak. Puol ribiči lovijo ribe. Doma (v Dobravljah) imamo dosti koruznih 
polj, trte, pošto in knjižnico. Imamo še igrišče in šolo.«
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NEŽA – VELIKE ŽABLJE
»Tukaj jaz živim. Tukaj je črne kuhinja. Tukaj so živele včasih grofice in grof. 
Tukaj je cerkev (sv. Florjana). Tukaj je dvorec. Tukaj sta plesala grof in grofica.« 

MARUŠA – MALE ŽABLJE 
»Reka Vipava. Kapelica. Križ. Studenec – čista voda teče. Je pri Juditi. Tam 
teče v reko Vipavo. Ribe so v reki Vipavi. V kapelci je Mati Božja in križi.«

MEGGY – STOMAŽE
»Predstavila vam bom Stomaž. Pogled na Kucelj. Jaz, ki sem pri drevesu. 
Ozadje in trava. Vodnjak pri Francozu, ki ima goske, račke, kokoši, petelina, 
pava, ovce in koze.  Jaz sem pri križu. Mogočni kostanj. Jaz in prababica. Pog-
led na Čaven. Prababica, ki me zmeraj pelje na sprehod po gozdnih potkah, 
ki jih imamo tle, pri Stomažih. Čebeljnak pri šoli. Cerkev (sv. Tomaža). V 
središču je bil vodnjak, ki so vsi hodili po vodo, tudi živali. Jaz in prababica 
pri cvetočem  grmu. Jaz in dedi pri vijolicah. Trobentice v snegu. Aljaž, Me-
ggy in dedi, ki se sankamo na hribu pri Stomažih. Jaz, ki sem na naravnih 
igralih in lepi listi jeseni.«

ŠARLIN – VRTOVČE
»Tukaj so mačkare (maškare). Tukaj je Vrtovski pohod. Tukej podaje                        
(prodaja) eden stric mede (med). Tukaj je modna revija. Tukaj je Elis (Elvis) 
in vsako leto kaj zapoje. Tukaj so vsi otroci iz Vrtovč in jaz dojenček in tukaj 
Šantal. Tukej je Tija in tukaj je Žan. Tukaj je videt dol ogled (razgled na Aj-
dovščino - dolino). Tukaj so požagali dva.« (Postavitev mlaja.)   

OSKAR – PLAČE
»Tukaj je nasad oljk v gozdu. Tukaj je kapelica (Lurška votlina). Vedno, ko 
grem na sprehod, pozvonim pri zvončku. Tukaj je dom krajanov, ki igramo 
košarko in telovadimo in se igramo kakšne nove igrice. Igrala – cinglca, to-
bogan in konjiček. Ker živim u vasi Plače, zraven imamo tudi Ajdovščino.  
(Zakaj si narisal burjo?) Ker (ko) piha v Ajdovščini burja. Pri nas pa je sonce.«  
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POROČILO O NATEČAJU
»SLOVENIJA, KOT JO VIDIMO OTROCI«

Otroški vrtec Ajdovščina,
Enota Ob Hublju
Skupina Ribice, starost od 5 do 6 let
Vzgojiteljica: Mateja Mikuž Kete
Pomočnica vzgojiteljice: Irena Krapež Naše delo v povezavi z natečajem je potekalo pod naslovom »Ajdovščina – 

naše mesto«. Naš vrtec stoji v središču Ajdovščine, večina otrok iz najine 
skupine prihaja iz Ajdovščine, nekaj otrok pa iz okoliških vasi. 
Tema o spoznavanju planeta Zemlje v naši skupini poteka že od januarja, ko 
smo najprej spoznali planet Zemljo, spoznavali značilnosti kontinentov, ljudi 
ki tam živijo, in živali. Spoznali smo Slovenijo in njene značilnosti in tako 
prišli do našega mesta, Ajdovščine.  
Dejavnosti smo izvajali dalj časa in nabralo se jih je veliko. V namene nateča-
ja bomo predstavili samo nekatere dejavnosti, predvsem tiste, ki so izhajale iz 
želja, interesov otrok, njihovih idej in zamisli. 
Vsi zapisi idej in misli otrok so nastajali običajno pred vodenimi dejavnostmi 
na določeno temo. So plod njihovih misli in predhodnih izkušenj.
Projekt smo pričeli s sprehodom po starem mestnem jedru našega mesta in 
pot nadaljevali po mestnih ulicah in odkrivali, kje otroci živijo. Naloga otrok 
je bila, da opazujejo stavbe: hiše, bloke … 
V vrtcu smo po prihodu razgrnili zemljevid Ajdovščine in okolice. Najprej 
smo na zemljevidu označili, kje otroci živijo. Ugotovili smo, da jih največ živi 
v mestu, kar nekaj pa tudi v okoliških vaseh. 

Preko pogovora ob zemljevidu smo ugotavljali, kakšne so razlike med 
vasjo in mestom.
Deklica D.: »Žablje, Ustje, Skrilje … to so vasi. So majhne in tam ni blokov.« 
Deklica P.: »Mesto je bolj veliko, vas majhna.«
Deklica L.: »Drugi ne pridejo k nam, ker imamo premajhen blok in ni pros-
tora.«
Deklica S.: »Mi imamo ful veliko hišo na Gori.«
Deklica D.: »Mi imamo hišo in se igramo zadaj na travi.«

Katere stavbe so pomembne skozi oči otrok?
Deček I.: »Bloki so pomembni za celo družino.«
Deček A.: »Trgovine, da kupiš igračke.«
Deček O.: »Trgovine, da si lahko kupimo hrano, da ne umremo od lakote.«
Deček O.: »So pomembne tovarne: Fructal, Mlinotest.«
Deklica M.: »Pomembne so službe.«
Deklica P.: »Pomembna je kinodvorana; tam so lutke.«

Vsak je narisal svoje bivališče na risalni list. Nato smo izdelali matrico za 
kolagrafijo. Otroci zelo radi ustvarjajo, zato sva s sodelavko pripravili vse 
potrebno za  spoznavanje nove likovne tehnike. Z Mekol lepilom so narisali 
motiv hiše ali stanovanjskega bloka. Ob risanju so seveda z nama delili misli, 
kaj rišejo. Otroci so sodelovali tudi pri nanašanju grafičnih barv in tiskanju. 
Kolagrafije smo postavili na razstavo.
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Otroci so po mestu prepoznavali njim že poznane stavbe, kot so policijska 
postaja, zdravstveni dom, Lavričeva knjižnica, gasilska postaja … 
O namenu omenjenih stavb za naše mesto so povedali naslednje:

Zakaj imamo v mestu ŠOLO?
Deček O.: »Da se tam učimo.«
Deklica L.: »Hodimo v šolo, da nismo neumni.«
Deklica M.: »Da se naučimo tam pisat in brat.«

Zakaj imamo v mestu Policijsko postajo?
Deklica L.: »Če kdo naredi kakšno napako …«
Deklica M.: »Ali pa če kdo krade …«
Deček A.: »Ali pa če pride kakšen razbojnik.«
Deček I.: »Policija je zato, da ulovi lopova, če lopovi kradejo denar.«
Deklica P.: »Ko bom velika, bom policajka.«

Zakaj imamo v mestu gasilce?
Deček N.: »Da pogasijo ogenj.«
Deček A.: »Da rešijo ljudi z dreves.«
Deček Ž.: »Pomagajo pri nesreči.«

Zakaj imamo Zdravstveni dom?
Deček O.: »To je od Ajdoušne bolnica.«
Deklica S.: »Zato, če smo bolani, se gremo tja pozdravit.«
Deklica U.: »Da si tam pogledamo zobke.«

Zakaj imamo v mestu knjižnico?
Deklica M.: »Da si lahko tam sposodimo knjige in jih lahko samo pogleda-
mo tam.«
Deklica D.: »Tam se lahko igramo s konjičkom, z mačkom Murijem. Mama 
si tam sposodi knjige.«
Deklica P.: »Tam si lahko izberemo knjige, da lahko kaj beremo. Jaz si sposodim 
kakšne knjige za otroke. Mama si sposodi knjige za kuhat ali pa kakšne cd-je za 
šolo, kakšenkrat pa tudi kakšne knjige. Stari tata tam pripoveduje pravljice.«

Obiskali smo Pilonovo galerijo in z gospo Tanjo spoznavali postopek izde-
lave papirja in si izdelali svoj papir. 
Naše mesto ima zagotovo zelo pomembno kulturno in zgodovinsko dedi-
ščino, ki sva jo želeli predstaviti otrokom. Ogledali smo si obzidje, stolpe, 
kopalnico iz rimskih časov. Ostanke smo si ogledali v mestu, preko slik na 
internetu in različnih leksikonov. Otroška domišljija gradove običajno po-
vezuje s kraljeviči in princeskami, zato sva imeli veliko dela, da sva otrokom 
predstavili življenje v rimski utrdbi ob Mrzli reki. 
Delo je temeljilo na metodi igre. Iz velike škatle smo si izdelali svoj grad, 
ga pobarvali, narisali obzidje iz kamenja, izdelali dvižna vrata in igra se je-

GORIŠKA REGIJA



132

lahko pričela. Otroci so si izdelovali meče in ščite, deklice pa so se seveda 
spremenile v male princese. Kljub spoznavanju rimljanov, so otroci poka-
zali veliko željo po dramskem  igranju. Ob pravljici Trnjulčica so si razdelili 
vloge nastopajočih, se v svojem kotičku dogovorili o svoji vlogi. Sledila je 
prava predstava. Bili so izjemno dobri in iznajdljivi, predvsem pa povezani 
pri svojem delu. 
Gradove smo upodabljali tudi preko risbe z ogljem.
Spoznali smo zastavo našega mesta in poskušali ugotoviti, kaj ponazarja. Po-
govarjali smo se o simbolih na zastavi in hkrati spoznavali zgodovinsko ozadje. 
Otroci so za naš grad izdelali tudi zastavo s temeljnimi značilnostmi naše do-
line – Čaven, reka Hubelj, Rimsko obzidje, zeleni travniki in ribice v reki, ki 
so simbol naše skupine. Zastava je svoje častno mesto dobila na našem gradu.

Zgodbe o bitki pri Mrzli reki:

Deklica P.: »Tukaj so se borili. In je odločala burja. In burja je iz tiste strani, 
kamor so streljali … Jih je potem obrnilo nazaj k njim in potem je zmagal 
tisti, ki ni streljal.«
Deček O.: »Je pihala burja … In so zmagali tisti ta spodnji. Zato, da so lahko 
Rimljani pili vodo, so sezidali grad ob Mrzli reki. So se bojevali s konji … Je 
bilo grozno … In jaz bi živel tako … O ja … Sem že imel grad, ma sedaj ga 
nimam več.«  

Naše mesto v zadnjem času dobiva novo podobo, veliko se spreminja na 
področju infrastrukture, kar sva želeli predstaviti tudi otrokom. Opazovali 
smo gradnjo novih parkirišč ob vrtcu in gradnjo novih pešpoti. Preko krajših 
sprehodov, učnih sprehodov in fit pohodov smo spoznavali pešpoti v okoli-
co. Podali smo se po poti ob reki Hubelj. Otroci so uživali, saj so lahko spro-
ščeno hodili, ker ni bilo nevarnosti zaradi prometa. 

Njihove misli na poti:
Deklica L.: »Smo šli po novi poti zato, da bi videla, kakšna je. Je zelo lepa.«
Deklica D.: »Tudi mi gremo na sprehode po takih poteh, gremo tudi kolesa-
rit. Ma tata teče.«
Ob pogledu na reko Hubelj so se jim  porajale različne misli in ideje, saj so 
opazili, da je reka na določenih mestih onesnažena.
Deček P.: »Bi naredili en tak sesalec, ma ne, da čisti vodo, da bi čistil samo 
smeti.«
Deklica D.: »Bi lahko naredili čistilno akcijo in bi očistili Hubelj.«

V goste smo povabili gospoda Franca Černigoja, slovenskega pesnika in zbi-
ralca ljudskega izročila in obenem tudi starega tata deklice P. V tednu pred sre-
čanjem smo prebirali nagajivke in šaljivke iz zbirk Nace ima dolge tace in Cin–
cin–cin Cene. Otroci so besedila hitro pomnili in se ob njih pošteno nasmejali. 

Na dan srečanja smo se tako Ribice odpravile proti izviru Hublja. Pot nam je 
bila že poznana, saj smo jo že večkrat prehodili. Nikoli pred tem pa še nismo 
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spoznavali zgodovinske dediščine ob poti. Prvi postanek smo imeli na Fuži-
nah. Tam smo se malo razgledali, ko nas je pozdravil gospod Franc v značilni 
opravi. Nekateri otroci so ga prepoznali, drugim pa se je predstavil. Najprej 
jim je razložil, kje smo in kaj so včasih v fužinah počeli. Otroci so zbrano 
poslušali. Najprej so morali razmišljati, kako so železovo rudo pripeljali v do-
lino do fužin. Gospod Franc jim je razložil ves postopek. Nato pa smo si veli-
ke peči tudi ogledali. Odkrili smo tudi pravo okno v steni, ki nam je razkrilo 
čudovit pogled na majhen slap. Pot smo nadaljevali do izvira reke Hubelj. 
Tam nam je gospod Franc povedal pripovedko o nastanki reke Hubelj. 

Otroci so pravljico pripovedovali in poustvarjali na likovnem področju.

Deklica U.: »Velikan je živel v gozdu, takrat, ko nas še ni bilo. In potem je 
rekel, da tam v mestu ni več vode. In so bile boge rastline in drevesa. In pole 
so vile rekle, da če lahko s kladivom razbije tiste kamne. In potem je razbijal 
močno in še bolj močno in je reku Hubelj, Hubelj. In potem je tisti velikan 
končno razbil eno skalo in pole ga je voda odnesla in je plul po vodi.«
Deček P.: »Živel je velikan z vilami. In je hotel prebit skalo. Pa je vzel kladivo in 
tolkel in tolkel. In vile so mu rekle Hubelj, Hubelj in končno je prišla ven voda. 
Deklica L.: »Je bila suša. In so se ljudje smilili vilam in vile so rekle velikanu 
naj razbije tisto skalo. In velikan je reku Hu! In vile so rekle belj, Hubelj, Hu-
belj! In potem ko je razbil tisto skalo, ga je odneslo.«
Deklica M.: »Ljudje so se smilili vilam in vile so šle povedat velikanu. Velikan 
je rekel, da spi v Gori. In potem je končno razbil skalo in vsi so se veselili.«
Deček I.: »Enkrat so živele vile in velikan. In ljudje so se usmilili vilam in 
potem so vile rekle velikanu: »Velikan, bi prosim lahko to goro, da bi tekla 
voda ven!« In velikan je rekel »Seveda!« In potem so prišle vile in so rekle: 
»Hu-belj, Hu-belj!«. In potem je velikan končno razbil eno steno in potem 
ga je odneslo.«

Otroci so ob koncu projektnega dela izredno veseli nad novimi spoznanji. Z 
delom še nismo zaključili, saj še nismo izčrpali vseh idej.

Otroci so pridobili veliko novih spoznanj o našem mestu. Predstavili sva jim 
delčke mozaika, ki nas obdaja. Vsekakor pa se vsi strinjamo,  da je Ajdovšči-
na mesto, kjer vsi radi živimo in kamor se radi vračamo. 
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»LEGENDE IZ WAJDUŠNE«

Osnovna šola Šturje Ajdovščina
»Legende iz Wajdušne«
Mentor: Martin Štinjek
Avtorji: člani turističnega krožka 
(7. in 8. razred)
Starost sodelujočih otrok: 12–14 let
Število sodelujočih otrok: 9

1. KAKO JE REKA HUBELJ DOBILA SVOJE IME

Pravi se, da so nekoč ljudje v naših krajih trpeli za hudo žejo. Vsak dan naj 
bi jih nekaj pomrlo. Ljudje so molili k Bogu, naj jim da vodo. Nekega dne so 
gozdne vile slišale ljudi, kako so se pogovarjali o hudi suši. Bile so dobrosrčne 
in zato so se jim ljudje zasmilili. Odšle so k velikanu ter ga prosile, naj ubo-
gim ljudem priskoči na pomoč. Velikan, ki je bil prav tako dobrega srca, se je 
odločil, da bo pomagal. Vile so ga odpeljale do velikega skalovja, kjer je veli-
kan začel premikati skale in kopati. Med delom je vzdihoval z besedo "hu" in 
vile so ga spodbujale z besedo "bel" (bolj). Nenadoma je iz pobočja pritekla 
voda, ki se zato še danes imenuje reka Hubelj.
Po ustnem izročilu priredili in zapisali učenci OŠ Šturje Ajdovščina
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2. PO ČEM JE ZNANA »BITKA PRI MRZLI REKI«

V času Rimljanov sta bila dva cesarja, ki sta se borila za osvojitev naših kra-
jev. Ta dva cesarja sta bila Teodozij in Evgenij. Med njunima vojskama je 
prišlo do znamenite bitke ob Mrzli reki. Proti koncu svetovno znane bitke je 
zmagoval Evgenij, toda za Teodozija je bilo še vedno upanje, saj jih je čakal 
še poslednji dan bitke.
Zadnji dan bojev so začeli že zgodaj zjutraj in kazalo je, da bo v bitki zmagal 
Evgenij. A proti večeru se je vreme nenadoma spremenilo. Začel je pihati 
močan veter, ki mu danes pravimo burja. Ko je Evgenijeva vojska streljala s 
puščicami na Teodozijevo, je burja odpihnila puščice proti Evgenijevi vojski 
in jo tako porazila. S to zmago je postalo krščanstvo edina dovoljena vera v 
rimskem imperiju.
Po več virih priredili učenci OŠ Šturje Ajdovščina

3. KAKO JE NASTALO OTLIŠKO OKNO

GORIŠKA REGIJA
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AJDOVŠČINA – MOJE MESTO
Osnovna šola Šturje
Ajdovščina
Bevkova ulica 22
5270 Ajdovščina
Mentorica: Lea Vidmar
16 učencev 2. b razreda
Starost: 7–8 let AJDOVŠČINA – 

MOJE MESTO

notranji in zunanji
 BAZEN

       podjetje                                                                                
       PIPISTREL                                                                                                          

LAVRIČEVA 
KNJIŽNICA                                                  NAŠA NOVA 

OSNOVNA 
ŠOLA

VELIKO 
TRGOVIN                                                

PARK                                                                                          
NOGOMETNI                                                                  

STADION

BURJA …
Tinkara, Nejc, Eva, 
Ahmed, Erik

Piha,

lomi veje,

odkriva strehe,

nas premrazi,

je pozimi stara 

znanka …

Ajdovščina je znana po 

utrdbi iz rimskih časov.

Skozi mesto teče reka 

Hubelj, ki izvira na Fužinah.

Tai, Mihajlo, Mitja, Karolina, Aljaž

Jaša, Matija, Blaž, 
Gabrijela, Luka
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BUDANJE, BUDANJCI IN NJIHOVA IMENA
Budanje so prelepa vas, ki ležijo na južni strani Kovka. Stari starši so nama 
povedali, da so Budanjcem pravili tudi metličarji, škatlarji in škorpijonarji.  
Vprašali sva jih, zakaj so se tako imenovali. 

Nono se je nekaj časa obotavljal, ker ni vedel, kaj bi nama odgovoril. Skozi 
priprta vrata, ki so vodila v kuhinjo, je zadišalo po potici. Nona je spekla 
potico! Ja, tudi potice delamo Budanjci. Saj res, nono lahko vprašava! Stekli 
sva v kuhinjo. Nona nama je ponudila potico. Medtem ko sva se sladkali, sva 
jo vprašali, zakaj so se Budanjci nekoč tako imenovali. 

Odgovorila nama je: 
Metličarji so dobili ime po izdelovanju metlic. Metlice so izdelovali iz sirka,  
jih prodajali in z njimi dobro zaslužili. Metlice so uporabljali za pometanje 
in čiščenje.
Škatlarji so dobili ime po izdelovanju škatel, v katerih so shranjevali mareli-
ce. Škatle so izdelovali iz lesa. Vsaka škatla je imela na pokrovu ime in naslov 
lastnika.
Škorpijonarji so hodili na Kovk, kjer so lovili škorpijone in njihov strup pro-
dajali v lekarnah.
Tako sva v enem dnevu izvedeli, zakaj in kako so dobili taka imena, zraven 
pa se posladkali z nonino potico.

Zapisali: Nina Breščak, 5. r.  in Ana Gorup, 5. r.

BUDANJE
V Budanjah smo znani po tem, da smo metličarji, škatlarji in škorpijonarji.

Budanjci smo znani tudi po delanju metlic, ki so naš simbol. Budanje je ime, 
ki naj bi izviralo iz imena Buda. To je bil grof, ki je živel v Brithu.

Metličarji smo zato, ker smo izdelovali metlice.

Uporabljajo jih je za pomivanje posod  (posode za grozdje, kuhinjske poso-
de). Metlice so tudi prodajali.

Škatlarji smo zato, ker smo v škatlah prevažali marelice v Trst, kjer so jih 
prodajali.

Škorpijonarji smo zato, ker smo lovili škorpijone in smo iz njihovega strupa 
naredili protistrup.

Običaji v Budanjah so kresovanje (1. maj in 24. junij), vista (fantje in dekleta, 
stari 18 let, se zabavajo na okrašeni prikolici), pohod na Kovk (zadnji vikend 
v avgustu je organiziran pohod in nato še zabava).

Nekoč so se v Budanjah večinoma ukvarjali z živinorejo, danes pa z vino-
gradništvom in trsničarstvom. 

Zapisala: Dominik Krašna, 5. r., in Samo Praček, 5. r.

GORIŠKA REGIJA
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DOLGA POLJANA
Dolga, široka  dolgopoljska polja se razprostirajo po Dolgi Poljani in so zna-
čilna  za naš rodni kraj. Dolga Poljana, naše bogastvo, je nastala pred več ti-
soč leti ob družbi Budanjcev. Ko  so se otroci igrali na dvorišču, mame pekle 
kruh na ognjišču, je naša vas zaživela.   V naši zeleni, prijazni vasi v miru 
živimo in se v objemu gora veselimo.

Zapisal: Matic Jakimovič, 5. r.

»Čas nabiranja 
marelic mi je zelo všeč. 
Spominjam se dne, 
ko sem jih prvič nabirala 
s svojo prijateljico.«  
Ana Gorup, 5. r.

»Na kamnitem dvorišču 
se rada igram, razvedrim, 
prijateljstva sklepam …«  
Ema Černe, 5. r.
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»Metlice mi je dal 
moj stari oče.« 
Robi Krašna, 5. r.

»Ob vsaki metlici pomislim, kako so 
ljudje včasih čistili z njimi …« 
Blaž Kete, 5. r.

»Lepo se je potepati po 
dišečem budanjskem 
sadovnjaku, polnem marelic.«  
Samo Praček, 5. r.

GORIŠKA REGIJA
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DOMAČI KRAJ SKOZI 
MOJE OČI BUDANJE 

Tu kjer živim,
nič ne trpim.
Tu so Budanje
lepe pokrajine. 

Tu je lepo,
tako vedno je bilo,
tu so pridelki
lepi izdelki. 

Tu se imamo radi,
to imamo v navadi,
Budanje rad imam
nobenemu jih ne dam. 
 
Mi škatlarji smo,
veselo pojemo. 
Tu so še metlice, 
vsakdanje lepotice.

Tu je res lepo in upam da 
vedno bo bilo!

Avtor: Dominik Krašna, 5. r.

BUDANJE SKOZI MOJE 
MODRE OČI

Budanje na hribčku stojijo,
ljudje v sadovnjakih 
marelice gojijo, 
srne po gozdnih poteh hitijo,
lovci pa v lepe živali strmijo.

V Budanjah burja piha,
zato čudovito jablano niha.
V Budanjah se Buda skriva, 
mislim, da še vedno v 
Brithu biva.

V tej majceni vasici, 
rada bivam ob tej cerkvici 
in Log zaselek mi je najbolj všeč,
ker v njem imam domek ljubeč!

Avtorica: Ema Černe, 5. r.

MOJ DOMAČI KRAJ

Majhna vas pod goro leži,
v njej kar nekaj je ljudi.
Kmetije v  zaselke so strnjene,
proč od burje so obrnjene.

Od Avžlaka do Loga se 
trinajst zaselkov razteza,
na vrhu pa lepa cerkvica 
vsem ustreza.
V časih smo škorpijonarji bili, 
zdaj smo pa metličarji.

Po  grofu Budi dobili smo ime,
zato Budanje ta vas je. 
Glede marelic je to raj,
to je moj domači kraj.

Avtor: Filip Rupnik, 5. r.

O BUDANJAH

Moj domači kraj so Budanje,                 
polne dreves, gozdov                                 
in toplih domov.

Tu živeli so metličarji,   
zgodovina v knjigah je,                                 
Budanje pa po Budi                                          
dobile so ime.

Buda pil je vino,                                           
ob vinu jedel marelice,                                  
zraven pa sprehajal,                                   
se je mimo kapelice.

Skoraj se mu je zaletelo,             
ko videl Kristjana Korena je,                         
ki mimo njega s kolesom 
je pridrvel.     
Zraven si je tole pesem pel.  
       
Avtorica: Nina Breščak, 5. r.                                                                         

BUDANJE

Budanje, ta lepa domača vas,                        
v dolini naši vipavski je.                               
Tu vsak dan nekaj novega zgodi se.
Tu osnovna šola stoji,                                     
v njej veliko je veselih ljudi,           
na vrhu vasi pa cerkev stoji            
in vse nas zjutraj veselo budi.
Zjutraj v šolo kar iz postelje skočim,        
popoldan travnike s psom preskočim,     
zvečer na sprehodu pa pozdrav 
pošljem mimoidočim.
Moja vas, kraj domači,                    
v dolini naši vipavski             
z burjo prepojeni je,                       
tu lepa narava, bogati vinogradi       
in naši skriti kotički stoje.                    
Tu vsak dan nekaj novega zgodi se.
    
Avtor: Samuel Logar, 5. r.
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BUDANJE

Budanje, ta lepa domača vas,                        
v dolini naši vipavski je.                               
Tu vsak dan nekaj novega zgodi se.
Tu osnovna šola stoji,                                     
v njej veliko je veselih ljudi,           
na vrhu vasi pa cerkev stoji            
in vse nas zjutraj veselo budi.
Zjutraj v šolo kar iz postelje skočim,        
popoldan travnike s psom preskočim,     
zvečer na sprehodu pa pozdrav 
pošljem mimoidočim.
Moja vas, kraj domači,                    
v dolini naši vipavski             
z burjo prepojeni je,                       
tu lepa narava, bogati vinogradi       
in naši skriti kotički stoje.                    
Tu vsak dan nekaj novega zgodi se.
    
Avtor: Samuel Logar, 5. r.

»Budanjci smo 
znani kot metličarji. 
Tudi doma imamo 
metlico in veliko marelic.« 
Nika Praček, 4. r.

»Z budanjskimi metlicami 
smo odšli v svet.« 
Neža Štrancar, 4 . r.

»Le kako iznajdljivi so 
bili Budanjci, ko so z 
metlicami začeli 
služiti kruh.« 
Blaž Kate, 5. r.

GORIŠKA REGIJA



142

SONCE, VODA, BURJA, SVOBODA …

Sprejmi zeleni izziv

OBČINA AJDOVŠČINA (WAJDUŠNA)

SONCE vroče sije,
obiskovalcem razplamti 
bujne domišljije,     
o Wajdušni kot središču 
zelene harmonije,                                        
ups, boljši bi bil izraz 
»slovenske Kalifornije« …
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OBČINA AJDOVŠČINA (WAJDUŠNA)
Čista VODA Hublja 
mirno teče,                       
od nekdaj so zaradi nje 
žareli od sreče,          
zato se ji že od rimske 
dobe Mrzla reka reče …

SVOBODA je 
pri nas povsod,                              
sploh če razpreš 
padalo in zajadraš 
naokrog. 
Tedaj si kot ptič, 
ki leti in leti,                                               
se radostno življenja, 
slehernega pogleda 
veseli … BURJA močna pri 

nas brije, odnaša 
oblake in vse 
traparije, če pa se 
še kakšen kozarček 
vinca popije, je srce 
zares polno 
vipavske poezije …Šola: Osnovna šola Šturje Ajdovščina                                 

Naslov: Sonce, voda, svoboda ...
Sprejmi zeleni izziv občine Ajdovščina (Wajdušna)                    
Mentor: Martin Štinjek                                                      
Avtorji: člani turističnega krožka OŠ Šturje                       
Razred: 7. in 8. razred                                                              

GORIŠKA REGIJA
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OBČINA HRPELJE - KOZINA 
Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina 
www.hrpelje-kozina.si
obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si

"V hitrem tempu današnjega življenja odrasli velikokrat sploh ne opazimo 
vseh lepot, ki nas obdajajo. Slovenija je namreč zelo lepa dežela, polna na-
ravnih, zgodovinskih in kulturnih znamenitosti. Ko jih le opazimo, pa smo 
v svoji odraslosti postali do teh izjemnih znamenitosti zelo kritični.

Čas je, da na Slovenijo in njene lepote pogledamo skozi nedolžne in široko 
odprte otroške oči ter z radovednostjo malih raziskovalcev. Otroci imajo 
o svojih krajih drugačne predstave, pomembne so jim drugačne stvari kot 
nam odraslim. S svežino kreativnosti pa lahko na zanimiv način predstavijo 
svoje kraje in njihove skrite kotičke.

Vtis, ki so ga vsi sodelujoči otroci ustvarili na srečanju v Ljubljani je bil 
nepozaben. Prijetno vzdušje, pozitivna otroška energija ter izdelki, ki so na 
nov, svež način prikazovali kraje v Sloveniji pa so dokazali, da je bil projekt 
uspešen in zelo dobro sprejet.

V občini hrpelje-Kozina smo izredno veseli, da so naši otroci sodelovali pri pro-
jektu. Za svoja prizadevanja in dobro opravljeno delo pa so bili tudi nagrajeni."

Županja občine Hrpelje-Kozina, Saša Likavec Svetelšek

OBČINA RADENCI:  
Radgonska cesta 9 
9252 Radenci 
www.radenci.si 
obcina@radenci.si

Občina Radenci se je v lanskem šolskem letu pridružila projektu društva 
Sobivanje - Slovenija kot jo vidimo otroci.

V današnjih »hitrih« časih si moramo večkrat vzeti čas zase, za uživanje 
teh dobrin, ki nas obdajajo, mlajše generacije pa navajati, da bodo do tega 
bogastva pozornejši, da ga čim prej zaznajo, vzljubijo in ga negujejo. Tako 
bodo tudi gostje od drugod z veseljem prišli pogledat naš kraj in se bodo 
tudi z veseljem vračali vanj.

Župan Janez Rihtarič       

Projekt Slovenija, kot jo vidimo otroci so podprli:
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OBČINA GROSUPLJE: 
Taborska cesta 2  
1290 Grosuplje
www.grosuplje.si
info@grosuplje.si

Občina Grosuplje se je z veseljem odzvala povabilu Sobivanja – Društva za 
trajnostni razvoj in se  pridružila projektu »Slovenija kot jo vidimo otroci«.
Naši učenci so se vključili  v projekt predvsem zato, ker tudi v našem doma-
čem okolju podpiramo  podobne cilje. Menimo namreč, da se vse premalo 
zavedamo lepot naše dežele in jih posledično ne cenimo dovolj. 
Začeti je treba pri otrocih; jih naučiti opazovati, raziskovati in hkrati razvi-
jati pozitivna čustva do svojega kraja in domovine. 
Sodelovanje v projektih kot  je  »Slovenija kot jo vidimo otroci » pripomore 
k opolnomočenju mladih z znanjem pa tudi z ljubeznijo do domovine in 
domače besede.  Srčni in sposobni so v ponos našemu Grosuplju.

dr. Peter Verlič, župan Občine Grosuplje

OBČINA SVETI ANDRAŽ V 
SLO. GORICAH
Vitomarci 71 
2255 Vitomarci
www.sv-andraz.si
info@svandraz.si

Otroške oči vidijo drugače in najdejo lepoto tudi v majhnih stvareh. Ker 
smo želeli skozi projekt dobiti sliko naše občine skozi otroške oči, smo z 
veseljem podprli projekt. 

Darja Vudler, županja

OBČINA KRANJSKA GORA 
Kolodvorska 1b
4280 Kranjska Gora
www.obcina.kranjska-gora.si
obcina@kranjska-gora.si

Občina Kranjska Gora je projekt podprla, saj se zaveda, kako pomembna je 
vzgoja otrok na področju trajnostnega razvoja in varstva narave. Turizem 
je glavna  gospodarska dejavnost naše občine, zato je zelo pomembna tudi 
vzgoja na tem področju. S sodelovanjem v projektu pa so naši najmlajši 
spoznavali lepote domačega kraja in jih skozi njihove oči predstavili tudi 
drugim vrstnikom ter širši javnosti. 

Župan Janez Hrovat
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OBČINA GORNJA 
RADGONA

Partizanska cesta 13 
9250 Gornja Radgona
www.gor-radgona.si

tajnistvo.zupana@gor-radgona.si
Župan Stanislav Rojko

OBČINA
GORNJA RADGONA

OBČINA 
BLED

Cesta svobode 13, 
4260 Bled

www.e-bled.si
obcina@bled.si

Župan Janez Fajfar

OBČINA 
MORAVSKE TOPLCE

Kranjčeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

www.moravske-toplice.si
obcina@moravske-toplice.si

Župan Alojz Glavač

OBČINA 
DOBREPOLJE 

Videm 35 
1312 Videm - Dobrepolje

www.dobrepolje.si
obcina.dobrepolje@siol.net

Župan Janez Pavlin

OBČINA 
APAČE 
Apače 42b 
9253 Apače

www.obcina-apace.si
info@obcina-apace.si
Župan Franc Pižmoht

OBČINA 
AJDOVŠČINA

Cesta 5. maja 6a 
5270 Ajdovščina

www.ajdovscina.si
obcina@ajdovscina.si

Župan Tadej Beočanin

OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19a 
8290 Sevnica

www.obcina-sevnica.si
obcina.sevnica@siol.net

Župan Srečko Ocvirk
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