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POVZETEK
Člani izbirnega predmeta Turistična vzgoja smo se letos odločili, da se bomo ponovno
priključili že 28. festivalu Turizmu pomaga lastna glava, sploh zato, ker je letos pod
sloganom Na zabavo v naravo. Takoj smo pomislili, da moramo zapustiti šolske klopi in iti
ven, v naravo, in nekega lepega dne imeti pouk zunaj. No, ne ravno pouk, pač pa ustvarjalne
delavnice, tako delo, ki ga sicer ne moremo opraviti v razredu ali pa ga bo lepše in bolj fajn,
kakor rečemo Korošci, opraviti zunaj. Mi smo storili vse to in še več. Združili smo
sodelovanje z Občino in s krajani in pripravili druženje na prostem. Županja je želela
urediti del Črne od Bognerjeve ride do trgovine v Rudarjevem in tam zasaditi drevesa v
nekakšen drevored, mi smo želeli saditi ta drevesa po načelih UNESCO ASP net in v okviru
ENO dneva, pa še na zabavo v naravo smo hoteli. Torej smo zavihali rokave in si pripravili
lep dan. Da pa ne bi bilo druženje v naravi prekratko, smo za vse tiste, ki so želeli še več,
pripravili tudi podaljšek in se dogovorili s taborniki za kostanjev piknik in druženje ob
tabornem ognju ter prenočevanje ob taborniški hiši na Mrdavsovem v Žerjavu. Pa še
gozdnega moža smo poklicali, to je lik, ki ga v okviru Turističnega društva Črna tržimo že
nekaj časa in smo ga vpletli v naše dogajanje in ga želimo zdaj kot naš turistični produkt
predstaviti širši javnosti.
KLJUČNE BESEDE: POSADIMO DREVO, NARAVA, ZABAVATI, SPOZNAVATI
ŽIVLJENJE, SODELOVATI
ABSTRACT:
Participants of the elective course Tourist education have decided to once again
participate on already the 28th festival ‘Turizmu pomaga lastna glava’, mostly because this
year it is being organized under the slogan ‘Na zabavo v naravo’ (Go have fun in nature).
It immediately occurred to us that we have to get away from school desks and escape into
nature, and have classes outside on one lovely day. Well, not precisely classes but rather
creative workshops; to do a kind of work we cannot do in class, or it would be prettier and
‘bolj fajn’ (informal for ‘much better’), as us Korošci (Carinthians) say, to have it done
outside. We did all this and more. We collaborated with the town hall and the townspeople,
and prepared socializing outdoors. The mayor wished to put in order a part of Črna
extending from Bognerjeva rida to a market in Rudarjevo, and plant trees there in some
kind of a tree-lined lane. We wished to plant those trees on UNESCO ASP net’s principles
within ENO day, plus we wanted to go have fun in nature. Therefore, we rolled up our
sleeves and arranged a lovely day. In order not to lack time for socializing in nature, we
prepared, for all who wanted more, an extension and thus made an agreement with the
scouts for a chestnut picnic and socializing next to a campfire, plus for an overnight
accommodation at the scout house on Mrdavsovo in Žerjav. We even called a forest man, a
figure that has been on the market in the name of the Tourist Information Centre Črna
for quite some time, and we included it into our event. We now wish to present this to
public as a tourist product.
Key words: plant a tree, nature, have fun, discover life, cooperate.
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1. UVOD
Naslov turistične naloge:

NA ZABAVO V NARAVO – »Zunaj je vedno fajn«
Avtorji:
ČLANI IZBIRNEGA PREDMETA TURISTIČNA VZGOJA OŠ Črna na Koroškem
Mentorici:
SABINA KOVAČIČ (učiteljica BIO – GOS - NAR), svetovalka
ŠPELA PEČNIK (prof. MAT - PTHV), mentorica
Avtorji turistične stojnice:
SABINA KOVAČIČ (učiteljica BIO – GOS - NAR) svetovalka
ŠPELA PEČNIK (prof. MAT - PTHV) mentorica
Nalogo pregledala: Irena Greiner (učiteljica SLO – TJA)
Povzetek v angleščini: Angela Jelen (prof. TJA – NEM)
Mladi člani izbirnega predmeta Turistična vzgoja smo se odločili, da bomo letos vse
cilje učnega načrta uskladili s projektom TPLG in jih povezali še s sodelovanjem v
kraju. Naša Občina Črna na Koroškem se je namreč odločila, da bo v kraju uredila
drevored. K temu želimo pripomoči tudi učenci naše šole. Naša šola je tudi članica
UNESCO ASP net in vsako leto sodelujemo v akciji ENO DAN, ko posadimo drevo.
Vse to smo sklenili letos povezati in otroke popeljati ven, v naravo, in preživeti dan
ob učenju v naravi, nekoliko drugače. Osvajati znanje, se kaj naučiti, ob tem pa se
tudi zabavati.
V Črni imamo turistično društvo, zato smo se vseskozi povezovali in obiskovali
Občino in TIC. Trdno smo povezani tudi s taborniki v kraju, ki vedno radi priskočijo
na pomoč, kadar želimo spoznavati življenje v prirodi. Obe ustanovi sta z veseljem
sodelovali in nam ponudili pomoč in v prihodnjem letu tudi nekaj finančnih sredstev.
Sodelovali smo z društvom kmečkih žena, čebelarji in lokalnimi obrtniki ter seveda
s krajani.
Predstavitev bomo dali na spletno stran šole in izdelali fotoreportažo.
Dogovorili smo se z urednico lokalnega časopisa Črjanske cajtnge, da bomo tako
obvestili naše ljudi o sodelovanju in delovanju.
Skupaj bomo izdelali zgibanko.

Zahvalili bi se radi vsem, ki so nam bili pri naši nalogi
pripravljeni pomagati.
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1.1 ZGRADBA NALOGE
NAŠ MOTO
1. Imeti ustvarjalne delavnice v naravi in se zabavati v naravi.
2. Saditi drevored in sodelovati z Občino Črna, posaditi drevo po načelih ENO
dneva.
3. Preživeti več dni v naravi in se družiti s sošolci.

1.2 METODOLOGIJA
V izvedbo je potrebno vložiti veliko dela. Najprej je treba dobiti idejo, ugotoviti,
kaj sploh želimo. Ko to veš, se šele lahko lotiš resničnega dela. Glede na to smo v
našem izbirnem predmetu uporabili veliko metod in oblik dela:
1. nevihta možganov,
2. razgovor, analiza,
3. izbor predlogov,
4. razdelitev nalog med učence,
5. raziskovalno delo - pogovori, brskanje po internetu,
6. iskanje poslovnih partnerjev, možnih financerjev, sodelavcev,
7. tedenski sestanki, izmenjava mnenj,
8. pisanje naloge.

1.3 DELO PRI IZBIRNEM PREDMETU
Letos je delo pri izbirnem predmetu zelo zanimivo načrtovati, saj učni cilji
popolnoma sovpadajo z zamislimi ustvarjalcev projekta Turizmu pomaga lastna glava.
Zabava je glavni cilj in najboljša spremljevalka ter tudi promocija turizma. Tega se
moramo vsi, ki želimo delati v turizmu, še kako zavedati.
Zato smo organizirali skupino učencev, učiteljev in si natančno razdelili delo (po
zanimanjih) in ga tudi opravili. O projektu smo obvestili Občino Črna, Turistično
društvo Črna in vodstvo šole. Vsi so idejo z navdušenjem sprejeli, malo manj pa, ko
je bilo potrebno ponuditi pomoč. Bili smo kar malo razočarani, ko smo ugotovili, da
nekateri samo čakajo, da se jim zabava, dogodek pripravi, sami pa v izvedbi ne bi
bili pripravljeni sodelovati skoraj nič.
Delo je pestro, raznoliko, potrebno je veliko usklajevalnega dela in nekaterim je to
zelo všeč, drugi pa se malo manj znajdejo.
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2. NA ZABAVO V NARAVO
Na Osnovni šoli Črna smo se odločili že četrto leto sodelovati na festivalu
TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA, ki ga organizirata Turistična zveza
Slovenije in Zavod RS za šolstvo.
Mentorici Sabina Kovačič in Špela Pečnik sta za delo v turistični dejavnosti tudi
letos navdušili nekaj učencev naše šole.
Osnovni cilj naše skupine pa je, da mladim pokažemo možnosti druženja v naravi,
daleč stran od televizije in računalnika, in da spoznajo, da je zabavno preživeti dan
nekje v naravi, kjer telefoni »ne vlečejo« in zato niso nič kaj manj dobro preživeli
dneva.
Da je možno spoznavati svet tudi zunaj, na konkreten način, ne le preko interneta in
da vesela glasba in dogajanje na odru privabljata, povezujeta številne generacije in
da prijazna beseda gradi mostove med »zoprnimi« sosedi in »tečnimi« starejšimi
ljudmi.
Da pa bo naše druženje res uspelo, smo k sodelovanju povabili vse organizacije in
društva, ki nam bi pri sodelovanju in pri sami izvedbi lahko pomagali.
Povezali smo se s TIC- Turistično informacijskim centrom, Turističnim društvom,
Občino Črna, čebelarji, rezbarjem, pletilcem košar, društvom kmečkih žena,
harmonikarji, glasbeniki …
Sodelovanje znotraj skupine in z zunanjimi sodelavci je nujno potrebno, saj menimo,
da je to edina možnost, če hočemo uspeti pri takšnem projektu.
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2.1 OD KOD PRIHAJAMO? IZ ČRNE NA KOROŠKEM!

Slika 1: Črna na Kor (vir internet)

Črna na Koroškem (575 m n. v.) je slikovito, prijetno naselje v trikraki dolini ob reki
Meži na desno in Javorskim potokom na levo, na križišču dveh cest – na levo proti
Šoštanju in desno proti Koprivni.
Črna na Koroškem je majhna vasi, ki leži na nadmorski višini 575 m in ima okoli 3600
prebivalcev. Nahaja se v tesni kotlini ob reki Meži, Bistri in Javorskem potoku.
Obdajajo jo pobočja Smrekovškega pogorja in strme pečine Pece. Črna je
pomembno prometno križišče proti Mežici, Šoštanju in Solčavi. V pisnih virih se kraj
prvič omenja leta 1137.
ZGODOVINA
Domneva, da je bila Črna naseljena že v rimskem času, je resnično samo domneva, ki
nima trdne opore. Črna se v virih prvič omenja leta 1137, kot navaja avstrijska
umetnostno-zgodovinska topografija (Dunaj 1889, str. 306). Leta 1309 se v virih
navaja župnik iz Črne, v poznejših navedbah pa najdemo podatke o kmetih, ki so tu
živeli (1317, 1449, 1461). Sicer je Črna glede svetnih gospodov doživljala isto usodo
kot drugi kraji Mežiške doline. Leta 1323 je Konrad Auffesteinski dobil Pliberk in
vsa posestva, tudi Javorje in Črno, da bi leta 1368 vse skupaj dobili Habsburžani.
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Črna je bila prvič omenjena leta 1109 kot Črni potok, leta 1137 pa kot Črna. Leta
1309 je zapisan župnik iz Črne.
Leta 1601 je vse skupaj od cesarja kupil grof Ivan Vasassin. Kraj je vse do danes
precej tesno povezan z grofovsko družino. Thurni so imeli Črno v lasti vse do leta
1782, ko je bilo odpravljeno dedno kmečko podložništvo, ne pa tudi lastništvo
posesti, hiš ali obratov.
Leta 1620 se je v Črno naselil fužinar in rudar iz Labotske doline Melhior Puc ter
prenesel tudi svoje koncesije za dve talilni peči. Leta 1624 je rudnik in fužine
prodal grofu H. L. Thurnu. Tako se je v Mežiški dolini začelo rudarstvo (svinec, cink)
in železarstvo. V koroškem deželnem muzeju v Celovcu hranijo pisni vir iz leta 1644,
ki omenja rudarjenje v Črni, listina iz leta 1665 pa dovoljuje kopanje svinčenega
sijajnika. V 17. in 18. stoletju je sledilo močno priseljevanje v Črno in okolico.
Rudarjenje svinčeve in cinkove rude se je nadaljevalo 330 let z nekaj vmesnimi
prekinitvami.
V Črni pa je 100 let zaznamovalo tudi železarstvo. Železarna grofov Thurnov je bila
najprej zgrajena v letih 1772–1775 v Črni. V 2. polovici 18. stoletja so zgradili tudi
nujne poti, saj so rudo vozili iz drugih krajev. Obstaja podrobno poročilo o
delovanju železarne grofov Thurnov iz Pliberka v Črni iz leta 1804. Železarstvo v
Črni je trajalo do konca 19. stoletja, ko se je preselilo na Ravne zaradi ugodnejše
lege in železnice.
Prva pošta v Črni na Koroškem (tedaj Schwarzenbach bei Bleiburg, kasneje
Schwarzenbach bei Praevali, Črna pri Prevaljah, Černo pri Prevaljah, Črna, Črna na
Koroškem) je bila ustanovljena 1. julija 1871. Prebivalci so sodelovali v prvi in drugi
svetovni vojni, vendar je bil v drugi krvni davek precej večji.
V centru je v središču spomenik, ki ga je zasnoval Jože Plečnik in je posvečen
padlim borcem. Okoli njega stojijo občina, banka in pošta, nad njim pa se mogočno
dviga čudovita cerkev svetega Ožbalta. V Mušeniku so majhna graščina in zapuščene
fužine, ki so bile nekoč v lasti grofa Turna. Črno pa zaznamujejo tudi naravne
lepote. Najevska lipa oz. lipovec raste ob Najevnikovi domačiji na Ludranskem
Vrhu. Je najstarejše in najdebelejše drevo v Sloveniji. Okoli nje se vsako leto
zberejo državniki. Pokrajinski park Topla predstavlja alpsko dolino pod južnimi
stenami Pece. Tu se nahajajo mogočne in osamljene kmetije Burjak, Florin in
Končnik, ki jih obdajajo mogočni smrekovi gozdovi. Obiščete pa lahko tudi Peco, ki
je najvzhodnejši dvatisočak v Sloveniji. Sestavlja jo več vrhov. Najvišji je
Kordežev vrh, ki je visok 2.126m. Na njeni severni steni pa z malo domišljije opazite
podobo Kralja Matjaža. Vsako leto pa se v avgustu odvijajo tradicionalni Turistični
teden in številne prireditve.
9
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NARAVNE ZNAMENITOSTI
Najevska lipa oziroma lipovec (Tilia cordata), raste ob Najevnikovi domačiji na
Ludranskem Vrhu nad Črno na Koroškem. Je najdebelejše in najstarejše drevo v
Sloveniji. Leta 1969 ji je gozdarski inženir Sgerm v prsni višini izmeril obseg 11,24
metra. Leta 1980 so ugotovili trhli obod in zato manjši obseg. Leta 1993 so lipi
odstranili trhel in vlažen les iz notranjosti. Meritev obsega je bila tedaj 10,56
metra, leta 2006 pa 10,70 metra.
Božičev slap se nahaja pri kmetiji Božič nad Črno na Koroškem ob cesti na Javorje.
Rezmanov slap je 9 m visok in precej vodnat. Prav tako se nahaja v bližini Božičeve
kmetije.
Helenski potok izvira pod Stoparjevim vrhom (1027 m), teče pa pod Sv. Heleno in
rudnikom Helena. V spodnjem toku gre njegov tok skozi sotesko pod Navrškim
vrhom (1.001 m) in se izliva v Mežo. V približno 3 km dolgem toku naredi 300 m
višinske razlike in več šumov (manjših slapišč). Krajevni park Topla predstavlja
alpsko dolino pod južnimi stenami Pece. Zaščitena je zaradi svojih izjemnih naravnih
lepot. Tu se nahajajo mogočne in osamele kmetije Burjak, Florin, Kordež, Fajmut in
Končnik, ki jih obdajajo obsežni, gosti smrekovi in macesnovi gozdovi, v dolini pa so
pašniki. Kmetije v Topli so sestavljene iz niza poslopij, ki so prebivalcem omogočala
samozadostnost; etnologi jih imenujejo »celki«.
Črna je znana tudi po zelo uspešnih Črnjanih, na primer športnikih, kot so bratje
Pudgar, Katjuša Pušnik, Mitja Kunc, Nataša Lačen, Aleš Gorza in sedaj zelo uspešna
Tina Maze. Črna je čudovita vas, kar dokazujejo številne nagrade in se jo splača
obiskati.
KULTURNE ZNAMENITOSTI V ČRNI

Polnoplastična ulita počena krogla z vidnim
kiparja Franceta Rotarja stoji v parku pred
Krnes. Na ravenski Formi vivi jo je izdelal v
izkoristil surovo teksturo materiala, ki z
rjavenjem le pridobiva v slikovitosti izraza.

Slika 2: Polnoplastična ulita počena krogla (vir internet)
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2.2 NAČRTOVANJE DNEVA NA ZABAVO V NARAVO – OKVIRNI
NAČRT
Učencem OŠ Črna na Koroškem smo želeli pripraviti poseben dan, v dveh delih, ko bi
šli v naravo in osvajali znanje ter se ob tem prijetno zabavali.
Da bi združili prijetno s koristnim, smo se odločili, da bomo izvedli vesele delavnice
na prostem in ob tem še posadili drevored, ki ga je županja Črne imela v načrtu
urediti v kraju.
Da bi bilo dogajanje pestrejše in živahnejše, smo želeli postaviti še veseli oder, na
katerem bi se vrtela glasba, nastopali bi učenci šole in krajani glasbeniki, novinarji
poročevalci pa bi poročali, kaj se dogaja v posameznih delavnicah. K DOGAJANJU
SMO ŽELELI PRIVABITI LJUDI, ČE NE DRUGAČE, PA VSAJ NA NJIHOVA
OKNA.
To bi izvedli v okviru naravoslovnega dne, v dopoldanskem času. V središču kraja, na
zelenicah, med bloki.
Da pa bi bili lahko v naravi dlje časa, bi vse skupaj še razširili na drugi del popoldanski del in nočitev. Takrat bi skupaj s taborniki pri njihovi »Taborniški bajti
na Mrdavsovem« preživeli veselo popoldne ob peki kostanjev, kuhanju
krompirjevega golaža in igranju zanimivih iger. Zvečer pa bi ob tabornem ognju
pripovedovali zgodbe, zapeli kakšno pesem in daleč od telefona, televizije in
interneta veselo preživeli dan. Želeli smo namreč otroke odpeljati stran od
računalnika in telefona.
Najpogumnejši pa bi lahko tam tudi prenočili.
Učiteljice so bile o dnevu obveščene že v mesecu juniju, da so lahko pripravile svoje
delavnice in material za delavnice, otroci pa en teden prej.
Organizacijo je prevzela učiteljica Sabina Kovačič, mentorica izbirnega predmeta
Turistična vzgoja in tima naravoslovja.
Z delom so pričeli že v mesecu juniju in porazdelili naloge, nato pa zbirali predloge
in usklajevali mnenja in pobude.
Iz tega je nastal prvi grobi načrt.
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Naravoslovni dan – »grobi načrt«
Na zabavo v naravo
Datum: 1. del petek, 20. 9. 2013 – dopoldne,
2. del petek po pouku na »Taborniški bajti« na Mrdavsovem.
Prostor: Rudarjevo, Črna na Koroškem, in Žerjav, taborniška koča.
Čas: 1. del dopoldne 5 šolskih ur; 9.00–12.00 (od 12.00 dalje pospravljanje in zaključek),
2. del popoldne in nočitev v dogovoru s starši in učenci (pripravimo pisna dovoljenja
staršev).
Zbor: pred šolo (8.30).
Dogodek: - sajenje drevoreda v Črni (v organizaciji županje Romane Lesjak),
- stojnice in ustvarjalne delavnice, v organizaciji učiteljic naše šole v sodelovanju z
društvi (OŠ Črna na Koroškem - mentorica Sabina Kovačič, turistični izbirni predmet
in tim za ND).
VSTOPNICA NA ZABAVO JE EN BALON, NAVEZAN NA VRVICO – BALON
PRINESE VSAK SAM! Namen je, da ga podarimo prijatelju za lepši začetek dela in druženja.
Podrobnosti:
- Za fotografiranje in ozvočenje skrbi Branko Hancman.
- Za oglaševanje poskrbi izbirni predmet Turistična vzgoja (učiteljica Sabina Kovačič)
- Pred trgovino bo stal »Veseli oder« (učiteljice Milena Mesner, Marija Rizmal, Občina Črna)
* nastopanje – učenci (glasbeniki), harmonikaši- krajani Črne na Koroškem, ansambel,
* skupina učencev – novinarji bodo poročali o dogajanju (učiteljica Irena Greiner).
- Material in pripomočke si učiteljice priskrbijo same (tajništvo, hišnik) – naročanje potrebnega
materiala v tajništvu v tednu od ponedeljka, 9. 9. 2013, do srede, 11. 9. 2013.
Okvirne delavnice:
SKUPINE:
* 1.- 3. razred ostanejo skupaj v delavnicah po razredih, menjavo delavnic izvedejo med seboj
1. r - KUŠČARJI IZ VEJ (učiteljice Mihaela Goltnik, Virginija Špeh)
2., 3. r - SMEŠNE KAČE (učiteljice Jasmina Dretnik, Anka Kompan)
* VESELI ODER** (učiteljice Irena Greiner, Milena Mesner, Marija Rizmal)
* ČEBELE IZ TULCEV (Žerjav – učiteljice Draga Mori, Petra Halner)
* SLIKE (lepljenka) IZ SUHEGA LISTJA (učiteljica Cveta Dimec)
* BALONAST PIDŽIRIDU (instrument) (učiteljice Ana Kamnik, Mojca Kovač – Piko)
* IZDELKI IZ GLINE + demonstrativna delavnica REZBARJENJE«
(učiteljice Špela Pečnik, Marija Rus, Angela Jelen)
* MAKRAME ZAPESTNICE (učiteljici Barbara Komar, Vesna Burjak)
* IZBERI SVOJE DREVO IN GA SPOZNAJ (učiteljica Milena Majcenovič)
* OKRASNA MASKA IZ NARAVNIH MATERIALOV (učiteljica Andrejka Fajmut, Neva
Germadnik)
* PEKA PALAČINK (Sabina Kovačič)
* IZDELAVA NARAVNIH SOKOV (Sabina Kovačič, Karmelina Pečovnik)
* PEKA KOKIC (DPM Črna na Koroškem)
* PLESNA DELAVNICA (učiteljica Tamara Oblak)
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Učenci 4.–9. r. se prijavijo v dve delavnici – vsaka traja po 60 min.
Skupine izberejo učence, ki bodo na koncu na Veselem odru predstavili delo delavnice.
Učenci s seboj prinesejo svojo podlago za sedenje.
POTEK:
* zbor 8.30 pred šolo in odhod na prizorišče
* 9.00–10.00 - 1. delavnica
* 10.00–10. 30 – malica pred Veselim odrom (pripeljeta hišnika)
* 10. 30–11. 30 – 2. delavnica
* 11. 30–12. 00 predstavitev delavnic na Veselem odru
* od 12. 00 dalje pospravljanje
* Vmes ogled sajenja, stojnic.
K sodelovanju povabimo:
* harmonika – g. Pogladič, g. Praprotnik A. (uredi učiteljica Angela Jelen)
* rezbar – g. Rudi Novak - urejeno (Angela Jelen)
* DPM- društvo prijateljev mladine (uredi učiteljica Marija Rizmal)
* Društvo kmečkih žena (uredi učiteljica Martina Podričnik)
* Čebelarji (uredi učiteljica Karmelina Pečovnik)
* Turistično društvo Črna na Koroškem (uredi učiteljica Sabina Kovačič)
* Klekljarice (uredi učiteljica Ana Kamnik)

Tim naravoslovja
Načrt je bil predstavljen na ponedeljkovem jutranjem sestanku učiteljev OŠ Črna
in z manjšimi popravki sprejet.
Učiteljice pripravijo opise delavnic in le-ti bodo preko šolskega radia, spletne strani
šole in oglasnih desk posredovani učencem. Na osnovi opisov se bodo lahko učenci
nato po lastni želji prijavili v določeno delavnico. Vsak si izbere dve delavnici. Prvo
bo obiskal pred malico, drugo po malici. Hišnika bosta pripeljala malico na prizorišče
dogajanja. Razdelijo jo učiteljice prvih delavnic. Posebnost je le na razredni
stopnji, kjer zaradi organizacije in varstva otrok učence razporedijo v delavnice
učiteljice same.
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2.1.1 TEŽAVE
1. težava: Dan smo morali imeti na četrtek in ne na petek, ker je tako »bolj«
odgovarjalo, 19. 9. 2013 je bila slaba vremenska napoved, zato smo prestavili na 24.
9. 2013;
2. težava: učiteljice, ki bi izvajale delavnice, 24. 9. niso prisotne na šoli Črna, so na
drugih šolah;
3. težava: krajan, ki bi naj rezbaril, gre 24. 9. na krajši izlet;
4. težava: pred tem dnem je deževalo in so zelenice razmočene, učenci ne bodo
mogli sedeti na travi;
5. težava: delavci, ki bodo postavljali oder, so šoferji šolskih otrok in sočasno ne
morejo opravljati dveh opravil, en dan prej se oder ne more postaviti;
6. težava: elektrika na odru je nujna - Kje jo bomo dobili?;
7. težava ; ker je 1. del na četrtek, ne bomo mogli izvesti v enem dnevu, ampak v
dveh dneh, drugi del je petek po pouku …
8. težava …
9. težava …
… ni jih konca, rešujemo jih sproti.
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2.2.2 ZBIRANJE PRIJAV UČENCEV ZA DELAVNICE
Na oglasnih deskah, po šolskem radiu in na spletni strani šole je bilo objavljeno, da
bo na šoli izveden naravoslovni dan V NARAVO NA ZABAVO. Ta dan bomo imeli v
naravi delavnice, ki jih bodo vodile učiteljice naše šole, krajani, člani društev. Na
osnovi interesov so se učenci morali prijaviti vsak v dve delavnici. Opisi delavnic so
bili posredovani en teden prej. Omejili smo le število mest za posamezen razred.
*1.–3. razred ostanejo skupaj v delavnicah po razredih, menjavo delavnic izvedejo med seboj,
upoštevajo navodila učiteljic.
1. r - KUŠČARJI IZ VEJ (Mihaela Goltnik, Virginija Špeh), potrebujemo veje, tempera
barve in čopiče.
2., 3. r - SMEŠNE KAČE (Jasmina Dretnik, Anka Kompan), potrebujemo veje, tempera
barve in čopiče.
ČEBELE IZ TULCEV (Žerjav – Draga Mori, Petra Halner), izdelovali bomo čebele iz tulcev
toaletnega papirja, kroglic stiroporja in žičk ter barvnega papirja; učence naprošamo, da
prinesejo čim več tulcev.
4. r * SLIKE (lepljenka) IZ SUHEGA LISTJA (Cveta Dimec, Bojana Hudrap, Marina
Krivonog), lepili bomo suho listje na karton in izdelovali lepe risbice; učenci potrebujejo lepilo,
škarje in domišljijo. Material dobijo od učiteljic.
Branko Hancman - OZVOČENJE in tehnična oskrba ter fotografi: To bodo člani foto krožka.
* VESELI ODER** (Milena Mesner, Marija Rizmal): preko celega dopoldneva (čim več
udeležencev), prijavijo se naj učenci glasbeniki, pevci, plesalci, imitatorji in tisti, ki imajo
posebna znanja! Inštrumente naj prinesejo s seboj. Za ozvočenje bo poskrbljeno.
*NOVINARJI - POROČEVALCI S TERENA (učiteljica Irena Greiner), prijavijo se naj
učenci, ki jih veseli delo novinarja: tisti, ki so vedoželjni, ki radi postavljajo vprašanja in znajo
na zanimiv način opisovati dogodke.
Pred malico – 8 učencev
Po malici – 9 učencev
* BALONAST DIDŽIRIDU (instrument) učiteljica (Ana Kamnik, Mojca Kovač – PikoBOLNIŠKA)
Izdelovali bomo zanimiv inštrument, za katerega potrebujemo dolge tulce od folij, balone in
barve, da jih olepšamo. Na koncu ga bomo seveda preizkusili in nanj zaigrali.
Pred malico – 11 učencev
Po malici – 12 učencev
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* IZDELKI IZ GLINE + demonstrativna delavnica REZBARJENJE (učiteljice Špela Pečnik,
Marija Rus, Angela Jelen), vsi, ki radi ustvarjate iz gline, ste vabljeni, da naredite sebi zanimiv
izdelek. Potrebujete le nekaj, na čemer boste sedeli.
Pred malico – 13 učencev
Po malici – 11 učencev
* MAKRAME ZAPESTNICE (učiteljici Barbara Komar, Vesna Burjak) Ste radi lepi,
okrašeni, pa nimate veliko denarja? Pridite v delavnico in vas naučimo izdelati lepe zapestnice,
skoraj zastonj. Prinesite le tanke nitke različnih barv, mogoče še kašno perlico, če pa tega
nimate, dobite pri nas!
Pred malico – 12 učencev
Po malici – 11 učencev
* IZBERI SVOJE DREVO IN GA SPOZNAJ (učiteljica Milena Majcenovič)
Drevo lahko govori. Pridi in spoznaj, kako.
Pred malico – 8 učencev
Po malici – 4 učenci
* OKRASNA MASKA IZ NARAVNIH MATERIALOV (učiteljica Andrejka Fajmut, Neva
Germadnik)

Le tvoja domišljija in naš material iz narave, pa si boš lahko izdelal čudovito pustno masko ali
okrasno stensko masko …
Pred malico – 12 učencev
Po malici – 12 učencev
* PEKA PALAČINK (učiteljica Sabina Kovačič)
Bi se rad naučil peči palačinke? Nič lažjega! Ves material dobiš pri nas, ti rabiš le pogum, da jo
vržeš v zrak!
Pred malico – 10 učencev
Po malici – 10 učencev
* IZDELAVA NARAVNIH SOKOV (učiteljica Karmelina Pečovnik)
Ne coca-cole, naravni sok je potrebno piti. Pokažemo ti, kako preprosto ga lahko narediš sam
doma in kako dober bo!
Pred malico – 9 učencev
Po malici – 10 učencev
* PEKA KOKIC (VODI DPM Črna na Koroškem)
S pravim aparatom je to čisto enostavno. Pa še vrečke te naučimo delati iz papirja, kamor boš
lahko kokice zavil. Nič ne potrebuješ, le veselje do kuhanja in peke!
Pred malico – 13 učencev
Po malici – 9 učencev
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* Društvo kmečkih žena - IZDELAVA PUNČK IZ CUNJ (učiteljica Martina Podričnik)
Šivanka, sukanec in nekaj blaga pa bo punčka hitro narejena. Podaril-a jo boš lahko kot darilo ali
pa bo krasila tvojo sobo. Nič težko je ne bo narediti, pa še zanimivo bo!
Pred malico – 6 učencev
Po malici – 11 učencev
* Društvo klekljaric - KLEKLJANJE (učiteljica Tea Rotovnik)
Se ti zdi težko izdelati čipko? No, videl-a boš, da pravzaprav to sploh ni tako grozno, kot se zdi.
Le prava gospa ti mora pokazati par trikov, potem pa gre. Za začetek ti vse posodimo, zato za
delavnico ne potrebuješ ničesar.
Pred malico – 3 učenci
Po malici – 2 učenca
* PLESNA DELAVNICA (učiteljica Tamara Oblak)
Te srbijo podplati? Bi rad znal polko in valček? Pridi, te naučimo prve osnovne korake in že se
boš lahko zavrtel-a! En, dva, tri … en, dva, tri …
Pred malico – 10 učencev
Po malici – 10 učencev
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3. IZVEDBA
3.1 PRVI DEL – DELAVNICE IN SAJENJE DREVOREDA
Voditeljca Nežka pričaka učence na Veselem odru, vodi program in podaja navodila
prisotnim.
Nežka: Pozdravljeni vsi prisotni na današnjem druženju, ki smo ga poimenovali Na
zabavo v naravo.
To je pravzaprav naravoslovni dan učencev osnovne šole, ki ga želimo povezati z
druženjem s krajani in v sodelovanju z Občino Črna. Dogovorili smo se namreč, da
bomo dan, ko bomo v Črni sadili drevored, preživeli vsi v naravi, vsi skupaj in uživali
ob tem dogajanju. Zato smo mladi prišli danes sem, v Rudarjevo, kjer bomo na
prostem izvajali najrazličnejše delavnice in izdelovali zanimive predmete. Vse to nas
bodo naučile naše učiteljice. V nekaterih delavnicah pa nas bodo učili prijazni
krajani, ki so se odzvali našemu vabilu. To so gospe iz klekljarskega društva, gospe
iz društva kmečkih žena, prijazen rezbar in seveda naši čebelarji.
Za prijetno vzdušje bodo poskrbeli vsi nastopajoči na tem Veselem odru, za pijačo
in jedačo pa naši mladi kuharji in društvo DPM.
Zdaj pa vabim gospo ravnateljico oziroma njeno pomočnico, da nam v uvodu
spregovori par besed.
Nežka: K besedi bi povabila tudi gospo županjo.
Nežka: Hvala obema za prijazne besede. Zdaj pa naj vam povem, kako bo potekal
današnji dan.
Do 10.15 bomo delali vsak v svoji delavnici, ki smo si jo izbrali za pred malico.
Od 10.15–10.35 bo malica in vsi pridete ponovno pred ta oder, kamor bo hišnik
pripeljal našo malico.
Takoj ko bodo pojedli, bodo nastopili člani plesne skupine iz 1. delavnice pod
vodstvom ge.Tamare, spremljal pa jih bo Urh Štifter.
Od 10.45–11.45 bo potekalo delo v 2. delavnici, ki ste si jo izbrali, nato pa se ob
11.45 zberete pod odrom in poročevalci iz vsake skupine, ki jih boste določili,
pokažejo izdelke in povedo, kaj ste v posamezni delavnici delali. Izdelke bomo
odnesli v šolo in jih razstavili.
18
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Plesna skupina 2. delavnice nam bo zaplesala in to bo tudi zaključek dne.
Zdaj pa vas vabim, da potegnete iz žepov ali torb tisti balon, ki ste ga prinesli kot
vstopnico, in ga napihnete ter zavežete njegov repek.
(Počaka, da to storijo.)
Prosim, da ga podarite svojemu levemu sosedu in mu zaželite lep dan!
Odpravite se vsak v svojo delavnico!
Se vidimo ob 10.15
Ob malici:
Nežka: Upam, da vam je teknilo!
Na oder vabim plesalce in Urha, da nam pokažejo, kaj so se naučili v plesni delavnici!
(Zaplešejo.)
Nežka: Hvala! Prosim vse prisotne, da gredo v delavnice, ki so si jih izbrali za drugi
del druženja. Učiteljice vas že pričakujejo.
Zopet se vidimo ob 11.45. Ne pozabite določiti enega iz skupine, ki bo prinesel
pokazati vaš izdelek in nam kaj povedal, kako je potekalo delo v vaši delavnici!
Lepo se imejte!
Ob 11.45:
Nežka: Vabim vse predstavnike skupin na oder, da nam povedo, v kateri skupini so
ustvarjali in kateri izdelek so naredili.
Nežka: Lepo ste se potrudili in upam, da ste uživali. Zdaj pa prosim še plesalce, da
nam za konec zaplešejo!
Nežka: Prvega dela ND je konec. Vozači naj se zberejo pri učiteljicah, da jih
pospremijo v šolo in na avtobuse, ostali pa pojdite domov! Želimo vam lep dan še
naprej! Jutri pa se dobimo pri taborniški bajti na Mrdavsovem. Seveda po pouku.
Pekli bomo kostanj, kuhali krompirjev golaž in poskušali bomo priklicati gozdnega
moža.
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3.1.1 FOTO UTRINKI Z NAŠIH DELAVNIC
* 1. r - KUŠČARJI IZ VEJ
učiteljici Mihaela Goltnik, Virginija Špeh
»Učiteljica, danes je boljši pouk kot pa včeraj!«

Slika 3: Učenci 1. r., delavnica ND (vir foto krožek OŠ Črna)

* 2., 3. r – SMEŠNE KAČE
učiteljici Jasmina Dretnik, Anka Kompan
»Takih kač pa ni!« so rekli učenci 2. Razreda.

Slika 4: Izdelki delavnice SMEŠNE KAČE, delavnica ND (vir foto krožek OŠ Črna)
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* VESELI ODER
(učiteljice Irena Greiner, Milena Mesner, Marija Rizmal)
Tu se je plesalo, pelo, obveščalo o dogajanjih. Mladi glasbeniki so privabljali krajane
iz svojih bivališč, vsi prisotni so imeli nasmeh na obrazu, nastopajoči so v
pričakovanju imeli telo prepojeno z adrenalinom, smeh je odzvanjal naokrog.
Ga. županja je po pozdravnem govoru ob zvokih veselo zaplesala, nato pa odhitela
nadzorovat sajenje drevoreda, učenci pa so se porazdelili po delavnicah. Med
odmorom so se pod odrom zopet zbrali in malicali, nato pa si izmenjali vtise. Preden
pa so šli v delavnice, so napihnili vsak svoj balon in ga simbolično podarili svojemu
prijatelju ter mu zaželeli lep dan.

Slika 5: Veseli oder - ples učenke z županjo, delavnica ND (vir foto krožek OŠ Črna)

Slika 6: Veseli oder - napihni balon (vir foto krožek OŠ Črna)
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Slika 7: Veseli oder - dogajanje pod odrom (vir foto krožek OŠ Črna)

Slika 8: Veseli oder - pevski nastop učenke (vir foto krožek OŠ Črna)

Slika 9: Veseli oder- plesni nastop učenk (vir foto krožek OŠ Črna)
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* POROČEVALCI S TERENA
učiteljica Irena Greiner
Učenci poročevalci so pridno hodili naokrog in spremljali dogajanje v delavnicah,
nato pa na VESELEM ODRU poročali o tem, kaj v kateri delavnici delajo, iz česa
ustvarjajo in kdo jim pri tem pomaga, predvsem pa, ali se zabavajo.

Slika 10: Veseli oder - poročanje učenk novinark (vir foto krožek OŠ Črna)

NOVINARSKA DELAVNICA
Cilji:
-

Spoznavajo novinarske zvrsti. Sestavijo poročilo in izjavo.
Kritično presojajo dogajanje, znajo povzeti bistvo ter poročajo o dogodku.
Spoznavajo in upoštevajo novinarsko etiko.
S poročilom samostojno govorno nastopijo na javnem odru.

Povzetek zanimivih izjav krajanov ob koncu naravoslovnega dne:
- Te dejavnosti so prinesle živahnost, kot da bi bil praznik v Črni.
- Prav je, da otroci živijo z naravo in jo znajo varovati.
- Lepo ste združili sajenje dreves in otroške delavnice.
- Takih dni bi lahko bilo več.
- Prihodnjič pripravite podobne dejavnosti v četrtek popoldne po pouku, v
petek pa bi lahko bili za nagrado prosti.
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Slika 11: Obe novinarski skupini (vir foto krožek OŠ Črna)
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* ČEBELE IZ TULCEV
POŠ Žerjav – učiteljici Draga Mori, Petra Halner

Slika 12: Izdelek - čebela iz tulcev (vir foto krožek OŠ Črna)

Slika 13: Dekleta ustvarjajo (vir foto krožek OŠ Črna)
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* SLIKE (lepljenka) IZ SUHEGA LISTJA
učiteljica Cveta Dimec in četrtošolci

Slika 14: Ustvarjalci slik iz listja (vir foto krožek OŠ Črna)

* BALONAST PIDŽIRIDU (instrument)
učiteljici Ana Kamnik, Mojca Kovač – Piko
Najprej so inštrument izdelali, nato so ga olepšali, na koncu pa nanj še zaigrali.

Slika 15: Ustvarjalci pidžiriduja (vir foto krožek OŠ Črna)
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* IZDELKI IZ GLINE
učiteljice Špela Pečnik, Marija Rus, Angela Jelen

Slika 16: Ustvarjalci iz

gline (vir foto krožek OŠ Črna)

* OKRASNA MASKA IZ NARAVNIH MATERIALOV
učiteljici Andrejka Fajmut, Neva Germadnik

Slika 17: Me

kdo pozna? (vir foto krožek OŠ Črna)
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* PLETENJE KOŠAR
krajan
»To pa je zanimivo, še nikoli nismo imeli prilike videti in poskusiti kaj takega!« je
rekel Kristjan.

Slika 18: Košara (vir foto krožek OŠ Črna)

Slika 19: Košara (vir foto krožek OŠ Črna)
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* PUNČKE IZ BLAGA
Društvo kmečkih žena, učiteljica Martina Podričnik
»Zelo zanimivo, kaj lahko narediš iz majhne krpice skoraj zavrženega blaga! Le
šivankino uho je tako majhno …«

Slika 20: Punčke iz

blaga (vir foto krožek OŠ Črna)

* MAKRAME ZAPESTNICE
učiteljici Barbara Komar, Vesna Burjak
»Zdaj pa znamo nekaj vozlov več in če dodamo perlico, dobimo lepo zapestnico …«
Dekleta so bila navdušena.

Slika 21: makrame zapestnice (vir foto krožek OŠ Črna)
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* PEKA PALAČINK
učiteljica Sabina Kovačič
»Bile so slastne in hvala bogu, niso nam padale na tla!«
* IZDELAVA NARAVNIH SOKOV
učiteljici Sabina Kovačič in Karmelina Pečovnik
»Res je dober naravni sok, toda coca-cola … ? Lepo opremljeni s predpasniki smo bili
pravi mali kuharji! Pri nas je bila vedno 'gužva'!«

Slika 22: Kuharska delavnica (vir foto krožek OŠ Črna)

Slika 23: Kuharska delavnica (vir foto krožek OŠ Črna
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* PEKA KOKIC
DPM Črna na Koroškem
»Bile so slastne in napolniti smo morali preko 200 vrečic za naše sošolce s
predmetne stopnje in vrtca, ki je prišel na obisk.«

Slika 24: Priprava kokic (vir foto krožek OŠ Črna)

Slika 25: Priprava kokic (vir foto krožek OŠ Črna)
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* REZBARJENJE demonstrativna delavnica
Rudi Novak
Bor je bil navdušen in je seveda lahko poskusil, kako to gre.

Slika 26: Učenci rezbarijo (vir foto krožek OŠ Črna)

Slika 27: Izdelek rezbarja (vir foto krožek OŠ Črna)
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* KLEKLJANJE
društvo klekljaric, učiteljica Tea Rotovnik
»Res ni tako težko, kakor izgleda!«

Slika 28: Učenci klekljajo (vir foto krožek OŠ Črna)

Slika 29: Učenci klekljajo (vir foto krožek OŠ Črna)
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* PLESNA DELAVNICA
učiteljica Tamara Oblak

Slika 30: Učenci se učijo polko (vir foto krožek OŠ Črna)

»No, pa le znamo!«

Slika 31: Učenci že znajo polko (vir foto krožek OŠ Črna)
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3.1.2 VTISI UČENCEV O
DELAVNICAH

/Anja/

Na zabavo v naravo - tako smo dali
naslov prvemu naravoslovnemu dnevu v
šolskem letu 2013/14.
Dan je bil posvečen preživljanju v
naravi s prijatelji in dokazati smo
hoteli, da se lahko imamo krasno tudi
zunaj.
Učenci
turističnega
izbirnega
predmeta smo za nalogo morali
sestaviti krasen plakat, da bi z njim
pritegnili čim več otrok in krajanov in
da bi jim bilo zanimivo .
En teden prej smo učenci turističnega
izbirnega predmeta naredili plakate in
zgibanke .
Nato smo skupaj s celo šolo odšli na
zelenico v Rudarjevo. Tam smo se
razdelili v skupine, kamor smo se
prejšnje dni vpisali. Delali smo v
delavnicah.
Ves čas je bil aktiven tudi veseli oder,
kjer so se otroci preizkušali v svojih
talentih (petje, igranje, ples).
Nekateri pa so sadili drevored, kar je
bil tudi namen dneva, da naredimo
nekaj za naš prelepi kraj. /Anja/

24. 9. 2013 smo v okviru projekta Turizmu
pomaga lastna glava izvedli naravoslovni
dan. Dogajalo se je na zelenicah v
Rudarjevem od 9. pa vse do 12. ure. Jaz
sem ta dan gledal z drugačne luči oz.
strani, kajti okoli 10. ure sem moral iti
domov zaradi slabosti. Klub temu sem ta
dan doživel poln raznih občutkov. Zbralo
se je veliko ljudi iz celotne Črne in
okolice, ki so lahko sodelovali na različnih
delavnicah. Upam, da bo takšnih dni še
več.
/Kristjan/

V Črni je potekal dan, v katerem so
se otroci udeleževali raznih delavnic.
Otroci so se lahko odločali o
sodelovanju v različnih delavnicah:
izdelovanje
palačink,
kokic,
rezbarjenje, izdelava punčk iz cunj …
Obiskovalci so se lahko posladkali s
palačinkami in kokicami ter se zabavali
pri veselem odru, kjer so se lahko sami
odločili, kaj bodo zapeli ali pa pokazali
kakšen drug talent. V tem dnevu sem se
imela zelo lepo. /Darja/

Jeseni smo člani turističnega izbirnega
predmeta in ostali iz šole ter še drugi
izven šole pripravili v Rudarjevem zabavo.
Udeleženi so bili vsi iz šole in tudi drugi …
Dogajalo se je zelo veliko stvari. Bil je
oder in kdor je hotel nastopati, je to tudi
storil. Posadili smo tudi drevesa. Bile so
delavnice (izdelovanje zapestnic, pečenje
kokic, mask iz naravnih materialov …)
Okoli vseh delavnic so hodili učenciporočevalci OŠ Črna na Koroškem ter
spraševali, kaj delajo v tej delavnici. Kar
so izvedeli, so nato poročali na odru. Vsi
skupaj smo uživali in se imeli lepo. To smo
tudi naredili zaradi druženja. Na delavnice
smo se prijavili v šoli. Počeli smo to, na kar
smo se prijavili. Izdelke smo delali zase,
če pa ga je kdo želel pustiti v šoli, pa je
bilo to tudi mogoče. Tega prečudovitega
dneva ne bomo nikdar pozabili, temveč
ponovili.
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rože, zatem pa izdelavo punčke iz cunj.
Moja punčka je imela dolge rjave lase,
modre oči in rumeno obleko z rožami.
Ko sem končala, sem s prijateljicami šla
na- okoli pogledat druge delavnice.
Medtem so na odru ves čas imeli
dejavnosti, nekatera dekleta so pela in
plesala. Ob koncu dneva smo vsi
predstavili svoje izdelke, kasneje pa šli
domov. Vsi smo se zabavali in se imeli
lepo./Lia/

Bil je lep jesenski dan. Imeli smo
naravoslovni dan, zabavo v Rudarjevem. Da
si prišel na zabavo, si s sabo moral prinesti
balon, ki smo ga nato napihnjenega podarili
osebi, ki je stala poleg nas, za lepši dan.
Na travniku so bile postavljene stojnice.
Pri vsaki stojnici se je nekaj dogajalo.
Izdelovali smo iz različnih materialov.
Ogledali smo si lahko tudi klekljanje, ki so
ga prikazale klekljarice iz Črne na
Koroškem.
Z nami so se družili tudi člani Društva
čebelarjev in rezbar iz Črne na Koroškem.
Največji spektakel te zabave je bila
posaditev
drevoreda
od
trgovine
Rudarjevo do »Bognarjeve
ride«.
Na veselem odru pa smo peli in plesali. Bil
je lep dan in lepo smo se zabavali.
/Nuša/

V septembru smo se tudi učenci naše
šole podali na ulice našega kraja.
Pripravili smo različne delavnice, pri
katerih so nam pomagali tudi naši sokrajani, ki so v tem bolj vešči. Imeli
smo delavnice ;
- izdelovanje lutk iz odpadnega blaga,
- izdelovanje mask iz naravnih
materialov,
- glasbene delavnice na veselem odru,
kjer so se naše sošolke in sošolci
predstavili v igranju na kitaro in
harmoniko ter s petjem.
Preizkusili smo se tudi v novinarstvu.
Prav tako pa smo v okviru tega dneva v
naselju Rudarjevo posadili drevored.
/Špela/

Zjutraj smo se zbrali pred šoli. Ko smo že
bili vsi, smo se počasi odpravili proti
Rudarjevem. Tam so nas nekateri že
pričakali pri odru. Vsak je moral zraven
sebe prinesel tudi balon, katerega smo
tam napihnili. Na oder je prišla županja, ki
je pripravila govor ter nam povedala, naj
svoj balon predamo sosedu. Sledile so
delavnice. Vsak si je lahko izbral dve
delavnici, izbiral je med izdelavo
zapestnic, balonarji, poročevalci, izdelki iz
gline, peko palačink, plesom, peko kokic,
izdelavo košar, izdelavo punčk iz cunj ter
še nekaterimi.
Jaz sem pred malico imela izdelke iz gline,
pri katerih sem naredila vazo z vzorcem
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3.1.3 SAJENJE DREVOREDA – NAŠ TURISTIČNI PRODUKT
No, pa naj še kdo reče, da naši »pobi« niso za nobeno rabo! Zelo primerno so se oblekli
za delo, prijeli orodje v roke in pripravili prostor za sajenje drevesa oziroma dreves.
Eno za drugim so vstavili v tla, na dogovorjeno mesto in v sodelovanju z delavci
komunalne službe Občine Črna je drevored počasi dobival svoj podobo.

Slika 32: Sajenje drevoreda (vir foto krožek OŠ Črna)

Postavili smo še opore mladim drevesom in delo je bilo opravljeno.

Zakaj je to naš turistični produkt? Ker bo čez čas turiste senca dreves prijetno hladila!

Slika 33: Sajenje drevoreda (vir foto krožek OŠ Črna)

37

V naravo na zabavo - »Zunaj je vedno fajn«

3.2 DRUGI DEL – KOSTANJEV PIKNIK
3.2.1 VTISI UČENCEV O KOSTANJEVEM PIKNIKU
V petek po pouku smo imeli na Mrdavsovi koči zabavo.
Ker je bila jesen, smo imeli kostanje, ki smo si jih pekli in se sladkali z njimi. Poleg
kostanjev smo si kuhali tudi krompirjev golaž s hrenovkami. Zaradi boljšega
razpoloženja smo zraven poslušali glasbo, ki nas je spremljala skozi celo zabavo. Za lepši
videz smo si okrasili prostor z baloni.
Zabava je bila lepa, golaž okusen, saj smo skuhali odličen obrok in tudi poučno je bilo,
ker zdaj znamo tudi mi kuhati. /Nuša/
Ko me je pripeljala mama v kočo, smo takoj pričeli z delom. Rezali smo kostanje in
pripravljali sestavine za golaž. Pripravili smo ogenj in počasi se je začel kuhati. S
prijatelji smo se šli razne igrice, na primer 'Simon says' ali skrivalnice. Nekatere igre
smo si tudi izmislili. Ves čas smo lahko poslušali glasbo. Naredili smo seznam glasbenih
želja, da se ne bi prepirali ali prerivali, kdo si lahko naslednji izbere pesem. Počasi smo
začeli peči kostanj. Kar naenkrat smo se odločili, da si drug drugemu naredimo masko iz
saj, ki se je nabrala na žaru kostanjev. Začeli smo se loviti. Delali smo si mačje brčice,
pege, na lica smo si risali srčke ali pa kozje bradice. Zelo smo se zabavali. Najedli smo
se golaža, ki je bil zelo dober. Cel dan sem se lahko zabavala s prijatelji. Na koncu smo
pojedli še zadnji kostanj ter pobrali okrasne balone z ograje in stebrov koče. Zadnji, ki
še nismo šli domov, smo posedeli z učiteljico na klopeh pred kočo in se pogovarjali o
dnevu. Ko je prišla mama pome, sem ji vso pot v avtu razlagala, kako lepo smo se imeli.
Dan je bil res nepozaben. /Lia/
V mesecu oktobru smo se pri izbirnem predmetu turistična vzgoja odpravili v dolino
Jazbine, natančneje v Žerjav na Mrdavsovo, kjer smo imeli kostanjev piknik. Na pikniku
pa nismo pekli samo kostanjev, ampak smo skuhali tudi krompirjev golaž v kotlu nad
odprtim ognjem. Bil je zelo dober in smo ga, tako kot kostanje, z veseljem pojedli. Čas
je minil zelo hitro, saj smo se imeli super! / Špela/

Slika 34: Pečeni kostanji (vir internet)
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3.2.2 PRI TABORNIŠKI »BAJTI«
Drugi del smo organizirali v sodelovanju s taborniki. Preživeli smo ga pri njihovi
taborniški hiši na Mrdavsovem v Žerjavu z njihovim vodjem Petrom. Odšli smo po pouku
in ostali do noči. Želeli smo organizirati dan tako, da bi na koči prespali, toda nihče od
učencev se potem za to možnost ni prijavil. Bili so namreč določeni problemi s prevozom.
Učence smo o dogajanju obvestili preko letakov, oglasne deske in šolskega radia. Žal so
se nam pridružili v skromnem številu. Prišli pa so vsi učenci POŠ Žerjav in kar nekaj
učiteljic. Razlog je bil najbrž ta, da jih starši niso želeli ali mogli pripeljati h koči, ki je
nekoliko oddaljena.
No, vsi člani izbirnega predmeta turistična vzgoja smo se imeli fantastično.
Najprej nam je taborniški starešina Peter predstavil okolico, povedal nekaj o
taborništvu in o preživetju v naravi, nato pa smo si okrasili prostor, napeljali zvočnike in
vključili glasbo.
Zakurili smo pravi taborni ogenj in začeli peči kostanj.
Razdelili smo se v dve skupini. Ena skupina je pripravljala golaž, druga pa pekla kostanj.
Delo je bilo sproščeno, veselo. Vsak je nekaj postoril in dela ni bilo preveč za enega.
Vmes smo se igrali igrice, ki jih nekateri sploh niso poznali in so prvič izvedeli zanje.
Najbolj zanimivo pa je bilo to, da cel popoldne ni niti enkrat zazvonil telefon, pa smo
kljub temu preživeli.

Slika 35: Kuhanje golaža (vir učenci OŠ Črna)
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Slika 36: Pečenje kostanja (vir učenci OŠ Črna)

Slika 37: Pečenje kostanjev (vir učenci OŠ Črna)

Smo pa ves popoldan poslušali in slišali, da iz gozda prihajajo neki čudni glasovi.
Začudeno sme se pogledovali. Starešina Peter pa se je le hudomušno nasmihal. Ni nam
hotel izdati, kaj ti glasovi pomenijo. Rekel je, da bomo še v pravem času izvedeli, kdo
lomasti okrog in nas opazuje. Pravi, da je to varuh narave.
No, ob koncu dneva nam je ob tabornem ognju vendarle izdal, da nas je cel popoldan
opazoval GOZDNI MOŽ in gledal, če se v naravi lepo obnašamo, če ne kurimo tam, kjer
se ne sme, če bomo za sabo pospravili in tako dalje.
Ker smo bili pridni, nas ni nič prestrašil, sicer pa bi prišel in nam pokazal kozjih molitvic.
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3.2.3 TURISTIČNI PRODUKT »GOZDNI MOŽ«

Gozdnega moža bomo predstavili kot
turistični produkt na naši stojnici v
Velenju. Skupaj z nami bo namreč
obiskovalce in učence drugih šol
poskušal prepričati, kako pomembno
je, da smo pridni, da imamo naravo
radi, da se v naravi lepo obnašamo,
da v njej ne kurimo in če že, da smo
pri tem pazljivi. Poskušal bo
učencem dopovedati, da naj bodo
čim več v naravi in čim manj za
računalnikom in naj ne pozabijo na
igrice, ki se lahko igrajo le na
prostem.
Pri tem pa seveda ne gre pozabiti na
ohranjanja dreves in rastlin.

slika 38 : Gozdni mož
(vir internet http://holcar.blog.siol.net/page/2/)
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4. PROMOCIJSKI IZDELKI
4.1 ZGIBANKE
Za vse, ki jih vabimo NA ZABAVO V NARAVO, smo pripravili zgibanko, v kateri smo
zapisali, kdaj se vse skupaj dogaja, kje se dogaja in zakaj se dogaja.
Zgibanko so oblikovali sami učenci turističnega izbirnega predmeta.

4.2 DREVORED
Drevored so zasadili učenci naše šole pod budnim očesom delavcev Občine Črna in
županje Romane Lesjak.

4.3 GOZDNI MOŽ
Predstavili bomo gozdnega moža kot lik, osebo, ki lahko obišče skupino otrok na
ekskurziji po Koroški.

5. OGLAŠEVANJE IN PROMOCIJA
Celotno oglaševanje bo pod skupnim naslovom NA ZABAVO V NARAVO, pod sloganom
»ZUNAJ JE FAJN!«

5.1 KOROŠKI RADIO
Katja Gole, sodelavka Koroškega radia, ki prihaja iz Črne na Koroškem, bo pripravila
reportažo o letošnjem delovanju učencev na področju turizma.

5.2 ČRJANSKE CAJTNGE
Z odgovorno urednico Ireno Greiner smo se dogovorili, da bomo lahko predstavili naš
projekt v lokalnem časopisu Črjanske cajtnge. Tu bomo obeležili pomen bivanja v
naravi, sožitja z naravo in pomen zatekanja nazaj k naravi.

5.3 SPLET
Na spletni strani šole bomo odprli zavihek z naslovom TURIZMU POMAGA LASTNA
GLAVA, kjer bomo objavili letošnjo turistično nalogo, vse prispevke NA ZABAVO V
NARAVO, objavili fotografije z naših naravoslovnih dni in predstavili naše promocijske
izdelke.
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5.4 TURISTIČNA TRŽNICA
Glavni namen je obiskovalcem prestaviti, kako smo mi preživeli dan v naravi in
predstaviti GOZDNEGA MOŽA kot lik, ki ga lahko najamejo za popestritev pri
potepanju po Koroški.
Cilj je 'imeti se fajn' in prestaviti Črno na Koroškem širši okolici in predvsem to, da so
tu doma srčni ljudje, ki se trudijo v turizmu in bi radi privabili na Koroško čim več
ljudi. Pri tem se domislijo čuda stvari.
Celostna podoba tržnice
Tržnica bo predstavljala delavnice, ki smo jih izvajali v naravi, in možno bo videti
izdelke, ki smo jih v naravi naredili. Prav tako bomo s fotografijami prikazali, kako fajn
smo se imeli na delavnicah. Ponujali bomo kokice in naučili vas bomo izdelovati
»škrnecle« Gozdni mož pa bo s svojim programom mimoidoče opozarjal na to, kako
pomembno se je čim več zadrževati v naravi, kako jo moramo varovati, kaj smemo in
česa ne smemo početi, kadar smo zunaj. Učenci bodo oblečeni v promocijske majice
Turističnega društva Črna ali Občine Črna.
Na stojnici bo moč videti nalogo in naslovnice iz naravnih materialov, ki smo jih izdelali
pri izbirnem predmetu turistična vzgoja.
Stroški:
Večji del bomo naredili sami, na šoli, prosili za brezplačno pomoč …
Zanašamo se na sponzorstvo in donatorstvo Občine Črna in Turističnega društva Črna.

Denar bomo porabili za:
material za pripravo stojnice ………………………………………………………..… 30 €
za pogostitev mimoidočih ………………………………………………………………..…30 €
za razmnoževanje promocijskih zgibank o GOZDNEM MOŽU…… 20 €
za najem GOZDNEGA MOŽA……………………………………/dnevnica/…... 21 €
za prevoz v Velenje……………………………………………………………………………….80 €
_____________________________________________________
skupaj …………………………………………………………………………………………………161 €
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6. TRŽENJE TURISTIČNEGA PRODUKTA
Turisti se pripeljejo v naš lepi kraj in si ogledajo etnološko zbirko, rudarski muzej in se
sprehodijo po kraju ter si ogledajo drevored.
Nato imajo dve možnosti:
1. kostanjev piknik
Šolsko mladino lahko sprejmejo in vodijo tudi naši učenci, ki so člani taborniške zveze,
če se predhodno javite na OŠ Črna na Koroškem, Center 142, 2393 Črna na Koroškem,
tel.:(02)870 41 40, fax:(02)870 41 50, e-mail:o-crna.mb@guest.arnes.si.
Najavljeno skupino bomo pričakali na dogovorjenem mestu, na pot jih bo popeljala
skupina učencev z mentorjem. Potrebnih je le nekaj kilogramov kostanjev, nekaj
čebule in par kilogramov krompirja! Pa seveda dobra volja in vam v jeseni pripravimo
kostanjev piknik. Takrat pa bomo lahko vsi skupaj na vašo željo poklicali GOZDNEGA
MOŽA in se nam bo odzval.
2. srečanje z GOZDNIM MOŽEM
Skupine pa lahko naročijo tudi GOZDNEGA MOŽA, da jih preseneti in pride obiskat.
Posebej je to zanimivo za mlajše učence na ekskurziji po Koroški, ko si lahko ogledajo
Rudnik Mežica, nato obiščejo Mitnek v Podpeci in Perkmandlca (o tem smo v naših
nalogah že pisali prejšnja leta), na koncu pa jih lahko preseneti še gozdni mož. Dan bo
seveda popoln.
Naročilo gozdnega moža lahko opravite v TIC Črna na Koroškem.
Naslov: Center 101 2393 Črna na Koroškem
Telefon: 02 870 48 20
Faks: 02 870 48 22
e-mail: info@parkkm.si
www.crna.si
ali na OŠ Črna ;OŠ Črna na Koroškem, Center 142, 2393 Črna na Koroškem,
tel.:(02)870 41 40, fax:(02)870 41 50, e-mail:o-crna.mb@guest.arnes.si.
Preračunano nas stane izvedba kostanjevega piknika po osebi največ 3 €.
Mi bi zaračunali 5 € na osebo, torej bi bil dobiček 2 € na osebo. Od tega moramo
odšteti stroške prevoza do taborniške hiše in nabavo drv.
Izvedba srečanja z gozdnim možem ureja TIC Črna in je potrebno plačati le najem
gozdnega moža, 1 € na učenca.

44

V naravo na zabavo - »Zunaj je vedno fajn«

7. SKLEPNI DEL
Naloge smo se lotili zelo resno.
V projekt Na zabavo v naravo smo vložili veliko ur, veliko idej. Izmenjali smo mnogo
mnenj. Ves čas se nam je pletel po glavi. Vsak je prispeval kakšno svojo idejo. Nastala
je zanimiva naloga in zelo zanimivi produkti. Seveda se bomo trudili, da ne bo ostalo
samo pri tem, kajti preveč časa smo vložili v raziskavo. Veseli smo, da je odziv ljudi v
turističnih dejavnostih in na občini vedno tako pozitiven do dela otrok, učencev in
njihovih mentorjev. Že zato se je bilo vredno truditi. Spoznali smo cel kup novih ljudi,
s katerimi se bomo v bodoče radi družili. Tudi to lahko pripomore k prepoznavnosti
kraja.
Učenci so se kalili v različnih dejavnostih. Postali so novinarji, fotografi, turistični
delavci. Kar precej poklicev so spoznali. Ugotovili so, da marsikaj ni tako enostavno,
kakor zgleda. Da je treba vaditi, iskati, brskati, se truditi, potem pa že gre. Včasih ni
bilo lahko. Za to dragoceno izkušnjo smo hvaležni. Najvažnejše pa je, da smo se ob tem
delu imeli »fajn«, doživeli prijetne trenutke in da jih še bomo.
Največ pa je vreden naš občutek, da smo postali del nečesa, da smo del kraja, da mu
pomagamo, da nekdo sliši naše ideje, se jih razveseli, je vesel, da želimo pomagati, da
mladini privzgajamo ljubezen do domačega kraja in da se bodo radi vračali v domači
kraj.
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8. SEZNAM SLIK
Slika 1: Črna na Koroškem (vir internet)
Slika 2: Polnoplastična ulita počena krogla (vir internet)
Slika 3: Učenci 1. r. delavnica ND (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 4: Izdelki delavnice SMEŠNE KAČE, delavnica ND (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 5: Veseli oder - ples učenke z županjo, delavnica ND (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 6: Veseli oder - napihni balon (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 7: Veseli oder - dogajanje pod odrom (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 8: Veseli oder - pevski nastop učenke (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 9: Veseli oder - plesni nastop učenk (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 10: Veseli oder - poročanje učenk novinark (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 11: Obe novinarski skupini (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 12: Izdelek - čebela iz tulcev (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 13: Dekleta ustvarjajo (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 14: Ustvarjalci slik iz listja (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 15: Ustvarjalci PIDŽIRIDU-ja (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 16: Ustvarjalci iz gline (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 17: Me kdo pozna? (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 18: Košara (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 19: Košara (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 20: Punčke iz blaga (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 21: Makrame zapestnice (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 22: Kuharska delavnica (vir foto krožek OŠ Črna
Slika 23: Kuharska delavnica (vir foto krožek OŠ Črna
Slika 24: Priprava kokic (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 25: Priprava kokic (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 26: Učenci rezbarijo (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 27: Izdelek rezbarja (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 28: Učenci klekljajo (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 28: Učenci klekljajo (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 30: Učenci se učijo polko (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 31: Učenci že znajo polko (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 32: Sajenje drevoreda (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 33: Sajenje drevoreda (vir foto krožek OŠ Črna)
Slika 34: Pečeni kostanji (vir internet)
Slika 35: Kuhanje golaža (vir učenci OŠ Črna)
Slika 36: Pečenje kostanjev (vir učenci OŠ Črna)
Slika 37: Pečenje kostanjev (vir učenci OŠ Črna)
Slika 38 : Gozdni mož (vir internet)
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9. VIRI IN LITERATURA





Ustni viri;
Fotografski material fotografskega krožka OŠ Črna na Koroškem in učencev OŠ
Črna;
Koroška … in barvitost dolin, RRA Koroška d. o. o.; Kreatur d. o. o. 2004;
Internet:
http://www.koroska.si/.index1.php?site=foto
http://holcar.blog.siol.net/page/2/
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10. PRILOGA

NA
ZABAVO
V
NARAVO

Vstopnina:

Balon,
ki ga prinesete s seboj!
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Vabimo vas na ogled
delavnic osnovnošolcev
Črna na Koroškem.
Pripravili so vam
zelo zanimivo in veselo
druženje.
Lahko si boste ogledali tudi posaditev
drevoreda. Z nami bodo
tudi KMEČKE ŽENE,
DRUŠTVO ČEBELARJEV,
DRUŠTVO KLEKLJARIC,
REZBAR in ostali zanimivi Črnjani.
Posebej
pestro bo pri Veselem
odru.

KDAJ?
V četrtek, 24. 9. 2013,
od 9. do 12. ure.
KJE?
V Črni na Koroškem,
na zelenicah v
Rudarjevem.
ZAKAJ?
Da se bomo skupaj s
Črnjani
družili in imeli super.
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ZABAVO
V
NARAVO
Organizator:
Učenci OŠ Črna, v
sodelovanju z Občino
Črna na
Koroškem
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NA ZABAVO
V NARAVO

Vstopnina:

Balon,
ki ga prinesete s sabo.
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Vabimo vas na ogled
zanimivih in zabavnih delavnic,
ki so jih posebej za
vas pripravili učenci
osnovne šole Črna na Koroškem.
Videli boste tudi posaditev
drevoreda.
Pridružile nam se bodo
KMEČKE ŽENE,
DRUŠTVO ČEBELARJEV,
DRUŠTVO KLEKLJARIC,
REZBAR in številni drugi zanimivi
Črnjani.
Posebej pestro in veselo
bo pri Veselem odru.

KDAJ?
V četrtek, 24. 9. 2013,
od 9. do 12. ure.

NA ZABAVO
V NARAVO

KJE?
V Črni na Koroškem,
na zelenicah v
Rudarjevem.
ZAKAJ?
Da se bomo skupaj s
Črnjani
družili in imeli super.
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Organizator:
Učenci OŠ Črna,
v sodelovanju z
Občino
Črna na Koroškem
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Na zabavo v naravo
Turistična raziskovalna naloga

»Zunaj je fajn«

Avtorji:
Člani izbirnega predmeta Turistična vzgoja
Mentorici:
SABINA KOVAČIČ (učiteljica BIO – GOS - NAR), svetovalka
ŠPELA PEČNIK (prof. MAT - PTHV), mentorica
Črna na Koroškem
januar, 2014
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