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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE
Naslov turistične projektne naloge: Z EKOZELENCI V LAJF
Sodelujoči učenci:
Lea Grabner
Tjaša Gradišnik
Lea Lešek Povšič
Barbara Lokovšek
Taja Padežnik
Katja Pajk
Domen Vrščaj
Eva Vujasinović
Mentorice
Slavica Šmerc, univ. dipl.ped., predm. učit. BIO-GOS-NAR
Mojca Povše, prof. SKJ
Anita Drnovšek, predm. učit. LVZ – TIT
Vodja projekta: Slavica Šmerc
Naslov šole:
Osnovna šola Primoža Trubarja Laško
Trubarjeva ulica 20, 3270 Laško
Telefon: 03 734 35 50
Faks: 03 734 35 60
E-mail: os.pt-lasko@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.o-ptlasko.ce.edus.si/
POVZETEK
V našo turistično projektno nalogo smo zavili turistični produkt, ki omogoča prijetno
spoznavanje narave in kotičkov s kulturnimi znamenitostmi v okolici Laškega. Pri tem
smo dali poseben poudarek na čuvanje narave in uporabo odpadnih materialov, tako
imenovanemu krožnemu gospodarstvu. Izoblikovali smo pohod z vmesnimi
postojankami, kjer bodo za udeležence potekale družabne igre, spoznali pa bodo tudi
nekatere naše znamenitosti, se seznanili z gozdnim bontonom in kmečkimi opravili.
Na koncu pa si bodo iz naravnih materialov naredili izdelek, ki ga bodo odnesli s
seboj.
Naša turistična ponudba je namenjena otrokom različnih starosti, do 30 udeležencev.
KLJUČNE BESEDE
Ekozelenc, turistična ponudba, voden pohod, krožno gospodarstvo, gozdni bonton,
Facebook: Z ekozelenci v lajf

I. UVOD
Letošnja naloga na temo Zelenega turizma predvsem za novince ni bila lahka, tisti
“stari” člani pa so se kmalu ujeli in tako so se začele porajati ideje. Biti moramo
inovativni in zanimivi, kajti navdušiti moramo zelo zahtevne najstnike, katerim bo naš
program namenjen, a jih narava ponavadi ne zanima najbolj. Že sam naslov Zeleni
turizem pove, da bo naša turistična ponudba povezana z naravo in njeno lepoto.
Skupaj smo zbrali vse informacije in naše ideje in se dogovorili, da se bomo odpravili
na pohod, da bi odkrili, kaj zanimivega bi lahko ponudili “razvajenim” najstnikom.

Po našem pohodu smo se odločili, da bomo tudi za naš turistični produkt pripravili
pohod, poimenovan

Pohod bo potekal od Zdravilišča Laško, mimo zanimivih kapelic, kužnega znamenja
in dveh cerkva, večinoma po gozdnih in travniških poteh, a ga bomo najstnikom
primerno popestrili z različnimi igrami na vmesnih postojankah. Da bo naša turistična
ponudba res zelena, bomo na eni od postojank podrobno predstavili gozdni bonton,
po poti pa nabirali različne naravne materiale, kot so npr. želod, storži, jesensko
barvno listje, vejice, kostanj (odvisno od letnega časa) skratka vse, kar se navezuje
na naravno obarvan gozd. Iz teh materialov si bo vsak od naših turistov na končni
postojanki, na Učni in ogledni ekokmetiji Razboršek, izdelal svojega ekozelenca.
Seznanili se bodo s kmečkimi opravili, odvisno od letnega časa, in naredili izdelek iz
ličkanja.

In še nekaj! Odločili smo se, da bomo za izvedbo porabili čim manj denarja in
kupljenega materiala, saj želimo pohodnike seznaniti s tako imenovanim krožnim
gospodarstvom. Za svoje izdelke bomo uporabili vrečke za kavo, kakav, kruh,
kartonske škatle od čevljev ... in iz njih izdelali pripomočke za naš turistični produkt.

II. ZBIRANJE INFORMACIJ
Naša prva naloga je bila, da zberemo čim več literature v šolski in mestni knjižnici.
Nato smo se odpravili v muzej Laško, kjer nam je kustos g. Majcen povedal nekaj o
geološki poti, ki je ena od neznanih zanimivosti. Predlagal nam je nekaj zanimivih
poti. Nato smo se na sestanku dogovorili, kako bo potekal ogled na terenu in ga tako
tudi izvedli. Vse zanimivosti med potjo smo tudi fotografirali.
Našo pot smo začeli pri ZDRAVILIŠČU LAŠKO.
Zdravilišče Laško ima približno 160-letno tradicijo. Tu je bival tudi cesar Franc Jožef,
po katerem se imenuje tudi eden izmed vrelcev. Danes je zdravilišče sodoben in
kakovosten center zdravstvenega in wellness turizma s programi in storitvami za
zdravje in dobro počutje. Hotel je primeren tudi za osebe, ki imajo posebne potrebe,
prav tako je primeren za osebe, ki potrebujejo medicinsko pomoč. Nudijo: družabne
salone, restavracijo, termalne bazene, savna centre in center medicine.
Pot smo nadaljevali do druge točke, in sicer do informacijske table POT TREH
CERKVA.

Na njej bomo lahko pokazali otrokom približno pot, po kateri bomo hodili, njeno smer
in dolžino. Pot smo nadaljevali po strmem hribu navzgor, dokler nismo prišli do konca
vasi.
Krajša pot nas je nato vodila še po gozdu in kmalu smo prišli do tretje točke,
ZAPUŠČENE KAPELE.

Tu smo se podrobno seznanili z gozdnim bontonom, ki smo ga prinesli s seboj, saj
pot takoj za kapelico zavije v gozd.
GOZDNI BONTON
1. Slika : Nabiraš različne rastline, ampak nabereš jih lahko samo določeno
količino. Ne uničujemo rastja (gobe, mahovi , drevesa …).
2. Slika : Majhna in velika drevesa so živa bitja in so tudi dom različnim živalim,
zato jih moramo spoštovati in ne uničevati.
3. Slika : V gozdu ne smemo kuriti, ker je dom živalim in rastlinam, ki jim lahko
ogenj škoduje. Zato je prepovedano KURITI!
4. Slika : Smeti in odpadki ne spadajo v gozd, zato jih moramo vzeti s seboj in
odnesti v smetnjak oz. na urejeno odlagališče.
5. Slika : Hoditi moraš po peš poti v gozdu, ki je označena in ne zahajati po
brezpotjih. Kažipote, oznake, ograje, mostove, klopi in druge naprave pa
ohrani nepoškodovane.
6. Slika : Gozdne živali so zelo plašne, zato ne smeš zganjati hrupa, tvoj pes
mora biti pripet.

7. Slika : Vožnja po gozdu je dovoljena samo po cestah, če seveda poseben
znak tega ne prepoveduje. Ne parkiraj vozila kjer koli, ampak vprašaj lastnika
zemljišča za dovoljenje.
8. Slika : Voda je dragocena, ker je tudi pijača skoraj vsem živalim v gozdu. Zato
ne spuščaj v njo in gozdna tla kakršnih koli škodljivih snovi.

http://www.gore-ljudje.net/informacije/53001/

Nato pa smo nadaljevali našo eko avanturo.
10 minut hoje od kapele stoji CERKEV SV. MIHAELA, ki je bila tudi naša četrta
točka.
Spada med ambientalno najpomembnejše kulturne spomenike v porečju Savinje. V
notranjosti cerkve se prepletajo gotski elementi z renesančnimi stilnimi prvinami. Ima
tudi zlate oltarje. Ko se odpravimo proti Šmihelu, lahko na poti opazimo štiri od
nekdaj sedmih kapelic križevega pota. Cerkev na Šmihelu je leta 1637 začel zidati
Jurij Jarh, po njegovi smrti pa sta zidanje nadaljevala njegov brat Jakob in Laščan
Mihael Penič. Med izkopavanjem temeljev za cerkev so našli kost, za katero so
domnevali, da je človeška in so jo kasneje obesili pod korni obok. Veliki zvon na
Šmihelu je iz leta 1649, manjši pa iz 20. st. Ostale zvonove pa je na žalost med prvo
in drugo svetovno vojno odvzela oblast.

Od cerkve smo se po ovinkih spustili malo nižje in prišli do ZVONA ŽELJA, kjer si
lahko vsak nekaj zaželi in nato pozvoni.

Kar krepko smo se spustili v dolino, da smo prišli do naše pete točke, KUŽNEGA
ZNAMENJA.

Tam smo na tabli prebrali del legende o spomeniškem kamnu, na katerem so včasih
sekali roke. Kamniti križ je znamenje iz leta 1596. V kamnu pod križem je odprtina,
kjer je bila pritrjena puščica za darove, poleg pa je izklesana roka. Domačini pravijo,
da je roka, ki je izklesana, pripadala tatu, ki je poskušal ukrasti darove iz puščice, pa
mu je zaradi greha roka okamenela.
Nekoliko naprej smo prišli do cerkve sv. Krištofa z najstarejšimi lesenimi orglami na
svetu. Narejene so tako, da se odpirajo na obe strani. Prvotno so bile orgle v
nadžupnijski cerkvi Sv. Martina v Laškem, nato v Marijagraški cerkvi in sedaj na

Krištofu. Vsekakor pa niso njena edina prepoznavna značilnost. Na steni cerkve je
tudi sončna ura ...

Naš cilj je bila Učna in ogledna ekokmetija Razboršek, kjer so nam predstavili svoje
dejavnosti in nas postregli s svojim domačim jabolčnim sokom.
Tu je bil zaključek našega EKO POHODA. Na koncu smo se z gospo Razboršek
dogovorili za dejavnosti, ki jih bomo na kmetiji opravljali in pa za ceno malice, ogleda
kmetije in dejavnosti. Cena delavnice in pogostitve pri Razborškovih znaša 5 € na
osebo.

Polni vtisov in idej smo se naslednjič pri krožku lotili osnutka izdelave naše projektne
turistične naloge. Razdelili smo si delo in pričeli z delom ...

III. ORGANIZACIJA PRIREDITVE
Naša turistična ponudba je pripravljena za skupino enega razreda, to je do 30
učencev.
III.1.URNIK IN POTEK DEJAVNOSTI
ČAS

PROGRAM

9.00

zbor pred Zdraviliščem Laško, Zdraviliška 6, ploščad pred glavnim
vhodom

9.05

pozdrav in predstavitev programa

9.15

pohod proti Šmihelu z vmesno postojanko pri kapelici in
predstavitvijo gozdnega bontona

9.45 - 10.30

nabiranje naravnih materialov in hoja proti Šmihelu

10.30 11.00

počitek in balinčkanje

11.15 12.45

odhod do “kamnite roke” predstavitev legende, nadaljevanje poti na
Krištof

12.45 13.15

počitek in streljanje s fračo na Krištofu

13.15 14.30

odhod do kmetije Razboršek, pogostitev, delavnice in zaključek

Tjaša bo na zbirnem mestu pri Zdravilišču Laško sprejela in pozdravila »pohodnike«
ter predstavila začrtan program po urniku. Na tej točki jih bo seznanila, kaj za Laško
predstavlja zdravilišče, kjer smo se zbrali.
Nato bo Lea L. obiskovalce razdelila v skupine po 4 do 5 otrok in vsaki skupini dala
svojo EKO vrečko, izdelano iz odpadnih kavnih vrečk. Vanjo bodo nabirali naravne
materiale, kot so storži, kostanj, listje, želod (odvisno od letnega časa), ki jih bodo
kasneje uporabili na zaključku. Med pohodom pa bodo v te vrečke zbirali tudi koščke
sestavljanke. Pri Zdravilišču bo vsakemu že dala prvi košček sestavljanke.
Katja bo vse povabila, naj se ji pridružijo in skupaj krenejo na pot.
Lea bo pri informacijski tabli predstavila pot, ki jo bodo prehodili.
Od Zdravilišča se bomo najprej povzpeli proti Šmihelu, cerkve sv. Mihaela, ki jo
lahko vidimo že od zdravilišča. Na poti proti Šmihelu nabirajo naravne materiale,
izključno tiste, ki so na tleh.

Katja se bo ustavila na vmesni postaji pri opuščeni kapelici, o kateri ni nobenih
podatkov.
Domen bo obiskovalcem predstavil gozdni bonton. Tam bodo prejeli tudi drugi
košček sestavljanke.
Nato bo Eva vse udeležence odpeljala po gozdni poti proti Šmihelu, ki je od naše 2.
točke oddaljen 10 minut hoje. Tam si bodo mladi obiskovalci lahko privoščili malo
počitka in izvedeli nekaj novega o Šmihelu.
Katja in Eva bosta turiste povabili, da se bodo preizkusili v balinčkanju, tu pa bodo
dobili že 3. kos sestavljanke.
Po počitku bodo nadaljevali pot pod vodstvom Barbare proti Krištofu. Vmes se bomo
ustavili pred kužnim znamenjem, kamnito roko, kjer bo Barbara predstavila legendo
o tej znamenitosti in razdelila 4. kos sestavljanke. Naprej nas bo peljala Taja, s
poti bomo zagledali cerkev sv. Krištofa, kjer se bomo zopet lahko spočili. Lahko
bodo tudi pokukali skozi vrata ključavnice in videli najstarejše lesene orgle na svetu.
Dobili bodo predzadnji kos sestavljanke, nato pa bodo obiskovalci po navodilih
Domna še streljali z leseno fračo v vrečke napolnjene z nagradami.
Za in na zaključek pa se bomo pod vodstvom Lee G. odpravili do kmetije Razboršek,
kjer bomo razdelili še zadnji kos sestavljanke.
Gospodinja nam bo pripravila domačo malico in domači sok ter nam predstavila
različna kmečka opravila. Po malici si bo vsak iz nabranih naravnih materialov izdelal
svojega ekozelenca in iz ličkanja pod vodstvom gospodinje naredil svojo figuro
( zajček, ptiček, deklica, fant …)
Za zaključek se bo Lea G. vsem obiskovalcem lepo zahvalila, da so se udeležili
našega programa in vsakemu bomo za spomin podarili našega malega ekozelenca iz
kartona.

III.2 OPIS POTI IN DEJAVNOSTI

POT bo potekala po začrtani poti na zemljevidu, ki je tudi markirana, saj po njej
vsako leto poteka »Pohod po poti treh cerkva«.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=znIDaaCXA7Tc.k1OxhQGh6pkw

SESTAVLJANKA
Vsak udeleženec bo zbiral koščke sestavljanke od začetka do konca naše poti in jih
spravljal v vrečko svoje skupine. Na koncu bo imel vsak celotno sliko iz 6 koščkov.

GOZDNI BONTON
Domen bo opisal gozdni bonton, pri čemer si bo pomagal z zgibanko. Poudaril bo, da
se bomo v skladu z njim ravnali ves čas, ko bomo hodili po gozdu, in vse prosil, naj
ga upoštevajo vedno, saj s tem varujejo naša »zelena pljuča«.

BALINČKANJE - turnir
Rekviziti:
1. balinčki (3)
2. 3 različno velike ekoškatle (odpadna embalaža)
3. nagrada – lesen ekozelenc
Pravila igre:
1. Vsak udeleženec ima na voljo 3 balinčke.
2. Vrže jih v 3 različno oddaljene škatle- ekoškatle.

3. Najbližja ekoškatla je oddaljena 3 metre in vredna 10 točk, 2. ekoškatla je
oddaljena 5 metrov in vredna 20 točk, zadnja ekoškatla pa je oddaljena 7
metrov in vredna 30 točk.
4. S tremi meti skuša zadeti čim večje število točk, tako da jih meče v ekoškatle.
5. Igralec, ki dobi največ točk, zmaga.
6. Če sta dva igralca izenačena, se pomerita še enkrat, dokler en igralec ne
osvoji večje število točk.
7. Zmagovalec balinčkanja nato osvoji nagrado - lesenega ekozelenca.
CILJANJE S FRAČO
Rekviziti:
1. med potjo nabrani naravni materiali,

primerni za streljanje s fračo (storži,

kostanj, želod …)
2. frača
3. 8 vrečk
4. 5 nagrad: različno velike škatle s piškoti
Pravila:
1. Nameščenih bo 8 vrečk, od tega 5 z nagradami, 3 bodo prazne. Vrečke bodo
različno oddaljene od mesta streljanja. Bolj kot bo vrečka oddaljena, boljša bo
nagrada. Prva vrečka bo stala približno 3 m od mesta streljanja, vsaka
naslednja pa bo za 1m bolj oddaljena od prejšnje.
2. S fračo streljajo v vrečke.
3. Vsaka skupina ima 1 strel (1 član ekipe strelja).
Nagrade so različno velike škatle z različno količino piškotov, ki jih bomo spekli v šoli.
MALICA
Po prihodu na kmetijo se bomo podprli z malico, ki nam jo bo pripravila in predstavila
domača gospodinja, in se odžejali z njihovim domačim jabolčnim sokom.

DELAVNICI NA KMETIJI
Po malici bomo na turistični kmetiji Razboršek spoznali nekaj kmečkih običajev. Pod
vodstvom gospe Razboršek si bo nato vsak izdelal svojo figurico iz ličkanja, nato pa
pod mentorstvom Tjaše še mini ekozelenca iz materialov, ki jih je nabral po poti; pri
tem pa bomo sodelovali vsi, da bomo utrdili vezi, za katere upamo, da se bodo
spletle.

ZAKLJUČEK PRIREDITVE
Za zaključek se bo Lea G. vsem obiskovalcem lepo zahvalila, da so se udeležili
našega programa in z nami sodelovali, nato bomo vsakemu za spomin podarili
našega malega ekozelenca iz kartona.
Na koncu jih bomo pospremili še do izhodiščne točke, od koder jih bodo lahko domov
odpeljali starši.

III.3. SEZNAM PRIPOMOČKOV ZA IZVEDBO VODENJA
6 vrečk za skupine
30 kompletov sestavljank
3 veliki ekozelenci - za balinčkanje
3 balinčki
1 frača
8 vrečk in 5 nagrad: 5 vrečk in 5 različno velikih škatel s piškoti
30 malih ekozelencev
po 6 kom.: vrvica, lepilo, škarje (za delavnico)

III.4. IZDELAVA IN SKRB ZA PRIPOMOČKE
PRIPOMOČKI, MATERIAL ZA IZDELAVO PUZLOV:
Sestavljanka bo iz odpadnih kartonskih škatel, na vsaki strani bo nalepljena slika: na
eni strani se bo po sestavljanju prikazala slika poti, ki jo bodo prehodili, na drugi pa
izbrana fotografija Laškega, ki smo jo slikali po poti.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=znIDaaCXA7Tc.k1OxhQGh6pkw

BALINČKI
Material: valovita lepenka/karton, velikost 20x130cm, 10 okroglih lesenih ploščic,
premer 8 cm, debelina 2 cm, 10 lesenih palčk (nos), 2 prazni vrečki od prave kave
(za usta-stran z rdečo barvo, za očala stran s srebrno barvo), škarje ter lepilo

FRAČE, VREČKE Z NAGRADAMI ZA CILJANJE
Frača je narejena deloma iz naravnih materialov, ogrodje je leseno, gumica pa je iz
elastike.
Vrečke, v katerih so nagrade, so izdelane iz odpadnih kavnih vrečk, v katerih so bila
kavna zrna.
Postopek izdelave eko vrečk:
Kavno vrečko, veliko približno 30 cm, odrežemo na polovici, tako da dobimo obliko
kocke. Nato odmerimo 13 cm in zgoraj prepognemo rob na notranjo stran, da je lepo
gladek. Zgornjega dela vrečke ne odvržemo, saj ga uporabimo za ročaje nastale
vrečke. Ročaja naredimo tako, da iz zgornjega dela odrežemo približno 4 cm široka
trakova, ki ju prepognemo, da je vse skupaj trše. Izdelana ročaja nato prilepimo na
notranjo stran vrečke, ki je oddaljen od vsake strani po 2 cm.

Izdelava škatel
Škatle bomo izdelali iz več kosov valovite lepenke. Najprej odrežemo kos lepenke v
velikosti 40x6 cm. Nato iz valovite lepenke izrežemo 2 kroga s premerom 12,5 cm in
manjši trak velikosti 40x1 cm. Tako smo dobili 4 kose, ki jih bomo zlepili z vročim
lepilom. Večji kos najprej nalepimo ne enega izmed krogov (kos oblikujemo po
krogu). Tako dobimo dno in stranice posode. Na drugi krog nalepimo manjši kos
lepenke (zopet oblikujemo v krog) in tako smo dobili pokrov škatle. Pokrov nadenemo
na škatlo in že smo dobili škatlo, v katero bomo položili piškote, ki bodo nagrada pri
streljanju s fračo. Izdelali bomo 5 različno velikih škatel, vsaka naslednja bo višja za 2
cm.

Piškoti
Piškote bomo spekli v šoli.
Recepti:
Razpokani piškoti

Postopek:

sestavine: (za 50 piškotov)

Rumenjake ločimo od beljakov. Rumenjake,

250 g kokosove moke

kokosovo moko, čokolado v prahu, orehe ter

120 g čokolade v prahu

sladkor zmešamo in dodamo sneg iz beljakov. Iz

100 g zmletih orehov

mase naredimo kroglice, ki jih povaljamo v

250 g sladkorja v prahu

sladkorju v prahu. Piškote zložimo na pekač,

3 jajca

obložen s peki papirjem, in jih pečemo 5-8 minut

sladkor v prahu za "posip"

na 200 stopinjah, oziroma dokler piškoti ne
razpokajo. Ohladimo jih na pekaču.

Enostavni čokoladni "cookies"

Postopek:

sestavine: (za 20 piškotov)

Jajce stepemo. Dodamo sladkor in penasto

1 jajce

zmešamo.

Malo

posolimo,

dodamo

žličko

100 g sladkorja

pecilnega

praška.

Prilijemo

staljeno

maslo.

ščepec soli

Vmešamo poljubno količino kakava (do želene

žlička pecilnega praška

barve, npr. 3 žlice). Postopoma primešamo moko,

100 g staljenega masla

da dobimo dokaj gosto testo (lepo odstopi od roba

instant

kakav

količine

bo

po

želji

odvisna

(od posode). Nazadnje v posodo stresemo še na
barva koščke nasekljano čokolado (mlečno, temno,

piškotov)

lahko z lešniki ali drugo poljubno vrsto) in še

250 g moke (približno)

enkrat premešamo. Maso zajemamo z žlico (ne

100

g

sesekljane

čokolade

poljubne polno), s pomočjo druge žlice pa oblikujemo
kepice. Te z nekaj cm razmika polagamo na
pekač, obložen s peki papirjem . Pečemo približno
15 minut na 160 stopinjah.
Ko so pečeni, so cookiji še malo mehki, strdijo se
na zraku.

III.5. VAROVANJE
Udeležence pohoda bodo spremljali spremljevalci. Na 15 otrok mora biti en
spremljevalec, koliko jih bo na našem pohodu, bo odvisno od števila prijavljenih. V
našem primeru bodo spremljevalci učitelji/ce OŠ Primoža Trubarja Laško.

III.6. OBLIKOVANJE REKLAMNEGA PLAKATA, VABILA S PRIJAVNICO,
PROMOCIJSKEGA MATERIALA
Izdelali bomo vabilo v obliki zgibanke (priloga 1),

plakate (priloga 2), maskote,

izdelane iz različnih odpadnih materialov, npr.: škatle za shranjevanje jajc, papir, les,
nogavice ...

PRIPOMOČKI ZA IZDELAVO PROMOCIJSKEGA MATERIALA
NAČRTOVANJE IZDELAVE IN PRIPRAVE REKVIZITOV
Pripomočke in oglasni material bomo izdelali v šoli, pri krožku. Ves čas bomo zbirali
in prinašali v šolo že uporabljene materiale, da bomo iz njih izdelali balinčke,
ekozelence, vrečke in še kaj. Dogovorili se bomo tudi, kdo bo kaj nabral v naravi.
SEZNAM PRIPOMOČKOV
ekozelenci iz naravnih materialov

30x 1 m vrvice, nabrani naravni materiali

sestavljanke

6x karton velikosti A5, 6x slika Laškega,
6x slika poti

reciklirane vrečke

6x prazna kavna vrečka, lepilni trak in
škarje

2 plakata

2kos papirja A1, komplet flumastrov

100 vabil

100 kom eko papirja 21x21cm

5 škatel
5 kpl. piškotov
maskote

SEZNAM IN SKRB ZA PRIPRAVO REKVIZITOV

Ime

Pripomočki

Zadolžitve

Tjaša

pozdrav in prestavitev
projekta

Lea G.

vodenje poti od cerkve sv.
Krištofa do kmetije
Razboršek

Lea L.

eko vrečka, košček
sestavljanke

razdelitev v skupine

Katja

vodenje začetka pohoda

Eva

vodi pot proti Šmihelu

Domen

košček sestavljanke,frača

predstavitev gozdnega
bontona, vodi pot do
cerkve sv. Krištofa in
streljanje s fračo

Eva, Katja

balinčki, košček
sestavljanke

vodenje balinčkanja

Barbara

košček sestavljanke

predstavitev legende

vsi
Tjaša

vodenje delavnice
izdelave ekozelencev iz
naravnih materialov
mini ekozelenci, vrvice,
škarje, lepila

IZDELAVA POTREBNIH REKVIZITOV IN OGLASNEGA MATERIALA
MINI EKOZELENČEK:
Za enega MINI ekozelenčka potrebuješ:
1 lepenko(10x20 cm), 2 rjava flumastra, alkoholec (črn in rdeč), bel papir, lepilo,
palčko za nos (3-5cm) in spenjač

Potek izdelave MINI ekozelenca:
Lepenko pobarvamo z rjavim flumastrom (da je bolj podobno deblu). Nato lepenko
zvijemo v tulec in jo spnemo na zgornjem in spodnjem delu.
Iz papirja izrežemo dva enaka pravokotnika in enega malo manjšega, da sestavimo
očala. Pobarvamo jih s črnim flumastrom. Nato naredimo pod očali luknjico za nos. V
luknjico vstavimo leseno palčko. Nato iz rdeče strani kavne vrečke izrežemo usta
različnih oblik. Usta na papir narišemo s flumastri/alkoholci. V višini ust naredimo
luknje za lesene palčke (roke).

FRAČE, VREČKE Z NAGRADAMI ZA CILJANJE
Frača je narejena deloma iz naravnih materialov, ogrodje je leseno, gumica pa je iz
elastike.
Vrečke, v katerih so nagrade, so izdelane iz odpadnih kavnih vrečk.
Postopek izdelave eko vrečk:
Kavno vrečko, veliko približno 30 cm, odrežemo na polovici, tako da dobimo obliko
kocke. Nato odmerimo 13 cm in zgoraj prepognemo rob na notranjo stran, da je lepo
gladek. Zgornjega dela vrečke ne odvržemo, saj ga uporabimo kot ročaje nastale
vrečke. Ročaja naredimo tako, da iz zgornjega dela odrežemo približno 4 cm široka
trakova, ki ju prepognemo, da je vse skupaj trše. Izdelana ročaja, ki sta oddaljena od
vsake strani po 2 cm, prilepimo na notranjo stran vrečke.
IZDELAVA BALINČKOV:
Material: valovita lepenka/karton, velikost 20x130cm, 3 okrogle lesene ploščice
premera 8 cm, debelina 2 cm; 3 lesene palčke (nos); 2 prazni vrečki od prave
kave(za usta-stran z rdečo barvo, za očala stran s srebrno barvo), škarje ter lepilo.
Postopek: Za en balinček: Iz praznih vrečk izrežemo 10 ust in očal ter jih zalepimo na
lesene ploščice. Na koncu pa še dorišemo nos.
EKOZELENC IZ NABRANEGA MATERIALA:
Vsak otrok bo dobil lepenko 10x20cm. Nato bo v naravi nabral vsak svoj material za:
-očala,
-nos,
-usta,
-lase in
-kapo.
Na voljo bodo imeli tudi lepilo in škarje, če bo moral kaj izrezati in zalepiti.
Ekozelenca oblikuje vsak po svoji želji.

Primer ekozelenca iz nabranega materiala:
Naberemo material:
-palčka za nos
-dva velika zelena lista za očala
-3 lesene palčke za nos in roke
- travna bilka za usta
Iz zelenega lista s škarjami izrežemo očala in jih nato prilepimo na lepenko. Pod
očala prilepimo palčko za nos. Pod palčko za nos prilepimo usta- npr. nasmejana. S
kamenčki ob straneh naredimo še luknje za roke in vanjo vtaknemo palčke.

IV. FINANČNI NAČRT
Pripomoček, količina

Strošek

delavnica + malica

5€

300 g kokosove moke

1,80€

200 g čokolade v prahu

2,00€

100 g zmletih orehov

2,50€

300 g sladkorja v prahu

1,50€

6 jajc

1,20€

1kg sladkorja

0,85€

1 kg soli

0,45€

1 kom. pecilnega praška

0,20€

100 g stopljenega masla

1,00€

kakav (po želji)

3,20€

1kg moke

0,65€

100 g sesekljane čokolade

1,40€

5x škarje

6,00€

5x lepilo v stiku

4,00€

1 komplet flumastrov

2,75€

1m elastike

0,60€

2x plakat vel. A1

1,20€

30m vrvice

2,30€

lepilni trak

0,70€

lepenka vel. A1

1€

vroče lepilo (pištola)

13€
skupaj (za 30 oseb): 51,55€ + 5€ na osebo
strošek na osebo: 6,77€

V. OGLAŠEVANJE
Našo turistično ponudbo bomo oglaševali s plakati, zloženkami, majhnimi maskotami,
ki jih bomo izdelali sami. Plakate bomo obesili po Laškem in v šolskih prostorih.
Zloženke bomo razdelili učencem šole, ponudili jih bomo tudi drugim javnim
ustanovam v Laškem, kot so Zdravilišče Laško, Knjižnica, Muzej in TIC. Oglaševali
bomo tudi elektronsko, in sicer na spletni strani šole, izdelali pa smo tudi lastno
facebook stran: Z ekozelenci v lajf, kjer si bodo ponudbo lahko pogledali vsi tisti, ki
možnosti za sprostitev in zabavo iščejo preko sodobnih elektronskih medijev.

VI. TRŽENJE PROGRAMA
Turistično ponudbo bomo ponudili učencem osnovne šole s plakati, zloženkami in
maskotami. Ponudbo bomo ponudili tudi meščanom. Plakate bomo obesili po mestu,
zloženke pa ponudili tudi drugim javnim ustanovam, kot so Muzej, Zdravilišče Laško
... Ponudbo pa lahko vidite tudi na naši facebook strani in na spletni strani osnovne
šole.
Še posebej pa smo veseli, da sta se učiteljici dogovorili z OŠ Velika Polana, da si
bomo spomladi, ko bo toplo, izmenjali naši turistični ponudbi. Tako bomo enkrat v
vlogi turistov, drugič pa v vlogi turističnih vodnikov.

VII. ZAKLJUČEK
Našo turistično projektno nalogo bomo lahko koristno uporabili in izkoristili tako, da
bomo del tega, kar je zapisano o zanimivostih in poučnih stvareh naše začrtane poti,
predstavili obiskovalcem našega pohoda. Tako bodo lahko bodo vsi, ki se bodo
udeležili pohoda, še posebej pa otroci, doumeli, da je v naravi velikokrat dosti
prijetneje in bolj koristno kot pa doma za računalnikom. S to projektno nalogo smo
želeli doseči to, da se bodo otroci zavedali, kako koristno in prijetno je gibanje v
naravi, saj se bomo podali na pohod, vmes pa spoznali še, kako pomembno je
ohranjati naravo in uporabiti odpadne materiale za nove izdelke.
Z nalogo želimo, da bi tudi mi pripomogli k turistični ponudbi Laškega, saj smo za
pohod izbrali takšno pot, ki večinoma vodi po gozdovih in travnikih, na katerih je zelo
veliko kulturnih znamenitosti. Izbrali smo takšne znamenitosti, o katerih bodo
obiskovalci z veseljem in z zanimanjem poslušali. Tako se bodo radi vračali v Laško,
saj bodo na našem pohodu spoznali, da imamo tu res veliko zanimivih naravnih in
kulturnih znamenitosti.
Prav tako pa smo s to turistično ponudbo prispevali tudi k promociji OŠ Primoža
Trubarja Laško, saj smo ponudniki namreč učenci s te šole. Veseli smo, da sta se
naši mentorici povezali z OŠ Velika Polana, da bomo mi njim pri nas, oni pa nam pri
njih, izvedli vsak svojo turistično ponudbo. S tem bo naša turistična ponudba tudi v
resnici zaživela.
Če bo obiskovalcem naša turistična ponudba všeč, si bodo zagotovo ustvarili
pozitivno mnenje o šoli, ki ga bodo lahko delili naprej. Tako bo naša šola postala še
bolj prepoznavna, mi pa bomo morda dobili še kakšno priložnost za turistično
vodenje in s tem pridobili nova znanja in nove izkušnje.

Viri:
Pisni:
Majcen, T., Jošt, S., Štor,. L: Geološka učna pot na Govce, Laško, Zveza kulturnih
organizacij, 1994
Laško, Zveza kulturnih organizacij Laško, 1991
Laški zbornik 2007, Knjižnica Laško, 2007

Ustni:
Tomaž Majcen, univ. dipl. inž. geol., kustos Muzeja Laško
Gospa in gospod Razboršek, lastnika učno ogledne kmetije Razboršek

Elektronski:
http://kvgn.pzs.si/files/File/Seminarske%20naloge/meje_laskega.pdf
http://www.stik-lasko.si/sl/tic-lasko
http://www.lasko.info/sl/cerkve-in-kapele
http://www.saubermacherkomunala.si/public/upload/files/Katalog%20izdelkov%20iz%20odpadnih%20embalaz
nih%20materialov%20%282012-2013%29%282%29.pdf
http://www.ustvarjajmo.si/index.php/kreativne-ideje-ob-razlicnih-letnih-casih
http://uciteljska.net/Projekti/Lily/
http://e-mesto.si/forum/poglejTemo/ustvarjalne-ideje-in-domislice/3585/84
http://www.gore-ljudje.net/informacije/53001/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=znIDaaCXA7Tc.k1OxhQGh6pkw

Fotografije:
Razen posebej označenih so vse fotografije delo učenca Jakoba Sadarja in članov
turističnega krožka.

Priloge:
Priloga 1: Zgibanka – zunanja stran, polna črta: odrezati, črtkana: pregib

Priloga 1 - notranja stran

Priloga 2: Plakat

TURISTIČNI KROŽEK OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO
VAS VABI

KOGA?
VSE LJUBITELJE NARAVE
KDAJ?
V _____________, DNE ____ OB 9. URI
KJE?
NA PLOŠČADI
PRED VHODOM ZDRAVILIŠČA LAŠKO
(Zdraviliška cesta 6)
PRISPEVEK?
7€

