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1. Geologija 25 - 45 Od Ljubelja peš po Bornovi poti do planine Prevala- seznanitev z najdaljšimi  melišči v 
Sloveniji, apnenci  z roženci, pogled na največjo podor v dokumentirani geološki zgodovini 
ozemlja  Slovenije -  geomorfološki del ekskurzije. 
Sledi ogled Šentanskega rudnika živega srebra, nabiranje cinabaritne rude ter še  
spoznavanje  fosilov, ki so gradili nekdanje koralne čoke.  
 

2. Arheologija 10 - 20 Preko skupine arheologov-animatorjev bodo dijaki spoznali poklic arheologa in način 
njihovega dela. Na prazgodovinski kmetiji Praštirc se bodo podali v obdobje prazgodovine 
(starejše železne dobe). Ogledali si bodo kako so takrat živeli in se v različnih veščinah iz 
pradavnine tudi sami poskusili, seznanili se bodo z načinom gradnje in tehnikami obdelave 
različnih materialov. 

3. Kulinarična 
delavnica 

6 - 30 Teoretični del:  
Kulinarika: sistematika živil, osnovne kuharske tehnike, kuharski pripomočki, osnove 
higiene v kuhinji  
Gastrokultura: osnove bontona in kulturnega uživanja hrane in pijač. 
Kaj je mešanje pijač (zgodovina mešanja pijač, pribor za mešanje, kozarci, barski pult »mise 
en place«, pijače in dodatki potrebni za mešanje, okrasitev mešanih pijač, skupine mešanih 
pijač). 
Praktični del: 
1)Prikaz priprave jedi v kuhinji (demostracija); samostojna priprava jedi pod nadzorom 
mentorja (predpriprava živil, čiščenje, različne tehnike rezanja, termična obdelava, prikaz 
postavitve na krožniku 
2)Priprava enostavnega in sestavljenega pogrinjka, uporabe različnih vrst jedilnega 
pribora, kozarcev ter izdelave namizne dekoracije. 
Praktični prikaz izdelave mešanih pijač iz različnih skupin, samostojna priprava 
brezalkoholnih mešanih pijač in koktejlov ter izdelava dekoracije 
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4. Etnografski muzej 15 - 40 Te zanima odkrivanje načina življenja, običajev, verovanja posameznih narodov. Z nami 
obišči Slovenski enografski muzej.  
Slovenski etnografski muzej je muzej »o ljudeh, za ljudi«, muzej kulturnih istovetnosti, 
prostor dialoga med preteklim in sedanjim, med svojo in drugimi kulturami, med naravo in 
civilizacijo.  
Skupaj si bomo ogledali vodeno razstavo Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta. Spoznali 
bomo razmerja med sabo in drugimi ter našo vpetost v prostor in čas. Nadaljevali bomo z 
delavnico izmenjevanja identitet pri posameznem človeku od rojstva do smrti. Zaključili 
bomo s preučevanjem simbolov in o tem kakšno znanje moramo imeti, da lahko 
raztolmačimo njihov pomen. 
Naš obisk bodo vodili zaposleni v muzeju. 
 

5. Spajkanje in laserski 
rezalnik 

6-25 Izdelali bomo preprosto elektronsko vezje, ki bo vsebovali baterijo stikalo in LED diodo. Komponente 
bomo med seboj pospajkali in ob tem spoznal še nekaj fizikalnih pojmov, ki ste jih preslišali pri 
zadnjih urah fizike, sploh vi v zadnjih klopeh, ki tega teksta ne boste prebrali do konca... 
 

6. Grafika 10 Vsi tisti, ki želite dopoldan posvetiti ustvarjalnosti, vabljeni na tečaj grafike, ki ga bo vodila priznana 
grafična umetnica, profesorica na ALU-ju Zora Stančič. 

7. Astronomija 6-15 Večer, noč in jutro preživeti ob opazovanju neba. Pobližje si bomo ogledali Sonce, Saturn in Jupiter. 
Opazovanje bo vodil strokovnjak Boris Kham.  

8. Ornitologija 6-12 Ptice so pomemben del našega habita, so najbolj priljubljena skupina živali, ki navdušujejo ljudi po 

vsem svetu. Pritegnejo nas predvsem zaradi sposobnosti, ki jim jo že od nekdaj zavidamo- letenjem.  

Spoznavanje ptic pripomore k spoznavanju pomena ohranjanja okolja za ptice in ljudi. Si želiš 

oglašanje, videz, hranjenje in gnezdenje ptic spoznati tudi ti? Pridruži se nam na delavnici. Opazovali 

bomo ptice med njihovo gnezditvijo, morda pa vidimo celo kakšno zapoznelo selivko. Začeli bomo na 

opazovalnici v na ravnem rezervatu Iški morost, vročini se bomo umaknili v dolino Drage pri Igu, ki 
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nudi dom predvsem novim vrstam ptic. Na ribnikih ter v gozdu lahko srečamo tudi kakšno vrsto 

plazilca, dvoživke ali ribe.  

Ptice bomo opazovali pod vodstvom strokovnjaka iz Društva za opazovanje in preučevanje ptic 
Slovenije 
Na oglede se bomo odpeljali s kolesi. 
 

9. Zdravilne rastline 15 -25 Obiskali bomo vrt zdravilnih rastlin,  kjer bomo pod vodstvom mentorjev spoznavali in nabirali divje 
užitne in   zdravilne rastline.  Spoznali bomo tudi prednosti ekološko zasnovanega vrat in  sodelovali 
pri njegovem ustvarjanju ( sejanje in sajenje ).  
Nabrane rastline bomo v kulinarični delavnici predelali v hranila in napitke, torej bo za hrano in 
pijačo poskrbljeno.  
Novo znanje bomo lahko prenesli v prakso pri ustvarjanju domačega in šolskega vrta. 

10. Grafitarstvo 10-30 Zidovi nam pripovedujejo o stvareh, vodič poskrbi za ubesedenje pripovedi.  Srečali bomo grafite in 
street art. Ljubljana se nam predstavi kot veliko platno, kjer si roko podata preteklost in sedanjost. 
Pridružite se potovanju skozi mestno središče z zaključkom v Tovarni Rog in na Metelkovi. 
 

11. Haiku 15-20 Po železni cesti se bomo odpeljali v pravljični Štanjel, kjer bomo v prijetni družbi pustili svoji 
umetniški žilici, da nas odpelje v svet haikujev. 

12.Who do you think you 
are 

10-15 Za boljše razumevanje samega sebe in dogodkov v življenju je potrebno poznati svoje družinsko drevo. 
Ste se morda vprašali kdo so vaši predniki, kaj je za njih značilno, kakšno življenje so imeli in kaj se je 
dogajalo v njihovem življenju? 
Družinsko drevo v splošnem predstavlja v drevesno strukturo urejen zapis posameznikovih prednikov. 
Namen družinskega drevesa je prikazati krvno sorodstvo oziroma povezave med posamezniki 
(običajno z dodanimi letnicami in kraji rojstva, smrti, poklica, itd.), pri čemer različne grafične 
povezave prikazujejo poroke, izvenzakonske zveze in poreklo.  
Izdelava družinskega drevesa ni enostavna. Danes sicer obstajajo programi, ki nam opravilo olajšajo, 
ampak zahtevajo dodatno znanje in spretnosti. Se želite seznaniti s praktičnimi pravili za izdelavo 
družinskega drevesa? Delo bo potekalo z uporabo programa za izdelavo družinskega drevesa My 
Heritage. Preden se zabava začne, boste samostojno zbrali podatke o članih družine. Kdo ve, mogoče 
bo delo katerega izmed vas tako navdušilo, da bo svoje družinsko drevo želel razširiti. 
 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Prednik
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%BEina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sorodstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rojstvo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Smrt
https://sl.wikipedia.org/wiki/Poklic
https://sl.wikipedia.org/wiki/Poroka


 


