Avtorji: Robi Kroflič, Petra Štirn Janota in Darja Štirn
Prilagojeno za potrebe projekta SKUM

SHEMA ZAPISA DOBRE PRAKSE

1. NASLOV: TUDI MOJ KRAJ JE DEL SLOVENIJE
2. OSNOVNI PODATKI
Ime vrtca/šole
Starostna stopnja udeleženih
otrok oziroma učencev/
dijakov (razred), število
učencev
Ime in priimek
vzgojitelja/učitelja, nosilca
aktivnosti
Drugi strokovni delavci VIZ,
vključeni v aktivnosti
Sodelujoči umetniki
Sodelujoče kulturne ustanove
Ime, priimek sodelujočega
raziskovalca, koordinatorja

SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN
TURIZEM RADENCI
Srednješolci, stari 16 do 18 let.
Razred:
- 3.TaTb, 20 dijakov, SSI program
- 4.TaTb, 25 dijakov, SSI program
Elvira Štumpf
Predmetna področja: praktični pouk turizma animacija, svetovanje in prodaja turističnih
proizvodov, hotelsko receptorska dela
Zdenka Jelenovec (slovenščina), Mateja Rožanc
Zemljič (slovenščina), Tanja Škrilec Švegl
(koordinatorka projekta), Darja Zlatnik
(angleščina)
Jana Milovanović (etnologinja), Tadej Bernik
(fotograf), Špela Frlic (pripovedovalka)
/
Darja Štirn, dr. Petra Štirn Janota

3. NAMEN IN KRATEK OPIS PREDVIDENEGA POTEKA DEJAVNOSTI
Dijaki opazujejo, spoznavajo kraj bivanja in prebivalce. S sodelovanjem etnologinje,
fotografa in pripovedovalke se zavedajo lastne kulturne dediščine ter jo kreativno
interpretirajo. Nastanejo manjše lokalne, bolj varne turistične ponudbe, ki vsebujejo
fotozgodbe, tematske poti v lokalnih okoljih in Google zemljevid. Skozi ves potek dela z
umetniki in mentorji dijaki izražajo zadovoljstvo zaradi: intenzivne, odprte komunikacije,
sprotne refleksije, drugačnega pristopa dela in doživljanja avtentičnosti lastnega kraja.
Načrtovane dejavnosti dijakov privedejo do končnih produktov: brošure in spletne strani.
Vse aktivnosti v okviru projekta so bile načrtovane za izvedbo v šoli, a smo jih zaradi
epidemiološke slike in zaprtja šole morali spremeniti in prilagoditi. Delo je skoraj v celoti
potekalo na daljavo razen izvedbe dveh fotografskih delavnic in zaključne prireditve.
Mladi, torej dijaki, so k vsebini pristopili na inovativen način, z zanimanjem. Zelo so bili
angažirani, saj so naloge dobivali sproti in jih tudi sproti reševali, pošiljali. Pri tem jim je
bilo v veliki meri v pomoč tudi to, da so bili tedensko v stiku z umetniki. Ti so vsekakor
pripomogli k temu, da so bili dijaki bolj angažirani in jih je vsebina z novim, drugačnim
pristopom pritegnila; vztrajali so do konca projekta. Delali so od doma, torej so morali sami
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fotografirati, odgovarjati na vprašanja, iskati sogovornike v svojem kraju in še kaj. Ob tem
so opravljali še ostale šolske obveznosti.

4. OSNOVNI CILJ IN POTEK DEJAVNOSTI
•

Cilji vsebine
o osnovni vsebinski cilji:
▪ možnosti kreativnega izražanja – ustvarjalna interpretacija kulturne
dediščine (vsi predmeti)
▪ razvoj manjše, lokalne, bolj varne turistične ponudbe
o izobraževalni cilji:
▪ zavedanje lastne kulturne dediščine (turizem, slovenščina)
▪ spoznavanje in doživljanje avtentičnosti lastnega kraja (turizem,
slovenščina, angleščina)
▪ zmožnost predstavitve krajev in njihovih prebivalcev (turizem, slovenščina,
angleščina)
o osnovni vzgojni cilji:
▪ aktivno sodelovanje
▪ vztrajnost
▪ dobro počutje v skupini
▪ bolj pozorno poslušanje sogovornika
o specifika vzgojnih ciljev v času korone:
▪ spoprijemanje s težavami
▪ gibanje v naravi

•

Oblika dejavnosti:
Šlo je za medpredmetno povezovanje strokovnih modulov in splošnih predmetov, za
sodelovanje umetnikov pri rednem pouku - tandemske ure z umetnikom in za vzporedne
ure umetnika in učitelja (umetnik je sam speljal ure na podlagi naše razlage). Pri ustvarjanju
so sodelovali tudi mentorji šole.
Umetniška izkušnja, ki so jo dijaki pridobili na podlagi sodelovanja z umetniki, je pomagala
učne vsebine povezati z učenjem v realnem okolju. Prvotno smo opredelili kriterije, po
katerih so dijaki obravnavali posamezne kraje in njihove prebivalce. Domači kraj so
spoznali iz drugega zornega kota. Dijaki so zbirali literaturo in spletne vire o posameznih
krajih. Raziskovali so zgodovino, posebnosti in avtentičnosti krajev ter njihovih
prebivalcev. Raziskovanje je potekalo na terenu. Spoznavali so osnovne fotografske tehnike
in fotografirali. Opravili so intervjuje z izbranimi osebami. Ves čas so sodelovali z
etnologinjo, s poklicnim fotografom, pozneje pa se je k sodelovanju priključila tudi
pripovedovalka zgodb.
Spoznali smo številne primere dobrih praks. Ob tem so dijaki razvijali lastne zmožnosti
oblikovanja turistične ponudbe v lokalnem okolju. Ustvarili so brošuro, v kateri so
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predstavljene tematske poti lokalnih okolij, ki so jih dijaki sami raziskali. Tematske poti
smo vnesli v Google zemljevid.
•

Kurikularno področje
o izobraževalni program: SSI – srednjestrokovno izobraževanje, gastronomija in
turizem
o predmetna področja: turizem, slovenščina, angleščina

•

Področje umetnosti in navedba partnerjev:
o književnost, film in fotografija, grafično oblikovanje
o Špela Frlic, Jana Milovanović, Tadej Bernik

•

Kraj dejavnosti:
o šola; specializirane strokovne učilnice
o virtualno okolje (računalniki, dostop do interneta)
o domači kraji dijakov

•

Kratek opis didaktičnih oblik:
o kulturni dan
o tandemske ure in medpredmetno povezovanje
o srečanja dijakov z umetniki in učitelji preko zoom povezave
o delo v manjših skupinah
o individualno delo
o delavnice s fotografom

•

Opis posebnih didaktičnih metod, ki jih v projekt vnesejo umetniki:
Fotograf Tadej Bernik:
o dialoškost - pogovor o fotografijah,
o izobraževanje preko primerov dobrih praks - predstavitev dela priznanih,
fotografov iz izbrane tematike,
o iskanje možnih idej in primerne vizualizacije ideje.
Izvedena je bila metoda opazovanja, ob tem pa tudi vzpodbujanja, saj so dijaki na
podlagi predstavljenih fotografij dobili motivacijo za lastno ustvarjanje. Umetnik je
najprej nastopal frontalno, nakar je prišlo do izraza tudi delo v skupinah, saj so se dijaki
povezali glede na lokalno pripadnost. Posluževali smo se metode demonstracije oz.
prikaza fotografij.
Pripovedovalka Špela Frlic:
o pozorno večplastno branje s komentarji,
o skupno opazovanje mentalnih slik, ki jih sprožajo besede,
o opazovanje učinka, ki ga sproži določen ritem besed,
o prepoznavanje floskul v jeziku,
o iskanje natančnih izrazov, sopomenk,
o iskanje lastnega jezika za izrekanje o svojem kraju,
o posredno upovedovanje odnosa do kraja, doseganje učinka osebnega,
o opazovanje razlik med opisom in interpretacijo (na ravni jezika).
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Izvedena je bila metoda pripovedovanja, razlage – frontalna metoda. Ob tej metodi smo se
posluževali različnih oblik: pripovedovanje, kjer smo vsebine tekoče nizali v zaporedju.
Zelo pogosta je bila oblika obrazložitve; dosegli smo boljše razumevanje vsega, kar si dijaki
niso mogli predstavljati. Pogosto smo se posluževali oblike opisovanja in metode pogovora
oz. razgovora (dialoška metoda).
Etnologinja Jana Milovanović:
o izobraževanje preko primerov dobrih praks - predstavitev dela priznanih turističnih
ponudnikov,
o izkustveno učenje skozi virtualne sprehode,
o terensko delo.
Potekale so deskriptivne didaktične metode – opisne, pojasnjevalne in usmerjevalne. Prav
tako so potekali konkretni načini aktivnosti, razmišljanja, spretnosti ravnanja. V
komunikaciji smo pogosto uporabljali dialoške metode; izmenjevali smo mnenja, vprašanja
in odgovore med odraslimi in dijaki oz. dijaki med sabo. Vprašanja smo postavljali čimbolj
konkretno in s tem omogočali odprte odgovore. Dijakom smo dali čas za razmislek, ob tem
pa smo upoštevali individualne razlike med posamezniki. Etnologinja je številne metode
dela kombinirala med seboj in izbirala glede na zastavljene cilje. Izbira metod je bila
odvisna od vsebin, ki so bile posredovane dijakom, od ciljev, ki smo jim sledili pri
dejavnostih ter od prostorskih možnosti.
•

Uporaba IKT:
o izvedba spletnega pouka – Zoom srečanja
o uporaba IKT opreme
o mobilni telefoni za fotografijo
o uporaba aplikacije Lightroom na telefonu za fotografiranje in obdelavo fotografij
o spoznavanje z osnovami digitalne fotografije: zaslonka, čas, ISO vrednost
o Googlefoto oz. WeTtransfer
o Google zemljevid
o grafični programi

5. IZVEDBA IN SPROTNA REFLEKSIJA PROJEKTA
1. KORAK: OBČUTLJIVOST
a) ČAS: november 2020 – april 2021
b) DEJAVNOSTI UČITELJA:
- člani tima in učiteljica praktičnega pouka turizma smo pripravili skupna navodila
dijakom in jih objavili v spletni učilnici. V navodilih smo jih spomnili na sodelovanje v
projektu SKUM in jim predstavili predviden potek dejavnosti v tem šolskem letu;
- učiteljica praktičnega pouka turizma je opravljala povezovalno vlogo pri praktičnem
pouku med dijaki, umetniki in učitelji. Tako so sprotno nastajali učni listi, ki so
vsebovali elemente nalog umetnikov in vsebin pouka.
- SLOVENŠČINA: Pripravili smo navodila za opis kraja in predstavitev osebe.
c) DEJAVNOSTI UMETNIKA/KULTURNE INSTITUCIJE:
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-

-

-

Etnologinja Jana Milovanović:
je dijakom predstavila svoje delo;
za začetni navdih jim je posredovala spletne strani video predstavitev (www.airbnb.si,
www.youtube.com/watch?v=ATb8QysHJdw,
www.youtube.com/watch?v=LpFD6_eTR4A );
predstavila spletno stran, ki omogoča, da dijaki sami oblikujejo brošuro na podlagi
predlog: https://www.canva.com;
dijakom dala nalogo, da si izberejo 3 primere dobre prakse iz https://www.airbnb.ie;
pripravila spletni zemljevid bivalnega okolja dijakov.
Fotograf Tadej Bernik:
dijakom je predstavil svojo fotografsko pot in projekte;
predstavil je fotografije in ob tem podal informacije o osnovnih zakonitostih fotografije
(subjekt, objekt, osnovne kompozicije, zlata ura, zlati rez).

d) DEJAVNOSTI MLADOSTNIKOV:

-

-

-

e)
-

Po navodilih etnologinje:
s spletne platforme Airbnb so dijaki izbrali 3 destinacije, proučili privlačnosti ponudbe
in naredili vzporednice s svojim domačim krajem;
dijaki so po lastni presoji izbrali eno od turističnih promocij (brošura, katalog, pisanje
vloga, bloga ali oblikovanje lokalnega časopisa) in raziskali, kako jo je možno
predstaviti;
dijaki so se soočili s ponujenimi spletnimi aplikacij, izbrali 3 doživetja, ki so jih
privlačila oz. bi se jih sami udeležili. Ob tem so razmišljali in zapisali, kakšen smisel
vidijo v izbranih doživetjih in na kakšen način so le-ta povezana z njihovim
zanimanjem.
Po navodilih fotografa:
dijaki so morali razmisliti, kaj je v njihovem kraju posebnega in kaj bi lahko bilo na
tematski poti zanimivega.
Izogibajo naj se klasičnih turističnih poti. Mogoče je lahko kulinarična, rekreacijska
pot, pot po ostankih preteklosti, vsakodnevna pot zanimive osebe, življenjska pot babice
npr. pot sedaj in nekoč.

DOKUMENTACIJA:
predstavljene spletne strani,
fotografije umetnika,
fotografije spletnega pouka preko zoom aplikacije (priloga spodaj),
učni listi.

SŠGT Radenci

Razred: 4. Tb

ANI

Ime in priimek:
5

Avtorji: Robi Kroflič, Petra Štirn Janota in Darja Štirn
Prilagojeno za potrebe projekta SKUM
UČNA TEMA:
Spletni učni list št. 1

TEMATSKA ANIMACIJA
Naslov projekta oziroma tema: Tudi moj kraj je del Slovenije

Predavateljica: Jana Milovanović, etnologinja
Datum: 16. 11. 2020

Projekt SKUM

Tekoče opravljeno delo: DA / NE

Dijaki, izpolnjen učni list oddajte v spletno učilnico do 19. 11. 2020.

Naša šola je vključena v projekt SKUM in tudi letos bomo sodelovali z umetniki, vaše delo
pa bo ocenjeno pri posameznih predmetih.
Z nami bodo sodelovali etnologinja, fotograf in pripovedovalka, in sicer pri pouku slovenščine,
zgodovine, angleščine, turizma in matematike.
Kratice logotipa so izpeljane iz ključnih besed: sporazumevanje (S), kultura (K), umetnost
(UM).
Grafična ponazoritev s tremi krogi predstavlja razvoj sporazumevalne zmožnosti otroka v
umetniškem jeziku od vrtca, preko osnovne šole in do srednje šole.
Povzeto po https://www.skum.si/o-projektu/logotip-projekta/, 15. 11. 2020

V okviru projekta SKUM boste izdelali in oblikovali inovativni turistični produkt, ki predstavlja
kulturno avtentičnost/pristnost vašega lokalnega okolja ter vključuje avtohtone privlačnosti
(posebneže - ljudi, grbe, šege, navade, običaje …).
Dijaki 4. letnika ste vzgled mlajšim generacijam, vaše delo bo odsevalo vas, vaše poglede na
domači kraj, vašo zrelost in vašo strokovnost s področja turizma.
Dijaki, vaša naloga je, da pozorno preberete navodila.
1. Osnovni cilji in predviden potek dejavnosti
Osnovni vsebinski cilji:
o možnosti kreativnega izražanja – kreativna interpretacija kulturne dediščine
o razvoj manjše, lokalne, bolj varne turistične ponudbe
• Načrtovana oblika dejavnosti:
o dijak pregleduje in interpretira dobre prakse in razvija lastne možnosti turistične
ponudbe v lokalnem okolju
• 2. Oblikovanje naloge po korakih (izobraževalni cilji):
1. Raziskovanje obstoječe literature o kraju oz. pisnih in ustnih virov.
2. Raziskovanje avtentičnosti lastnega kraja; zgodovine, posebnosti in njenih ljudi.
3. Zavedanje lastne kulturne dediščine.
4. Nastanek fotozgodbe - nastajala bo vzporedno z dejavnostmi.
5. Zmožnost predstavitve osebe, kraja – v okviru tematske poti lokalnega okolja.
•

Dijaki, vaša naloga je, da po lastni presoji izberete eno od turističnih promocij: brošuro,
katalog, video-film, pisanje bloga ali oblikovanje primera lokalnega časopisa. Zbrano vpišete
pod svojim imenom v spodnje prazno polje in pripišite, zakaj ste se odločili za izbrano
promocijo ter kaj je vaš cilj – kaj želite s predstavitvijo doseči.
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Moj kraj:
Vzrok za izbiro promocije:

Moj kraj:
Vzrok za izbiro promocije:

Moj kraj:
Vzrok za izbiro promocije:

Moj kraj:
Vzrok za izbiro promocije:

Cilj:

Dijak:

4. Tb
Tudi moj kraj je del Slovenije

Moj kraj:
Vzrok za izbiro promocije:

Cilj:
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Od: Elvira Stumpf <elvira.stumpf@gmail.com>
Date: V tor., 17. nov. 2020 ob 07:55
Subject: SŠGT Radenci, Zoom
Dobro jutro!
Posredujem vam ID za današnje srečanje preko aplikacije ZOOM ob 9. uri.
https://arnes-si.zoom.us/j/96361300902?pwd=aG8rckRwa3dXTldkMjRnd083NWdGdz09
Lep pozdrav, učiteljica Elvira Štumpf

Spletni pouk z vsebinami SKUM

Spletni pouk z vsebinami SKUM
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Spletni pouk z vsebinami SKUM

Spletni pouk z vsebinami SKUM

Spletni pouk z vsebinami SKUM
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Spletni pouk z vsebinami SKUM

Spletni pouk z vsebinami SKUM

Spletni pouk z vsebinami SKUM

f) SPROTNA REFLEKSIJA:
Dijaki so se srečevali s fotografskimi izzivi in predstavitvami spletnih strani, ki so
vsebovale posebnosti krajev in ljudi. Ob tem sta umetnika vzbudila v njih veliko
zanimanje za obe dejavnosti.
Npr: Ugotovil sem, da bi bilo zelo zanimivo raziskovati in poizvedovati o kraju, kjer živim
(Nik).
Presenečena sem, na kakšen zanimiv in drugačen način so predstavljeni kraji in ljudje. ( Ines).
Zelo navdušena sem nad zgovornostjo fotografije. (Tamara).
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2. KORAK: SEZNANJANJE, OSMISLITEV
a) ČAS: november 2020 – april 2021
b) DEJAVNOSTI UČITELJA:
PRAKTIČNI POUK TURIZMA: Učiteljica je pripravila za dijake učne liste na temo
Tudi moj kraj je del Slovenije, kjer je povezala naloge umetnikov z vsebinami, vezanimi
na letni delovni načrt pri strokovnem modulu. Učne liste je pregledala in vsakemu dijaku
napisala v spletno učilnico komentar o opravljanjem delu. Skrbela je za učno šibkejše
učence in jim nudila individualno dodatno pomoč preko spleta. Z dijaki se je o določeni
temi pogovarjala, v pogovor vključevala umetnike ter skrbela za upoštevanje idej in
predlogov sodelujočih dijakov. Velik pomen je dajala spodbujanju učenčeve lastne
kreativnosti in sposobnosti.
Predstavila je klasično oblikovan turistični produkt z namenom, da ga dijaki lahko
primerjajo z novimi, sodobnimi pristopi, ki so jih spoznali s strani umetnikov.
SLOVENŠČINA: Dijakom smo predali miselni vzorec, ki so ga morali dopolniti z
navedbami o kraju, ki jih bodo raziskovali. Sami so morali poiskati vse možne vire, iz
katerih bodo pridobivali podatke o kraju.
c) DEJAVNOSTI UMETNIKA/KULTURNE INSTITUCIJE:
Etnologinja:
Dejavnosti etnologinje:
- jih usmerjala v lokalno vodenje;
- podajala navodila za vizualno snovanje in oblikovanje vizualnih materialov;
- seznanila jih je s programom za grafično oblikovanje Canva, ki je primeren za
oblikovanje brošur;
skrbela za koordinacijo.

-

Fotograf:
Dejavnosti fotografa:
predstavil pomen portretne fotografije;
podal je obširna navodila za fotografiranje hrane, narave, kulturnih in sakralnih
znamenitosti;
predstavil zakonitosti rokovanja s fotoaparatom.

d) DEJAVNOSTI MLADOSTNIKOV:
Dijaki so proučili posredovana pisna navodila za naloge, ki so jih prejeli s strani
etnologinje, fotografa, pripovedovalke in učiteljice praktičnega pouka turizma.
Dijaki so izbrali:
- tri točke v lokalnem okolju, ki bi jih predstavili obiskovalcu kot lokalne znamenitosti;
- dve točki v lokalnem okolju, ki so povezane z občutki prostora;
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-

zanimivo osebo;
tematsko usmeritev in izdelali raziskavo, ki je služila kot podlaga za seminarsko nalogo.

e)
-

DOKUMENTACIJA:
pisna navodila dijakom,
izbor predvidenih predstavitev krajev oz. oseb,
učni list.

SŠGT Radenci
UČNA TEMA:
Spletni učni list št. 3

Razred: 4. Tb
ANI
Ime in priimek:
TEMATSKA ANIMACIJA
1. Naslov projekta oziroma tema: Tudi moj kraj je del Slovenije

2. Turistični animator oz. animatorka na turistični destinaciji
Predavateljica: Jana Milovanović, etnologinja
Datum: 30. 11. 2020

Projekt SKUM

Tekoče opravljeno delo: DA / NE

Dijaki, izpolnjen učni list je potrebno oddati v spletno učilnico do srede, 9. 12. 2020, do 14. ure.

RAZISKAVA TEME - SEMINARSKA NALOGA: 30. 11. - 9. 12. 2020
Na podlagi dosedanjega procesa dela si dijaki izberejo tematsko usmeritev in izdelajo raziskavo
- seminarsko nalogo (4-5 strani oz. 15000 besed + viri in literatura), na podlagi katere bomo v
nadaljevanju skupaj oblikovali inovativno turistično ponudbo v lokalnem okolju.
Možni viri, ki služijo pri raziskavi:
- Tiskani viri in literatura: tiskani vodiči po lokalnem okolju, literatura, ki se nanaša na
lokalno okolje ali specifično temo, članki.

- Ustno izročilo: intervjuji z izbranimi sogovorniki v lokalnem okolju, ki so povezani s temo;
za raziskavo predlagam 2-3 krajše intervjuje ali 1-2 daljša.

- Spletna raziskava: pri tem nas ne zanimajo samo podatki in splošni opisi kot jih najdemo
npr. na Wikipediji, pač pa iščite spletne strani domiselnih posameznikov in organizacij, ki
morda že izvajajo kaj, kar je povezano z vašimi temami in ‘drugačno’ turistično ponudbo, ali
neizkoriščene potenciale itd.
Zaželeno je, da uporabite kombinacijo gornjih sklopov, lahko pa se tudi osredotočite na en sam
sklop - odvisno od teme in načina, kako se lotevate.
Raziskava vam bo predvsem v pomoč v fazi, ko bo ponudba oblikovana in boste svoje znanje
predajali obiskovalcem - torej služi predvsem temu, da razširite in poglobite svoje znanje o
lokalnem okolju in izbrani temi. Pri pisanju razmišljajte tudi o tem, da boste del besedila iz vaše
raziskave pozneje lahko uporabili v brošuri, na spletnih straneh in ostalih marketinških orodjih,
preko katerih boste tržili ponujeno doživetje.
Seminarsko nalogo posredujte v spletno Moodle učilnico ANI – PRA do srede, 9. 12. 2020.
Ponedeljek, 14. 12. (4. letnik) ob 11. uri
- Obravnava seminarskih nalog: analiza, komentarji in predlogi
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Ponedeljek, 21. 12. ob 11. uri
Razdelitev in napotki za delo v skupinah glede na naslednja področja:

-

LOKALNO VODENJE

-

OBLIKOVANJE BESEDIL

VIZUALNO SNOVANJE, OBLIKOVANJE VIZUALNIH MATERIALOV (brošura, spletna stran,
logotip, spletna družbena omrežja), FOTOGRAFIJA
POVEZOVANJE Z LOKALNIMI PONUDNIKI
MARKETING
KOORDINACIJA, ORGANIZACIJA PONUDBE

Pri nalogi navedite tudi vse vire in literaturo, ki ste jo uporabili pri svojem raziskovanju.
Navodilo je pripravila ga. Jana Milovanović, etnologinja in antropologinja.

Naloga 2 - nanaša se na zgoraj navedeno (tvojo) predstavitev.
TURISTIČNI ANIMATOR OZ. ANIMATORKA NA TURISTIČNI DESTINACIJI
Utrjevanje teorije: Turistični animator poskrbi za zabavo gostov, popotnikov in izletnikov, ki pridejo v
izbran turistični kraj (hoteli, počitniški domovi, zdravilišča, smučišča in podobno).
Utrjevanje teorije: Animator poskrbi, da se gostje (turisti) dobro počutijo. Vabi jih k različnim
dejavnostim in skrbi za kvalitetno preživet prosti čas.
Postavi se v vlogo animatorja, ki opravlja dejavnost v lokalnem območju. Tvoja animacijska naloga
se nanaša na navedene podatke v seminarski nalogi.
Izbor ciljne skupine:
Prostor izvedbe animacije:
Animacijski material oz. rekviziti:
Čas izvedbe animacije:
Izbrana animacija (izbiraš med
spodaj navedenimi animacijami):
Ime animacijskega dogodka:

Izbor animacij:
•
•
•
•
•

Ples in plesna izvedba (3-5 min.).
Avtohtona predstavitev zgodbe in izvedba dramatizacije.
Glasbena popestritev (slovenski izbor).
Avtohtona tematska animacija kot odraz dediščine.
Opisna predstavitev animacije (250 – 400 besed).

Oblikuj vabilo, ki se bo nanašalo na zgoraj navedeni animacijski dogodek.
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f) SPROTNA REFLEKSIJA:
Dijaki razvijajo spretnost sodelovanja in povezovanja idej.
Zame je bilo najbolj koristno, da so bile informacije fotografa podane na razumljiv
način, čeprav nimam posebnih izkušen s fotografiranjem. (Nives)
Po predstavitvi fotografovega dela, sem dobila nove ideje za fotografiranje. Nikoli prej
nisem opazila razmerij na fotografiji. (Špela)
Na začetku sem bil prepričan, da so moje fotografije, ki sem jih posnel prejšnja leta,
dobre, po umetnikovi razlagi pa sem takoj našel stvari, ki bi se dale izboljšati. (Mark)
Sem navdušen nad predstavitvijo programa za grafično oblikovanje Canva, ki ga prej
nisem poznal. Veseli me, da bom s to pomočjo lahko predstavi svoj kraj. (Gašper)
3. KORAK: DIALOŠKOST
V času izobraževanja na daljavo so dijaki ohranjali in poglabljali stike z učitelji in
umetniki. Preko spletne aplikacije ZOOM so se medsebojno poslušali, sodelovali in
izmenjevali mnenja.
Pridobivali so ustne in pisne povratne informacije o raziskovanju svojega kraja, ljudi,
kulture in umetnosti.

a) ČAS: oktober 2020-maj 2021
b) DEJAVNOSTI UČITELJA:
V času izobraževanja na daljavo so omogočali dijakom stike preko spleta. V srečanja
so vključevali umetnike, se medsebojno poslušali, sodelovali in izmenjevali mnenja.
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PRAKTIČNI POUK TURIZMA: Predajali smo ustne in pisne informacije o načinu
raziskovanja kraja, ljudi, kulture in umetnosti. Sem spadajo: navodila dijakom, učni
listi - odzivi dijakov, ki so jih analizirali po prvih srečanjih.
SLOVENŠČINA: Pregledali smo miselne vzorce za izdelavo predstavitve kraja in
osebe in na podlagi izbranih izhodišč podali navodila za oblikovanje besedila. Z dijaki
smo proučili in ponovili vse faze sporočanja, ki bodo potrebne pri tvorbi besedila.
ANGLEŠČINA: Podali smo navodila za pristop k prevajanju in izbrati pravilni
spletni prevajalnik.

c) DEJAVNOSTI UMETNIKA/KULTURNE INSTITUCIJE:
Fotograf:
- Dijake je usmerjal k načinu izdelave fotografij na temo njihove zgodbe, k iskanju dobre
fotografije iz lokalnega območja, ki bo poustvarila fotozgodbo;
- podajal je navodila dijakom, kako ustvariti brošuro, ki bo pritegnila bralca in ga
zadržala, da ji posveti nekoliko več pozornosti;
- vodil je pogovor o tem, kako vizualni – fotografski jezik podpira zapisane besede;
- predstavil je pomen vizualnega vidika spletnega zemljevida zgodb;
- vodil razgovor o identiteti barv, vizualni ikoni in turističnih doživetjih;
- predlagal graditi na dogovorjeni tematiki in poskusiti v svoje fotografije vključiti ljudi;
- analiziral in pregledal vse fotografije, posredovane s strani dijakov;
- predlagal jim je, da dajo domišljiji svobodo in ustvarijo nekaj lepega.
Posebej je predal naslednja, dijakom uporabna navodila:
• Ne ukvarjajte se s tehničnimi stvarmi.
• Posnemite veliko fotografij.
• Odločite se, kaj gre v fotografijo in kaj ne.
• Ne premikajte se - bodite mirni.
• ZOOmirajte s svojimi nogami.
• Fotografirajte s svetlobo - vedno bodite pozorni na svetlobo.
• Shranite delo in ga pokažite drugim.

-

Pripovedovalka Špela Frlic:
z dijaki je ustvarjala predstavitvena besedila krajev za brošuro in spletno stran Idemo.si;
dijakom je krepila občutek za jezik, kako najbolje uporabiti metafore in prispodobe;
dijake je seznanila, kako v jeziku stremeti k natančnosti, k slikoviti resnicoljubnosti in
povednosti.

d) DEJAVNOSTI MLADOSTNIKOV:
- Dijaki so ozavestili način izdelave fotografij na temo njihove zgodbe, iskali so možnosti
za dobre fotografije iz lokalnega območja, ki bo poustvarila fotozgodbo;
- sprejeli so navodila, kako ustvariti brošuro, ki bo pritegnila bralca;
- pogovarjali so se o tem, kako vizualni – fotografski jezik podpira zapisane besede in
sami nizali predloge v zvezi s tem;
- razumeli so pomen vizualnega vidika spletnega zemljevida zgodb;
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-

-

razčlenili so identiteto barv, vizualne ikone in turističnih doživetij za spletni zemljevid
in brošuro;
dijaki so si pripravili besedila za prevajanje v angleščino.
Po navodilih pripovedovalke so:
dijaki iskali natančne izraze, sopomenke in lastni jezik za izrekanje o svojem kraju;
dijaki so vizualno opisali domač kraj ter značilnosti;
pripravili so kratek opis svojega kraja s čim bolj natančnimi in slikovitimi pridevniki;
kraj so opisali na prijazen in domač način, v sklopu tega so nastale zgodbice za spletno
stran, brošuro in spletni zemljevid;
dijaki so zgodbam dodelili vabljive naslove.

e) DOKUMENTACIJA:
Učni listi in poročila dijakov.
SŠGT Radenci
UČNA TEMA:
Spletni učni list št. 2

Razred: 4. Tb
ANI
Ime in priimek:
TEMATSKA ANIMACIJA 2
Naslov projekta oziroma tema: Tudi moj kraj je del Slovenije

Predavateljica: Jana Milovanović, etnologinja
Datum: 23. 11. 2020

Projekt SKUM

Tekoče opravljeno delo: DA / NE

Dijaki, izpolnjen učni list oddajte v spletno učilnico do vključno petka, 23. 11. 2020.

Posredujem povezavo na Google zemljevid, kamor sem že vpisala kraje, od koder izhajate:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=11N5Oic7yCN2vA_FM5wa5LwWo0wFRbR
Zh&usp=sharing
Naloga
1. Izberite tri točke v vašem lokalnem okolju, ki bi jih predstavili obiskovalcu kot lokalne
znamenitosti (lahko gre za naravne ali/in kulturne znamenitosti, lahko za ponudnika - npr
gostilno, kmetijo, konjeniški ranč ...).
2. Izberite dve točki v vašem lokalnem okolju, ki so povezane z vami, vašimi interesi oz. s
tem, kako občutite prostor, in niso nujno turistične (npr. pot, ki jo izberete za sprehod ali
športno dejavnost; kraj, na katerem se shajate s prijatelji, ali na katerega vas veže kakšen
poseben spomin, ki ga radi obiskujete tudi, kadar ste sami ...).
3. Predstavite osebo, ki je za vaš kraj posebej zanimiva (lahko je domači obrtnik, zeliščar, vaški
pripovedovalec lokalnih zgodb…).

Podajte opisno predstavitev nalog!
Če želite, lahko raziskujete Google zemljevid in mu sami dodajate lokacije, pri tem se lahko
igrate z možnimi ikonami, barvami, opisi …
Današnji navdih prihaja iz Ferskih otokov (Faroe Islands):
https://www.remote-tourism.com/about-the-project
https://visitfaroeislands.com/see-do/visit-faroe-islands-from-home/
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Če si želite ogledati posnetke virtualnih sprehodov, so dostopni na njihovi FB
strani: https://www.facebook.com/pg/VisitFaroeIslands/videos/?ref=page_internal
Lep pozdrav! Jana
SŠGT Radenci
Razred: 4.Tb STP - PRA Ime in priimek:
UČNA TEMA:
TURISTIČNI TRG
LOKALNI PROSTOR – Tudi moj kraj je del Slovenije (projekt SKUM)
Predavatelj: Tadej Bernik, fotograf
Spletni učni list št. 12/2 STP
Datum: 2. 2. 2021
Tekoče opravljeno delo: DA / NE
Projekt SKUM

Tadej Bernik, foto in video
Hvala za poslano. Tudi meni je v veliko veselje sodelovanje z vašo šolo, posebej ko vidiš da se
pri nekaterih dijakih kažejo res lepe zasnove.
Kot rečeno bi se z dijaki naslednjič dobil po njihovih počitnicah v želji da bi vmes nastalo kaj
fotografij "pustne" hrane.
Za dijake do naslednjič:
Vsak naj dela na svoji temi, če zmanjkuje idej pa:
- pustna / domača hrana - poskusite pogledati kako paše v kontekst, mogoče malo dekorirati če npr. fotografirate ob oknu, bližnje posnetke npr. sušenih mesnin, bodite pozorni, da uporabite
lepo desko za rezanje, čim lepši nož...
- še vedno so dobrodošli ljudje
- poskusite iti na sprehod po drugi poti, upoštevajte navodila (približaj se, izloči nepotrebno,
pogled od daleč...)
- ustvarite nekaj drugačnega kot do sedaj.
Prosil bi če mi lahko do naslednjič pošljejo tudi svoj zapis o kraju.
Pozdrav, Tadej
f) SPROTNA REFLEKSIJA:
Dijaki razvijajo spretnost sodelovanja, povezovanja idej in odgovornosti: ankete, izjave
dijakov (priloga spodaj – tabela 1).
Presenečena sem bila, s kolikih zornih kotov se da opisati moj kraj. (Patricija)
Nikoli prej nisem pomislila, da imamo v kraju več zanimivih osebnosti. (Hana)
Ko sem predstavljala svoj kraj, sem s pomočjo mentorjev spoznala, da lahko tudi prej
»neturistične« elemente pretvorimo v zanimive turistične produkte. (Pia)
Tabela 1: Vprašalnik dijakov
Označite z x v željeno polje (razlaga tabele: 1- ni mi všeč, 2 – všeč mi je, 3 – zelo mi je
všeč).
ŠT. VPRAŠANJA
1 2 3
Virtualno okolje (dostop preko spletne učilnice Zoom)
1.
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2.
3.

Šolski učni prostor (učilnica, ki sedaj ni na razpolago)
Všeč mi je delo: v dvojicah
- timu
- individualno

4.

Izvedba sprotne refleksije – analize opravljenega dela dijakov
DA

5.

NE

Vzgojni cilji na ravni posameznega dijaka:
- sproščenost
- lažje izražanje mnenj
- bolj pozorno poslušanje sogovornika
- bolj pozorno opazovanje odnosov
- vključevanje v izven šolske umetniške dejavnosti
- poznavanje sebe
- zaupanje vase
- spoprijemanje s težavami
- lažje izražanje stisk
- boljše razumevanje drugih ljudi
- boljše razumevanje odnosov v razredu

6. Podajte opisni odgovor!
a) Z načrtovano dejavnostjo razvijamo mladostnikove komunikacijske zmožnosti. Kakšne
spremembe ste začutili pri sebi?
b) Kako sprejemate nove didaktične pristope?
c) Dijaki, individualno navedite primer dela/naloge v okviru projekta SKUM, ki vas je
navdušil/-a.
d) Kakšne so vaše dejavnosti mladostnikov v okviru projekta SKUM?
e) Kakšen je vaš cilj sodelovanja?
f) Navedite naslove učnih listov, ki ste jih v tem času prejeli.
Interpretacija ankete:
1. Virtualno okolje je všeč vsem dijakom, več kot polovici dijakov zelo všeč.
2. Dijakom je všeč šolski prostor, vendar nekoliko manj kot virtualno okolje (ni bilo
podanega nobenega odgovora ni mi všeč).
3. Dijaki najraje delajo v dvojicah, sledi individualno delo in delo v timu.
4. Sprotna refleksija - analize opravljenega dela dijakov jim je bila zelo všeč. Ni bilo
odgovora ni mi všeč.
5. Vzgojni cilji – dijaki v veliki večini navajajo:
- večjo sproščenost,
- lažje izražanje mnenj,
- bolj pozorno poslušanje sogovornika,
- bolj pozorno opazovanje odnosov,
- da se ne vključujejo v izvenšolske umetniške dejavnosti,
- boljše poznavanje sebe,
- večje zaupanje vase,
- nekoliko boljše spoprijemanje s težavami,
- nekoliko lažje izražanje stisk,
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- veliko boljše razumevanje drugih ljudi,
- veliko boljše razumevanje odnosov v razredu.
6. a) Z načrtovano dejavnostjo razvijamo mladostnikove komunikacijske zmožnosti.
Kakšne spremembe ste začutili pri sebi?
Dijaki izrazili spoznanje, da lahko več storijo sami, nekateri omenijo, da so se v tem
izboljšali. Bolj podrobno so spoznali okolico, nekateri pišejo tudi, da so vzpostavili boljši
stik s sošolci, in da so postali bolj odprti.
b) Kako sprejemate nove didaktične pristope?
Večina dijakov trdi, da nove didaktične postopke sprejemajo dobro, dokaj v redu, dokaj
normalno, ipd. Nekaterim so stari pristopi boljši. Ostali dijaki to sprejemajo pozitivno,
menijo, da jim pomaga pri delu in hitrejšem urejevanju nalog.
c) Dijaki, individualno navedite primer dela/naloge v okviru projekta SKUM, ki vas je
navdušil/-a.
Dijake najbolj navdušuje izdelovanje izdelkov, največkrat omenjena je seminarska naloga,
za tem pa brskanje po AirBnb-ju. Všeč jim je bilo tudi delo v dvojicah in iskanje
zanimivosti.
d) Kakšne so vaše dejavnosti mladostnikov v okviru projekta SKUM?
Dijaki navajajo aktivnosti, za katere so se odločili: vodenje, oblikovanje, trženje,
komuniciranje, raziskovanje, kreiranje in podobno.
e) Kakšen je vaš cilj sodelovanja?
Cilj večine dijakov je sodelovanje, skupno delo, da bi bolj spoznali ter predstavili svoj kraj
ter kraje drugih sošolcev.
4. KORAK: USTVARJALNOST
a) ČAS: januar 2021-junij 2021
b) DEJAVNOSTI UČITELJA:
PRAKTIČNI POUK TURIZMA: Učiteljica je sproti pregledovala nastale naloge,
likovno ustvarjanje dijakov, nudila konzultacije, podajala pisne in ustne komentarje o
opravljenem delu, sodelovala z umetniki in načrtovala nadaljnje korake. Učiteljica je
nalogo, ki je bila hkrati tudi maturitetna naloga posameznih dijakov, ovrednotila.
SLOVENŠČINA: Pregledali in ovrednotili smo pisne in ustne predstavitve krajev in
oseb, ki so jih izdelali dijaki.
ANGLEŠČINA: Besedila, ki so nastala in bila pregledana pri ostalih predmetih, so bila
prevedena v angleščino ter pregledana.
c) DEJAVNOSTI UMETNIKA/KULTURNE INSTITUCIJE:
Fotograf:
Sprotno je pregledoval in analiziral posnete fotografije. Opravil je izbor najboljših, nato
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pojasnil o izboru in razlagal način izbiranja … Podal je predloge o možnostih izboljšav.
Izvedel je delavnico fotografiranja jedi in razlagal o pomenu mehke in trde svetlobe.
Dijakom je posredoval pisna navodila za naloge fotografiranja, ki jih je pripravil v
sodelovanju z etnologinjo in učiteljico praktičnega pouka turizma.
Etnologinja:
Skupaj z učiteljico sta se pred tem dogovorile, da bodo dijaki ustvarjali na temo »Tudi moj
kraj je del Slovenije«. Dijaki so iskali zanimivosti svojega kraja v turističnem smislu, ob
tem pa so proučili tudi področja kraja, kjer se dobro počutijo (npr. gozd, travnik, park …)
in morda nimajo “klasičnih” turističnih točk (npr. kip, domačija). Predstavitev kulture z
različnih vidikov mladim.
Pripovedovalka
Dijakom je pregledala naloge, ki so jih dijaki izdelali v sodelovanju z etnologinjo in
učiteljico praktičnega pouka turizma. Vsakemu posebej je podala povratne informacije o
njihovem delu.
d) DEJAVNOSTI MLADOSTNIKOV:
Reševali so učne liste na določene teme, ki so bile povezane z učnimi vsebinami in
hkrati z vsebinami projekta SKUM. Dijaki so likovno ustvarjali, predstaviti so
zanimivosti svojega domačega kraja. Izdelali so fotozgodbe, posneli fotografije,
pripravili pavšalne turistične produkte, jih prevedli v angleščino, naredili so tematske
turistične spominke. Zapisali so predstavitev krajev in ljudi, ki bodo objavljene v brošuri
in spletnem zemljevidu. V šoli so izvedli PP predstavitev svojega dela v okviru projekta
SKUM.
e) DOKUMENTACIJA:
SPLOŠNI OPISI KRAJEV
Tamara Lehner, 4.Tb, Murska Sobota – BLOKI IN ZVOKI ZAPOSLENEGA
MESTA
Ob vstopu v mesto vas pričakajo moderne in stare zgradbe, mnogi bloki in zvoki zaposlenega
mesta. Zaklad mesta je mestni park, kjer se odvija veliko aktivnosti.
Na robu mesta je mogočen paviljon Expano, ki vam na inovativen način predstavi Pomurje
in je prava poslastica za turiste in domačine. Na poti iz mesta vas pozdravi pogled na
prekrasen angleški park, ki vodi do rjavkastega veličastnega gradu Rakičan. Celotno mesto
je temnejših barv, izjeme so izstopajoče moderne zgradbe. Izven mesta so njive, polja in
mirna narava. V zimskem času je mesto odeto v čarobno praznično vzdušje, praznične lučke
in dekoracije v parku mu dodajajo posebno očarljivost.
Poleti se v mestu odvijajo živahne glasbene prireditve, ki prispevajo k sproščenemu vzdušju.
Nives Bagoroš, 4.Tb, Lipa – KRAJ LIP IN KROMPIRJA
Majhna idilična vas Lipa je najbolj prepoznavna po pridelavi krompirja. Domačini prirejajo
dogodke na temo krompirja, kjer se tudi predstavijo s pridelki in skuhajo jedi. Najbolj znani
sta sta Krumplova noč in Langašijada. Zanimivo ime Lipa pa vsekakor spomni na drevo lipa.
Na vsakem kotičku kraljujejo njeni drevoredi. Ko se pripelješ v vas, te najprej pozdravi iz
grmičkov izdelano ime kraja, poleg pa stoji kovinski cvet lipe.
-
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Ko se pelješ skozi vas, se ob strani razprostirajo lipe. Ob koncu drevoreda se nahaja majhna
pot do močvirnatega ribnika, tam se srečaš z domačimi ribiči. Med polji domačih kmetov se
vijejo vijugaste poti, primerne za mirne sprehode. Na sredini vasice na zeleni ravnici stoji
Prekmurska domačija, ki je krita s slamo, okrog nje lahko občuduješ naravo. Na vsakem
kotičku stojijo zgodovinski spomeniki. Ob glavni cesti te pozdravi prisrčna rimokatoliška
kapelica, obdana s smrečicami. Kraj objemajo veliki gozdovi in polja. V poletnem času
zaslišiš košnjo trave, delavne kmete na traktorjih, vaščane na mopedih. Sprostiš se lahko ob
mostičku pri igrišču in opazuješ otroke ob igranju nogometa ali odbojke. Na sprehodu ob
njivah srečaš srne in jelene, včasih tudi zajce. Na sončen dan zaslišiš veliko nasmejanih otrok,
ki se potepajo po vasi s svojimi hišnimi ljubljenčki.
Kaja Makovecki, 4.Tb, Žižki – KRAJ GASILCEV
V severozahodnem delu Prekmurja leži majhna vasica, imenovana Žižki. Znani so kot vas
gasilske zgodovine. Krasijo ga samostan, gasilski muzej in kapelica sv. Florijana. Poleg
znamenitosti nudijo storitve še samostojni podjetniki, tako imamo mesnice, avtodelavnice,
steklarstvo, kovinarstvo in številne druge. Ne smemo pa pozabiti na gostoljubje prebivalcev
kraja in zgodovino nastanka vasi, ki sega v leto 1381. Vas krasijo tudi različne ravnice in
polja.
Gašper Žalik, 4.Tb, Velika Polana – VAS ŠTORKELJ IN DOBRIH LJUDI
Velika Polana - zelena vas, vas štorkelj in dobrosrčnih ljudi. Ko prispemo v Veliko Polano,
nas najprej pozdravijo stare ulice (sedaj modernizirane). Če se približamo centru vasi, je v
bližini veliko kulturnih znamenitosti in naravnih privlačnosti. Tako nam naprej pade v oči
Park štorkelj, ki je obdan z zelenjem, vodovjem in poučnimi tablami, ki ta kraj opišejo bolj
podrobno. Nasproti parka se nahaja muzej in domačija pisatelja Miška Kranjca, kjer nas dela
znanega prekmurskega pisatelja popeljejo v stare čase in našo » indašnjo« Veliko Polano.
Velika Polana je Evropska vas štorkelj, to je kar lepa čast in zelo velika odgovornost, saj
moramo ta naziv ohranjati. Nekoč so nam starši govorili, da je štorklja k hiši prinašala srečo,
veselje (po legendah babic so prinašale otroke). Čeprav je vas majhna in skromna, smo ljudje
in vaščani v njej toliko bolj povezani ter si med sabo pomagamo. Naj bodo to dela na vrtu,
vinogradih, kmetijah, najbolj smo pa veseli, ko skupaj organiziramo prireditve, sejme,
dogodke, ki nam polepšajo dan ali večer v naši vasi.
Zelo imamo radi kulturo, tradicijo, šege in navade, katere z veseljem ohranjamo.
Ohranjamo tudi domačo kmečko kulinariko, saj je v vasi ogromno gospodinj, katere so
izvrstne kuharice.
Za konec pa misel moje babice: »Velika Polana ni zaman velika, je vas ljudi z velikim
srcem in delavnimi rokami, ki sooblikuje našo prihodnost.«
Mark Horvat, 4.Tb, Budinci – NAJSEVERNEJŠI KRAJ IN KRAJ SONČNEGA
MRKA
Je majhen kraj v samem krajinskem parku Goričko, znan kot najsevernejši kraj v Sloveniji.
Tu je najsevernejša točka, ki se nahaja v gozdu - mejni kamen številka 115. Vas ima 100
prebivalcev, zaradi služb in šolanja pa se nekateri prebivalci izseljujejo v mesta. Budinci so
kraj z velikimi gozdovi, travniki, njivami ter tudi potoki. Na prvi pogled vidiš, da ni ravnice,
da so doline ter hribčki. Naša vas ima kapelico. Lahko smo ponosni, da v njej nekajkrat na
leto poteka tudi maša. Karavla sredi gozda nas spomni na čase Železne zavese, stare hiše
narejene iz zemlje pa pričarajo spomine naših staršev ter starih staršev. Na vsakih nekaj let
pa je pri nas lep razgled na popoln sončni mrk, ki pripelje prebivalce vse Slovenije. Mrk bo
spet viden šele leta 2081. Mrk je edinstven, zaradi severne lege je tu najbolj viden. Ljudje
so ga zelo radi gledali, ne samo domačini, ampak tudi ostali iz Slovenije in tujine, celotna
vas je bila polna avtomobilov ter turistov.
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- PRAVLJIČNI OPISI NAŠIH DOMAČIH KRAJEV
Beltinci
Če se po ravni cesti peljemo iz smeri Murske Sobote proti Lendavi, nas na poti pozdravijo
Beltinci, katerih odprtost in gostoljubje sta tesno povezana s prekmursko ravnico, s katero so
obdani. Beltinci so slikovit kraj, v katerem se med naselji razprostirajo športne in zelene
površine ter rodovitna polja, ki so osnova naše bogate gastronomske dediščine. V Beltincih je
lepo živeti, saj si vaščani med seboj pomagamo in s skupnimi močmi urejamo kraj, ki nam nudi
vse, kar potrebujemo. Pester kulturni utrip zagotavljajo številne prireditve, med katerimi smo
še posebej ponosni na poletni folklorni festival, priložnost, da bogato glasbeno in plesno
dediščino predstavimo obiskovalcem in z njo navdušimo tudi mlade rodove. Zgodovinski pridih
daje beltinski grad, nekdanji dom grofice, o kateri kroži obilo zgodb. Danes prostore gradu
zapolnjujejo razstava starih koles, Zavod za turizem in kulturo, gostilna in druge dejavnosti.
Nedaleč stran se nahaja cerkev sv. Ladislava, ki je povsem obnovljena, poleg nje pa nedavno
postavljen spomenik ob 100. obletnici priključitve Prekmurja. Beltinci so zelo raznolik kraj, v
katerem lahko najdemo marsikaj.
Patricija Erjavec, 3.Tb
Križevci v Prekmurju – GOZDOVI, KJER DOMIŠLJIJA OŽIVI
Ko prvič pridete v Križevce v Prekmurju, vam takoj, ko se zapeljete mimo table z imenom vasi,
pogled uide na prekrasen, visok, v nebo segajoč zvonik evangeličanske cerkve, ki kraljuje na
zelenem griču vrh vasi. Nasproti cerkve se nasmihajo stare hiše z ubožnim, razpokanim
ometom, s komaj vidnimi napisi nekdanjih obrti in imeni bivših trgovin. Nato vas ravna siva
cesta vodi do manjšega razpotja. Če se odločite nadaljevati po desni strani, vas bo pot peljala
naprej po gričevnatih delih vasi, mimo pritlične stavbe z visokim stolpom ob sebi – gasilskega
doma in številnih domačij z urejenimi vrtovi. Vso pot boste imeli čudovit razgled na bujne
zelene in rjave gozdove. Cesta se bo vedno bolj upogibala in klančina vas bo med nogometnim
igriščem na desni in razprostranimi polji koruze na levi pripeljala do križišča, v katerem se
stikata obe cesti, ki vodita čez Križevce v Prekmurju.
Če pa se na razpotju poleg cerkve odločite raziskovati vas po levi poti, vas bo vijugasta cesta
peljala skozi dolino vasi, mimo urejenih hiš domačinov. Nekje na sredi poti se bo na desno od
asfaltne poti odcepila makadamska pot. Ta med obdelanimi polji vodi do jezera, ki mirno počiva
v objemu visokih dreves.
Ko prevozite še nekaj ovinkov, prispete do križišča ob nogometnem igrišču. Tam sameva lesena
avtobusna postaja, prelepljena z oglasnimi letaki in porisana s številnimi risbami črnih
flomastrov in grafitov.
Križevce v Prekmurju objemajo zeleni gozdovi, polni življenja, in prav zato vas v vasi vsako
jutro prebudi žvrgolenje ptic. Tudi čez dan je mirno in če se le za malenkost odmaknete od
glavne ceste, je velika verjetnost, da boste v gozdu ali pa na oddaljenem travniku zagledali
kakšno srno, štorkljo ali sivo čapljo. Tudi ljudje v kraju so zelo prijazni, gostoljubni, vedno
pripravljeni pomagati. Dnevni mir s hrupom svojih traktorjev prekinejo le poljedelci, vsake
toliko časa se čez vas pelje tudi kakšen glasen tovornjak.
22

Avtorji: Robi Kroflič, Petra Štirn Janota in Darja Štirn
Prilagojeno za potrebe projekta SKUM

Tudi ponoči je pokrajina zelo mirna, le poleti se na 'nočne pohode' odpravi divjad. Takrat se
sliši zelo glasno rjovenje oziroma rukanje srn, jelenov in drugih divjih živali. Križevci v
Prekmurju so res poseben kraj, sam užijem tu v naravi ogromno miru in lepih trenutkov in
tistim, ki si na počitnicah želijo oddiha, res toplo priporočam obisk Križevcev v Prekmurju.
Nik Zgazivoda, 3.Tb
- INTERVJU (v slovenskem in angleškem jeziku)
ZANIMIVE OSEBNOSTI NAŠIH KRAJEV - VLADO KRESLIN
Vlado Kreslin je slovenski kantavtor in folk rock glasbenik. Bil je rojen 29. novembra v
Beltincih. Svojo kariero je začel kot bobnar v skupini Apollo. Kot pevec je začel nastopati
v glasbeni skupini Špirit.
1. Katero vašo pesem ali katere, ki niso med najbolj predvajanimi na radiu, bi
priporočali, da jim poslušalci bolj pozorno prisluhnemo?
Morda skladbi Poj mi pesem, ki govori o stvareh, ki se jih v tem času bolj zavedamo.
Življenje, svoboda, favšija, hlapčevstvo, pogum in prijateljstvo. Morda bi zdaj moral
dodati še ovaduštvo in nestrpnost.
2. Kako pogosto prihajajo zamisli za skladbe? Zdi se, da ves čas ustvarjate in precej
tega tava v vaš obsežni oz. »gromozanski« arhiv.
Navdih ni tako pogost obiskovalec, kot bi si človek želel. Po drugi strani pa razumem,
kako ustvarjalna so lahko pisanja po naročilu. Če imaš določen rok, pač stvar narediš,
navdih pa izbezaš iz luknje.
3. Bi lahko dejali, da so Vas prav nekako ‘’vrnili’’ Prekmurju, ko ste iz roka preklopili
na svoj rodni melos?
Da, krog se je nekako sklenil, vrnili so me domov. Nenazadnje so pričeli kariero po prvi
svetovni vojni v restavraciji mojega deda. V 50. letih pa sem jih poslušal skozi steno
našespalnice, ki je bila del le-te.
4. Koncerti so tradicionalno razprodani, to pomeni, da ljudi navdihujete Vi ali
domača muzika?
Kaj pa vem, če odštejem tistih par ljudskih pesmi, ki jih običajno odigramo z Beltinško
bando, je glasba, ki jo izvajam(o), večinoma moja avtorska glasba, ki je ‘’prekmurska’’ pač
zato, ker sem Prekmurec. Očitno pa se moja besedila dotaknejo ljudi, identificirajo se z
mojim občutenjem sveta, kar tudi ustvari na koncertih neko posebno energijo, zaradi katere se
vračajo.
5. Naslov predbožičnih nastopov leta 2019 je bil Kaj naj ti prinesem, draga. Tudi skladba je bila
izdana. Ali napišete veliko misli oz. pesmi, namenjenih ženi Evi?
Ne bi rekel, da so vse zanjo. Je pa res, da me ona včasih opomni in opogumi. Tako je bilo tudi
z melodijo in stihi za pesem Kaj naj ti prinesem, draga. Jaz sem samo nekaj momljal in se mi
ni zdelo nič posebnega, ona pa: ‘’Si nor, to je tako romantično!’’ In me je poslala v trgovino.
6. Za konec imam pa 3 hitra vprašanja:
Kaj je Vaša največja vrednota?
Avtentičnost, da si to, kar si, kar si videti.
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Kaj Vas najbolj razveseli?
Najbolj me lahko razveselijo moji otroci.
Kaj Vas najbolj razjezi?
Tudi razjezijo me lahko najbolj moji otroci.
Najlepša hvala za Vaš čas ter trud.
Tristan Baligač

INTERVIEW
Vlado Kreslin is a Slovenian singer-songwriter and folk rock musician. He was born on
November 29 in Beltinci. He started his career as a drummer in the band Apollo. As a
singer, he started performing in the music group Špirit.
1. Which of your songs or which are not among the most played on the radio would you
recommend that we should listen to them more carefully?
Perhaps the song Poj mi pesem, which talks about things we are more aware of at this
time. Life, freedom, jealousy, servitude, courage and friendship. Maybe I should now
add oppression and intolerance.
2. How often do the ideas of the songs come up? You seem to be creating all the time and
pretty much this wanders into your extensive or enormous archive.
Inspiration is not as frequent a visitor as you would like. On the other hand, I understand
how custom writings can be creative. If you have a deadline, you just do it and
inspiration you get out of the hole.
3. Could you say that you were somehow “returned” to Prekmurje when you switched from
the deadline to your native melos?
Yes, the circle has come full circle, and I have been returned home. After all, they started
their careers after the World War I in my grandfather’s restaurant. In the 50s, however, I
listened to them through the wall of our bedroom that was part of it.
4. Concerts are traditionally sold out, which means that people are inspired by you or
home made music?
What do I know if I deduct the few folk songs that we usually play with Beltinška banda,
the music I perform is mostly my own music, which is “Prekmurje”, but because I am
from Prekmurje. But obviously my lyrics touch people, they identify with my sense of the
world, which also creates some special energy in concerts that makes them return.
5. The title of the pre-Christmas performances in 2019 was What Should I Bring You, My
Darlig? The song also came out then. Do you write a lot of thoughts or songs of affection for
your wife Eva?
I wouldn’t say they’re all for her. It is true, however, that she sometimes reminds and
encourages me. So it was with the melody and lyrics for the song What Should I Bring You,
My Darling.? I was just mumbling something and I didn’t find anything special in it, and she
said, “You’re crazy, it’s so romantic!” And she sent me to the shop.
6. Finally, I have 3 quick questions:
What is your greatest value?
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The authenticity that you are who you are, what you look like.
What makes you the happiest?
My children are the ones who can make me the happiest.
What makes you the angriest?
Even my kids can make me the angriest.
Thank you very much for your time and effort.
Tristan Baligač
- ANIMACIJA – DRAMATIZACIJA
KREATIVNI KOTIČEK BARVITEGA POZVAČINA
Posebni vabovec, ki vabi na poroko sorodnike, sosede in prijatelje, je pozvačin. Je zelo redek
in je razširjen samo še na področju beltinske, bogojinske, turniške, črenšovske in odranske
župnije. Vedno bolj izginja, saj je danes vedno več modernih porok. Prav zaradi tega so se
Jožica, Zvezdana in Pištek odločili, da združijo moči ter pripravijo kreativno delavnico. Ljudi
bodo privabili na prav posebno delavnico, ki bo temeljila na izdelavi umetniških rož v obliki
nageljnov in vrtnic - dodatka na noši pozvačina. Pozvačin bo udeležence tudi pozdravil s
svojimi reki, kot so ˝Prijte vsi, šteri ste od kolena vekši, od podplata menši, z glasnimi gutami,
friškimi petami ino trdimi mošnjami.˝ Pozvačin je oblečen v suknjo raznobarvnih papirnatih
trakov in umetnih rož ter nosi klobuk z različnimi peresi. Pozdravil jih bo s trobento in tako
razširil dobro voljo po celotnem prostoru ter prav vsakogar popeljal v svet stare navade.
Prostor: V učilnici dijaškega doma, pred dijaki bosta postavljena miza in stol, za tem bo za lažjo
predstavo postavljen plakat narisanega pozvačina. Medtem bi se predvajala tradicionalna
glasba.
Animacija se bo odvijala v prekmurski domačiji Lipa.
Rekviziti: Škarje, krep papir, papir, miza, stol, lepilo, primeri izdelka, plakat pozvačina,
zvočniki oz. računalnik za glasbo.
ROMANO DIVE – ROMSKA KULTURA IN JEZIK
Irma je stara gospa 80-ih let in je članica romske skupnosti tako kot Gordana, ki je bila plesalka
v romskem društvo Galeo, in Čarape, ki je prav tako del te skupnosti.
Romska kultura je zelo bogata, saj ima prav tako kot ostale skupnosti svojo zgodovino, jezik in
kulturo, a je ta velikokrat v ozadju. Irma, Gordana in Čarape hočejo to spremeniti in narediti
romsko skupnost bolj prepoznavno ter nepozabno. Odločili so se, da bodo s skupnimi močmi
organizirali delavnice, na katerih bi obujali romsko tradicijo. Delavnica se prične s
predstavitvijo romske kulture in zgodovine skozi čas. Ob tem bi bili predstavljeni tudi
najpomembnejši in najštevilčnejši običaji, npr. ˝šloganje˝ oziroma vedeževanje iz kave ter kart.
Svoje moči bi združili s prebivalci romske vasi iz Doliča, ki bi predstavljali in poučevali romski
jezik. Seveda ne smeta manjkati glasba in ples, ki sta zelo pomemben del romske kulture. Imajo
svoje lastne pesmi, ki se izvajajo ob ritmih palice, bobnov in ropotuljic, dopolnjuje jih ples s
posebnimi gibi in oblekami. Irma, Gordana in Čarape so srčno navdušeni in polni motivacije
za delavnico, ki bi tako združevala ljudi različnih skupnosti in širila vedenje o romski skupnosti.
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Prostor: Mize v kulturni dvorani bi bile razporejene v polkrog. Za mano bi bilo platno, poleg
katerega bi bila izobešena romska zastava. Na odru bi bila postavljena mizica, ker bi bilo
predstavljeno šloganje ter vedeževanje.
Rekviziti, ki jih bomo potrebovali, so: mize in stoli, lesene palčke, tamburin, boben, ropotulje,
vrv, kava, džezva, skodelica, karte za vedeževanje, računalnik, projektor, zvočniki, mikrofon,
slovensko-romski slovar ter romska zastava.
Sodelujoči: prebivalci romske vasi v Doliču (Irma, Gordana, Čarape z družino).
- PREDSTAVITEV OSEBE – DIJAKI (v slovenskem in angleškem jeziku)
Ines Vogrin, 4.Tb, Očeslavci
Sem dijakinja Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci, smer turizem. Rada potujem
in odkrivam nova okolja, kjer mi dajejo navdih posebnosti in skriti kotički kraja. Bivam v
Očeslavcih, kjer je veliko narave ter skritih kotičkov, ki jih rada odkrivam s svojim
temperamentnim in zaščitniškim psom Jackom. Občudujem in obožujem medsebojno
povezanost in pomoč med sosedi, saj s tako povezanostjo nastanejo nepozabne
dogodivščine in spomini. Sem strastna motoristka in tako vsako leto prevozim veliko število
kilometrov po naših in sosednjih cestah, kjer občudujem okolico, naravo ter uživam v vetru.
Velikokrat se tudi s prijatelji popeljemo do bližnje reke Ščavnice, kjer se sprostimo in
pripravimo piknike.
I am a student at the Secondary School for Catering and Tourism Radenci, majoring in
tourism. I love to travel and discover new environments where I am inspired by specialties
and hidden corners of the place. I live in Očeslavci where there is a lot of nature and hidden
corners, which I still like to discover with my temperamental and protective dog Jack. I
admire and adore the interconnectedness and help between neighbors, as such a connection
creates unforgettable adventures and memories. I am a passionate motorcyclist and so every
year I drive a large number of kilometers on our and neighboring roads, where I admire the
surroundings, nature and enjoy the wind. We often take our friends to the nearby river
Ščavnica, where we relax and have picnics.
Nuša Hozjan, 4.Tb, Turnišče
Sem Nuša Hozjan, zanima me turizem. Čeprav še nisem veliko potovala, je to moj načrt za
prihodnost. Živim v majhni vasici Turnišče, kjer imamo več prisrčnih sprehajalnih in
kolesarskih poti. Najraje se sproščam ob modri reki Ledavi. Najlepše pa mi je, da imamo
veliko dvorišče s sadovnjakom, kjer sprehajam mojo hišno mucko Sio.
I'm Nuša Hozjan, I'm interested in tourism, if I haven't actually traveled a lot, it's my plan
for the future. I live in the small villages of Turnišče, where we have several lovely walking
and cycling trails. I like to relax by the blue river Ledava. The most beautiful thing for me
is that we have a large yard with an orchard where I walk my pet kitten Sio.
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- FOTOGRAFIJE DIJAKOV

Fotografija: Patricija Erjavec

Fotografija:

Nik Zgazivoda

Fotografija: Ines Vogrin

27

Avtorji: Robi Kroflič, Petra Štirn Janota in Darja Štirn
Prilagojeno za potrebe projekta SKUM

Delavnica s fotografom v živo
- LIKOVNI IZDELKI DIJAKOV

Patricija Erjavec, 3.Tb

Špela Škerget, 4.Tb

Patricija Sračnjek, 4.Tb

Nik Zgazivoda, 3.Tb
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- SPLETNI ZEMLJEVID / ONLINE MAP
IDEMO.SI https://bit.ly/3i7PmqJ
- POSNETEK POUKA NA DALJAVO: https://www.youtube.com/watch?v=Tu31oHJQjpI
- ANKETNI VPRAŠALNIK (v prilogi)
f) SPROTNA REFLEKSIJA:
Dijaki razvijajo spretnost v ustvarjanju, inovaciji, krepijo lastno kreativnost, povezujejo
ideje med seboj, enako z učitelji ter umetniki.
Prijetno je bilo, ker je pouk potekal drugače in smo tako bili v stalni zvezi z umetniki. Če
nam kaj ni bilo jasno, smo lahko kadar koli komunicirali preko zuma. (Kevin)
Zelo sproščeno sem pristopal k pouku, saj sem se lahko vključil v razpravo kar z domačega
kavča. (Alen)
Zame je bila ta izkušnja zelo koristna, zato ker sem kljub omejitvam gibanja bil v nenehnem
stiku tako s sošolci kot z mentorji. (Jure)
Po nastanku spletnega zemljevida, sem ugotovila, da je vsak kraj lahko privlačen za turiste.
Pred tem se mi je zdelo, da moj kraj nima nobene zanimivosti, danes pa vem, da je za turiste
lahko zanimiv celo travnik oz. gozd. (Ines)
Naučila sem se, da najboljše fotografije nastajajo tam, kjer se najboljše počutim. (Urška)
Zame je bilo delo skozi projekt izjemna izkušnja, saj sem spoznala veliko fotografskih
trikov, ki so me privedli do odličnih fotografij, npr.: fotografija kozarca vode v naravi, skozi
katero se zrcali svetloba, daje izjemen fotografski efekt. (Katja)

5. KORAK: DRUŽBENI ANGAŽMA
a) ČAS: marec 2021-junij 2021
b) DEJAVNOSTI UČITELJA:
Učitelji so z dijaki in umetniki izbrali naloge in jih prezentirali na spletu (spletni
zemljevid). Omogočili so javni dostop do nastale brošure z naslovom Idemo. Dijake so
pripravili na animacijo, ki so jo izvedli na zaključni prireditvi projekta SKUM. Poskrbeli
so tudi za razstavo fotografij in pripravili stojnico turističnih produktov.
c) DEJAVNOSTI UMETNIKA/KULTURNE INSTITUCIJE:
Fotograf je oblikoval brošuro, z dijaki izvedel terensko delo v parku. Pripovedovalka in
etnologinja sta nastale opise in predstavitve krajev vključile v javno objavo.
d) DEJAVNOSTI MLADOSTNIKOV:
Na spletu so prezentirali turistični zemljevid predstavitve domačih krajev. V šolskih
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prostorih so izvedli predstavitev aktivnosti v okviru projekta SKUM. Pripravili so razstavo
fotografij, animacijo in turistično stojnico.
e)
•
•
•
•
•
•

DOKUMENTACIJA:
Fotografije s prireditve
Izjave, komentarji dijakov
Spletni zemljevid
Turistična brošura (dostopna na spletnem naslovu http://ssgtr.si/?page_id=702 )
Turistični tematski spominki, predstavljeni na prireditvi
Fotografska razstava na prireditvi

Praktični pouk s fotografom in
medpredmetno sodelovanje (slovenski jezik)

Praktični pouk s fotografom
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Terensko delo s fotografom

Terensko delo s fotografom

Terensko delo s fotografom
Maturitetna javna predstavitev

Turistična animacija

Turistična stojnica na zaključni prireditvi
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Zaključna prireditev projekta SKUM

Razstava fotografij na zaključni prireditvi projekta SKUM
Zavedam se, da sem s sodelovanjem v projektu SKUM dosegla moje željene cilje: bolj sem
spoznala krajev v Pomurju, tesneje sem se povezala s sošolci in mentorji in prisostvovala sem
pouku ki je bil bolj sproščen. (Nives)
Novi didaktični pristopi so mi bili zanimivi. (Mark)
• KONČNA REFLEKSIJA PROJEKTA
Vsebina se nam je zdela aktualna, saj smo gostinsko turistična šola, kjer so predstavitve
posameznih krajev vedno zanimive. Postali smo dostopni in prepoznavni tudi na spletu, saj smo
ustvarili tudi turistični zemljevid, v katerega se lahko vključujejo popotniki. Vsebine so nas
medpredmetno povezovale in bogatila posamezna predmetna področja. Mladi so k delu
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pristopali zelo zavzeto, odgovorno so izpolnjevali naloge, sproti so se oglašali preko spleta in
aktivno sodelovali. Takšno delo je bilo za nas izziv, zahtevalo je veliko angažiranja z ene in
druge strani. Vsi sodelujoči smo se počutili povezani.
Mateja Rožanc Zemljič in Zdenka Jelenovec – učiteljici slovenščine: Tako za učiteljici kot za
dijake je bila ta nova izkušnja v predstavitvah kraja koristna, saj so dijaki s pomočjo umetnikov
izhajali iz novih izhodišč ter svoj kraj opisali z drugačnega zornega kota. Najbolj koristno je
bilo to, da so se naučili izražati lastno doživljanje domačega kraja, razširili svoje besedišče, ob
tem pa spoznali še neodkrite strani posameznega področja.
Darja Zlatnik – učiteljica angleščine: Način, ki smo ga uporabili v času pouka na daljavo, je bil
zelo primeren, vsi smo se dobro znašli in se prilagodili, se navadili na tedenska srečanja, kdaj
tudi več kot enkrat tedensko. Navodila umetnikov in strokovne učiteljice praktičnega pouka
turizma so bila vsem zelo v oporo in pomoč. Umetniki so svoje delo predstavili na zelo zanimiv
način, zato sem svoj del pri projektu (prevajanje zgodbic, povzetka, intervjujev) opravila brez
posebnih težav, saj so dijaki to opravili tako, kot smo se dogovorili.
Elvira Štumpf – učiteljica praktičnega pouka turizma: Dijaki so se pri strokovnih modulih prvič
srečali z umetnostjo, in sicer pri praktičnem pouku turizma (animacija, svetovanje in prodaja
turističnih proizvodov in hotelska receptorska dela), ter le-to vnašali v učne vsebine. V
strokovne module smo z dijaki in umetniki vnašali vizualno umetnost – fotografijo, kulturnoetnološko vsebino ter besedno umetnost. Skozi učno-vzgojni proces smo dijake učili: opazovati
domači kraj in ustvariti globinsko sliko, učili smo jih analiziranja, vrednotenja, razlaganja,
reševanja problemov ter sprejemanja odločitev. Predvsem spletno delo z dijaki in umetniki je
bilo svojevrsten izziv tudi zame. Po strokovni plati sem dobila integracijo znanj s povsem
drugačne perspektive, kakršne do sedaj nisem poznala. .
Jana Milovanović, etnologinja in Tadej Bernik, fotograf: Med oktobrom 2020 in marcem 2021
smo skupaj z dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci, v okviru projekta SKUM,
razvijali nove itinerarije v domačih okoljih udeležencev širom Pomurja. Teme in usmeritve za
razvoj itinerarijev smo črpali iz lokalne zgodovine, osebnih zgodb in izkušenj vpetosti mladih
v prostore, ki jih obdajajo. Raziskovali smo širino in raznolikost svetov pred lastnim pragom in
hkrati »udomačevali« pojme odgovornega, trajnostnega in vključujočega turizma. Na ta način
smo dokazali, da lahko potujemo celo takrat, ko smo omejeni z našimi občinami, če se le dovolj
poglobimo v zgodbe, ki nas obdajajo. Dijaki so zgodbe razvijali tako v pisani besedi kot tudi
vizualnem jeziku oz. fotografijah. Kje nastajajo najboljše fotografije? Tam, kjer se dobro
počutimo. Posebnosti krajev so tako zaživele v novi podobi. Dijaki so zgodbe zasledovali, jih
našli in ponotranjili, jim vdihnili novo življenje.

RAZPREDELNICA CILJEV Z REALIZACIJO LE-TEH:
Cilj (prepišejo se
posamezni operativni cilji)

Dokaz
(Iz besedila v dokumentaciji se izpišejo situacije, ki kažejo na
doseganje tega cilja. To so lahko komentarji otrok, ugotovitve
iz refleksij, opis dosežka …)

Osnovni vsebinski cilji:
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- možnosti kreativnega
izražanja – ustvarjalna
interpretacija kulturne
dediščine
- razvoj manjše, lokalne,
bolj varne turistične
ponudbe
Izobraževalni cilji:
- zavedanje lastne kulturne
dediščine

- nastale predstavitve krajev
- nastale fotografije
- spletni zemljevid
- brošura
-brošura in spletni zemljevid (promocija manjših in turistično
še neodkritih krajev Pomurja)

- spoznavanje in
doživljanje avtentičnosti
lastnega kraja
- zmožnost predstavitve
krajev in njihovih
prebivalcev

Se povezuje z zgornjimi izjavami.

Osnovni vzgojni cilji:
- aktivno sodelovanje
- vztrajnost
- dobro počutje v skupini

Specifika vzgojnih ciljev v
času korone:
- spoprijemanje s težavami

Izjave dijakov:
- Po nastanku spletnega zemljevida, sem ugotovila, da je vsak
kraj lahko privlačen za turiste. Pred tem se mi je zdelo, da moj
kraj nima nobene zanimivosti, danes pa vem, da je za turiste
lahko zanimiv celo travnik oz. gozd. (Ines)
- Presenečena sem bila, s kolikih zornih kotov, se da opisati
moj kraj. (Patricija)
- Nikoli prej nisem pomislila, da imamo v kraju več zanimivih
osebnosti. (Hana)
- Ko sem predstavljala svoj kraj, sem s pomočjo mentorjev
spoznala, da lahko tudi prej
»neturistične« elemente
pretvorimo v zanimive turistične produkte. (Pia)

Dijaki so usvojili postopek za predstavitev krajev, enako so
spoznali sestavne dele intervjuja in iz tega oblikovali
predstavitev osebe. V sodelovanju s pripovedovalko in pod
njenim mentorstvom so izkazali večjo kreativnost v
ustvarjanju. Besedila so predstavljena v brošuri in spletnem
zemljevidu.
Vsi dijaki so sodelovali pri nastajanju končnih produktov –
brošura, spletni zemljevid, fotografije in turistični spominki.
Vztrajnost so dijaki izkazovali pri delu na daljavo, saj so se
redno udeleževali srečanj in nadgrajevali delo do končnih
izdelkov.
Dijaki so se počutili bolj sproščeno, saj ni šlo za klasični pouk
v učilnici, ampak preko aplikacije Zoom, to je iz domačega
okolja.
Zelo sproščeno sem pristopal k pouku, saj sem se lahko
vključil v razpravo kar z domačega kavča. (Alen)

Težave so bile v tem, da dijaki niso smeli prehajati med
občinami. S tem jim je bil dostop do dodatnih virov
onemogočen.
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- gibanje v naravi

Težava je bila tudi v IKT opremi (spletne kamere, zmogljivost
računalnika, mikrofoni …).
Dijaki so bili v nenehni povezavi z naravo, ko so fotografirali
in iskali zanimivosti svojega kraja. Gibalne zmožnosti so bile
dijakom omogočene v lokalnem okolju in v mesecu aprilu
smo naredili s fotografom tudi sprehod po parku, kjer so
nastale fotografije v naravi. Tako smo zadostili gibanju v
naravi, ki je bilo v času epidemije še posebej pomembno. To
je vplivalo na boljše počutje dijakov, s tem pa tudi na njihove
zmogljivosti in ustvarjalnost.

SPREMEMBE SPORAZUMEVALNIH ZMOŽNOSTI OTROK
Opišejo se na področjih, ki so bili vključeni v projekti.
Zapišejo se področja
sporazumevalne
zmožnosti na
umetniških in/ali
neumetniških področij

Opis dosežkov in sprememb
(Katere spremembe in dosežki so bili opaženi na posameznih
področjih sporazumevalne zmožnosti otrok. V tem delu vam
nudijo pomoč umetniki, pa tudi koordinatorji SKUM, ki so pri tem
projektu sodelovali).

(jezikovne, likovne,
glasbene, matematične,
gibalne …)

Jezikovne zmožnosti
Besedno ustvarjanje intervju
Likovne zmožnosti
Turistični spominki

Tematska animacija

Zmožnosti s področja
vizualne umetnosti in
multimedije (foto, film)
Fotografije

Plesno-gibalne
zmožnosti

Dijaki so ob intervjuju spoznavali različne jezikovne zvrsti.
Dijaki so se seznanili z novim besediščem v angleškem jeziku.
Dijaki so se naučili tvoriti vodeni dialog. Naučili so se oblikovati
dvogovorno besedilo, pri tem pa upoštevati dejavnike sporočanja.
Dijaki so se naučili, kako prevesti daljše besedilo.
Dijaki so se naučili povezovati besedno in vizualno umetnost.
Dijaki so izdelali tematske turistične spominke. Bili so zelo
kreativni, kar je bil tudi naš cilj projekta. Spominke so predstavili
na zaključnem dogodku na turističnih stojnicah.
Na zaključni prireditvi je skupina dijakov izvedla tematsko
animacijo. Vsebina animacije je bila izvirna. S tem so dokazali, da
znajo določeno temo uprizoriti v dramskem nastopu in s tem javno
nastopati.
Dijaki so spoznali moč multimedije in sporazumevalne možnosti
fotografije.
V sklopu projekta je nastalo veliko fotografij, iz katerega so
pozneje dijaki s fotografom izbrali najboljše oz. najbolj
transparentne za predstavitev kraja.
/
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Druge zmožnosti na
neumetniških
področjih
Spletni zemljevid

Zelo kreativna raba IKT ves čas izvedbe projekta SKUM. Izvajali
smo vizualne predstavitve. Urili smo neverbalno komunikacijo.
Izdelali smo Google spletni zemljevid z naslovom - Idemo.si

7. SPLOŠNE UGOTOVITVE, DODANA VREDNOST
Člani projektne skupine SKUM smo preko ciljev, ki smo si jih zadali, povezali dijake šole z
umetniki in tako med dijaki in umetnostjo vzpostavili tesnejši stik. Ker so v projektu
sodelovali dijaki 3. in 4. letnika SSI smeri turizem, so naši osnovni cilji bili povezani s
kreativnim izražanjem dijakov, zavedanjem lastne kulturne dediščine ter spoznavanjem in
doživljanjem avtentičnosti lastnega kraja. Ob nastajanju brošure so se dijaki izražali v različnih
umetniških jezikih, bili vpeljani v aktivne oblike umetniškega snovanja in tako vzpostavljali
pristnejši odnos do umetnosti. Skupaj z umetniki smo spodbujali različne aktivnosti, ki
razvijajo sporazumevalne zmožnosti dijakov, seveda pa smo ob tem dosegli tudi določeno
mero vztrajnosti, aktivno sodelovanje in dobro ter sproščeno vzdušje med dijaki. Prijetno smo
presenečeni nad pozitivnim odzivom dijakov, ki so z veliko vnemo ustvarjali oziroma
poustvarjali skupaj z umetniki in sprejemali svoje delo na nekoliko drugačen, vsekakor pa zelo
pristen in zanimiv način. In na takšen način so nastali produkti projekta: brošura, fotografije,
spletni zemljevid, turistični spominki.
Zadovoljni ugotavljamo, da so bili rezultati mature 4. predmeta, ki je bil povezan s projektom
SKUM, boljši kot prejšnja leta. Dijaki so bili s strani umetnikov zelo motivirani. Njihova
zavzetost za delo in medsebojna povezanost sta se odražali, tudi ko pouk ni potekal v okviru
projekta.
Z zadovoljstvom ugotavljamo, da so z delom v projektu dijaki veliko pridobili. Postali so bolj
samozavestni, medsebojno povezani, iznajdljivi in kreativni. Vse to je posledica drugačnega
pristopa in metod, ki smo jim jih ponudili v sodelovanju z umetniki. Glede na naše izkušnje bi
takšno delo priporočali na več predmetnih področjih in v različnih programih.
Izjave dijakov, ki pričajo o uspešnosti dela skozi projekt:
Moram priznati, da je delo pri praktičnem modulu turizma vedno bilo zelo zanimivo in zabavno
in tudi v projektu SKUM so se naši profesorji z ostalimi člani projekta SKUM odločili za malo
drugačen in meni osebno bolj zanimiv način raziskovanja in opravljanja nalog. Všeč mi je bila
prosta izbira pridobivanja informacij (intervju, knjižna literatura, splet … ). Z našimi
morebitnimi vprašanji smo se lahko vedno obrnili na našo mentorico.
Raziskava za delo in pridobitev turističnega materiala in informacij so mi zelo razširile obzorje,
bolje sem spoznal domači kraj, saj tu živim zelo kratek čas in ga še ne poznam v celoti. Ta
spoznanja mi bodo v pomoč tudi v prihodnje, saj se delavci v turizmu velikokrat znajdejo v
situaciji, ko jim gostje in turisti zastavijo kakšno bolj zahtevno vprašanje.

Nik Zgazivoda, 3.Tb
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V okviru projekta sta način poučevanja in dela bila sproščena. Mentorji so nam dajali možnost
prostega in samostojnega odločanja pri delu. Dobili smo smernice za delo, znotraj teh pa smo
se sami odločali, kaj in kako bomo delali.
Delo v projektu SKUM nam bo zelo koristilo, tako tistim, ki bodo šli po srednji šoli v službo,
kot tudi tistim, ki bodo šli študirat. Nova spoznanja so vedno dobrodošla, saj nikoli ne veš, kam
te ponese življenje.
Urška Jerič in Ines Vogrin, 4. Tb

Pripravile in zapisale članice tima:
Tanja Škrilec Švegl, Elvira Štumpf in Mateja Rožanc Zemljič

Žig in podpis odgovorne osebe:
Janja Prašnikar Neuvirt, ravnateljica
Kraj, datum: Radenci, 13. 12. 2021
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