ZM ZAVAROVANJE KOLES
24 urna asistenca za kolo in kolesarja
Odgovornost kolesarja do 30.000 €
Nezgodno zavarovanje kolesarja
Kasko zavarovanje kolesa
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Folklorni dan v Prekmurju
Enodnevni izlet v Prekmurje za osnovne šole

Vsebina folklorne - delavnice:

Zjutraj odhod iz dogovorjenega kraja in vožnja proti Prekmurju. Lokalni
vodnik, ki nas bo spremljal na našem izletu v Prekmurje, bo predvidoma
vstopil na enem izmed počivališč na hitri cesti med Mariborom in Mursko
Soboto.

Cilj: Učenje prekmurskih plesov, spoznati prekmursko narodno nošo
Dejavnost: Spoznavanje osnove in posebnosti prekmurske folklore:
prekmurske narodne noše in prekmurskih plesov (nastop folklorne
skupine v noši).
Dejavnost 1. triletje: Spoznavanje prekmurske folklore – predstavitev
in učenje manj zahtevnih prekmurskih plesov.
Dejavnost 2. -3.triletje: Spoznavanje prekmurske folklore – predstavitev
in učenje bolj zahtevnih prekmurskih plesov.
Trajanje delavnice: 2 šolski uri.
Priporočljivo: 1., 2.-3. triletje.

Najprej se bomo podali proti zasanjani reki Muri, ki je pokrajini dala ime.
Mura je v preteklosti pogosto spreminjala svoj tok in ustvarjala mrtvice,
ki so z glavnim tokom pogosto tvorile otoke. Enega izmed njih so v času
grofov in grofic poimenovali Otok ljubezni. Na otoku stoji do danes edini
preostali plavajoči mlin na Muri, ki si ga bomo tudi ogledali. Spoznali
bomo starodavno plovilo brod, s katerim se bomo popeljali na drugo
stran reke in nazaj. Kdo so bili büjraši in kaj so počeli, pa bomo izvedeli
med ogledom muzeja büjraštva. Čas za malico. Pot bomo nadaljevali
proti Lendavi.

Cena vključuje
•
•
•
•

Povzpeli se bomo na lendavski grad, ki slovi po številnih legendah in slavni
preteklosti. Ogledali si bomo razstavo prazgodovinskega naselja Oloris,
razstavo narodnih noš, ki so bile nekoč značilne za ta del Prekmurja, ter
zanimivo zbirko metuljev. Lendava je v starih časih doživljala pogoste
napade močne turške vojske, vendar so vitezi in vojščaki grad in mesto
vedno uspešno ubranili. Zanimiva legenda govori o junaku vitezu Hadiku
in njegovi ljubici Piroški, ki je bila hči tedanjega grofa. Hadika so po smrti
balzamirali, njegova mumija pa še danes počiva v cerkvi sv. Trojice na
hribu nad mestom Lendava. Mumijo si bomo tudi ogledali.

•
•
•
•
•

vodenje po programu
osnovno nezgodno zavarovanje
organizacijo in DDV
ogled Ekomuzeja Mura: obisk mlina na Muri, ogled Brežne hiše z
razstavno zbirko Büjraštva na reki Muri, vožnja z brodom
vstopnina in vodeni ogled Lendavskega gradu
program folklorne delavnice
kosilo (goveja juha, dunajski zrezek + pomfri, solata+ domači sok)
ogled cerkve sv. Trojice in Hadikove mumije
obisk Bukovniškega jezera z izvirom sv. Vida in energijskega parka

Popusti
• Na vsakih 15 učencev priznamo enemu spremljevalcu izlet brezplačno.

Izpred cerkvice pa bomo priča čudoviti panorami - v primernih razmerah
bomo videli v 4 države. Po ogledu, nam bo verjetno nam bo že malce krulilo
po želodčkih, zato se bomo ustavili na turistični kmetiji ali gostišču, kjer
si jih bomo napolnili in lažje nadaljevali oglede. V eni izmed vasic se bomo
udeležili delavnice, kjer bomo spoznali osnove in posebnosti prekmurske
folklore. Besede kot so pozvačin, sotiš in šamarjanka nam po delavnici ne
bodo več neznanka. Spoznavanje Prekmurja bomo zaključili Skriti lepotici,
kakor tudi imenujemo Bukovniško jezero, ki je skrito med gozdovi na
obronkih Goričkega. Jezero in okolica slovita predvsem zaradi domnevno
čudodelnega izvira sv. Vida, v okolici pa je nastal tudi Energijski park z
bio-energetskimi točkami. Pa še odličen sladoled imajo v bližini jezera.V
večernih urah se bomo z novimi spomini vrnili domov.
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Arheološki dan v Prekmurju
Enodnevni izlet v Prekmurje za osnovne šole

Vsebina arheološke - delavnice:

Zjutraj odhod iz dogovorjenega kraja in vožnja proti Prekmurju. Lokalni
vodnik, ki nas bo spremljal na našem izletu v Prekmurje, bo predvidoma
vstopil na enem izmed počivališč na hitri cesti med Mariborom in Mursko
Soboto. Naš prvi ogled bo regijska prestolnica Murska Sobota. Videli
bomo balkon nekdanjega hotela Dobray, s katerega je bila razglašena
samostojna Murska republika, edini spomenik Rdeči armadi na ozemlju
Slovenije in mestno protestantsko cerkev.

Cilj: Izdelava preprostega orodja – glinene rimske
oljenke s pomočjo kalupa.
Dejavnost: Spoznavanje praktičnega dela arheologov: od izkopavanja,
čiščenja in rekonstruiranja najdb, do izdelave preprostega orodja.
Dejavnost 2. -3.triletje: Spoznavanje dela arheologov,
izdelava izdelka – glinene rimske oljenke s pomočjo kalupa.
Trajanje delavnice: 2 šolski uri.
Priporočljivo: 2.-3. triletje.

Čas za malico in sprehod skozi lepo urejen mestni park do soboškega
gradu, kjer je danes lociran Pokrajinski muzej Murska Sobota. Za nekaj
časa se bomo vsi skupaj spremenili v »arheologe«. Spoznali bomo
veščine, ki jih morajo obvladati poklicni arheologi ter izdelali preprosto
orodje – glineno rimsko oljenko.

V ceno so všteti stroški materiala za izvajanje delavnice in strokovno
vodenje.

V eni najstarejših prekmurskih vasic je svoj pečat pustil naš največji
arhitekt Jože Plečnik. Farno cerkev domačini imenujejo Bela golobica Cerkev gospodovega vnebohoda. Zaradi prelepe lege, posebne oblike in
povezav z obrtmi lokalnega okolja, velja za eno najboljših del slavnega
arhitekta. Po ogledu nam bo verjetno že malce krulilo po želodčkih, zato
se bomo ustavili na turistični kmetiji, kjer si jih bomo pošteno napolnili,
da bomo laže nadaljevali oglede. Pot bomo nadaljevali proti Lončarski
vasi, kjer družina Bojnec iz roda v rod prenaša znanje izdelovanja posode.
Predstavili nam bodo prekmursko lončarsko obrt. Na lastne oči se bomo
prepričali, kako iz navadne kepe gline nastane skleda, vrč ali pütra.
Nadarjenost boste preizkusili tudi vi, in morda bo celo nekdo izmed vas
spoznal svoj sanjski poklic.

•
•
•
•
•
•
•

Cena vključuje
vodenje po programu
osnovno nezgodno zavarovanje
organizacijo in DDV
voden ogled mestnega jedra Murske Sobote
obisk protestantske cerkve
ogled muzeja lončarstva in stavbarstva na prostem (cimprače)
program arheološke delavnice (vsi stroški materiala za izvajanje
delavnice in strokovno vodenje)
• kosilo (goveja juha, dunajski zrezek + pomfri, solata, rejtaš + domači sok)
• ogled Plečnikove cerkve v Bogojini
Popusti
• Na vsakih 15 učencev priznamo enemu spremljevalcu izlet brezplačno.

Na koncu pa si bomo ogledali še simpatične, s slamo krite hišice cimprače, ki so nekoč prekrivale celo Prekmurje.
V večernih urah se bomo vrnili domov z novimi spomini.
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Rokodelski dan v Prekmurju
Enodnevni izlet v Prekmurje za osnovne šole

Vsebina rokodelske delavnice:

Zjutraj odhod iz dogovorjenega kraja in vožnja proti Prekmurju. Lokalni
vodnik, ki nas bo spremljal na našem izletu v Prekmurje, bo predvidoma
vstopil na enem izmed počivališč na hitri cesti med Mariborom in Mursko
Soboto. Naš prvi postanek bo v osrčju gričevnate pokrajine Goričkega. Na
Gradu na Goričkem, ki se je nekoč imenoval Gornja Lendava so v viteških
časih stanovali gospodje, ki so iz gradu upravljali širše področje. Grad ima
obliko pentagrama in je imel nekoč natančno 365 soban – kolikor ima
leto dni.

Cilj: Samostojno izdelati izdelek na statvah oz. ročno oblikovati izdelek iz
filca (1 izdelek).
Dejavnost: Spoznavanje postopka in pripomočkov za tkanje, spoznavanje
tehnike filcanja.
Dejavnost 1. triletje: Spoznavanje tehnike filcanja in izdelava izdelka iz filca.
Dejavnost 2.-3. triletje: Spoznavanje postopka za tkanje in izdelava
zapestnice na priročnih statvah.
Priporočljivo: 1., 2.-3. triletje.
Trajanje delavnice: 2-3 šolske uri.

Ogledali si bomo kratek filmček o zgodovini gradu, videli elegantno
poročno dvorano in skozi zbirke spoznali nekoč razširjene rokodelske
obrti v Prekmurju. Mogoče bomo srečali tudi kakšno čarovnico, kdo ve…
Čas za malico. Sledila bo delavnica, kjer nas bodo naučili tkalskih veščin,
kakršna so bila nekoč prepotrebna tako na podeželju, kot na gradovih.
Naučili se bomo spretnosti in skrivnosti filcanja. Svoje izdelke bomo
seveda lahko vzeli domov za spomin na Prekmurje. Po končani delavnici,
nam bo verjetno že malce krulilo po želodčkih, zato se bomo ustavili na
turistični kmetiji, kjer si jih bomo napolnili, da bomo laže nadaljevali
oglede. Po kosilu nam bodo predstavili tudi prekmursko lončarsko obrt.
Na lastne oči se bomo prepričali, kako iz navadne kepe gline nastane
skleda, vrč ali pütra. Nadarjenost boste preizkusili tudi vi, in morda bo
celo nekdo izmed vas spoznal svoj sanjski poklic. V eni izmed najstarejših
prekmurskih vasic, Bogojini, je svoj pečat pustil naš največji arhitekt Jože
Plečnik. Farno cerkev domačini imenujejo Bela golobica - Cerkev gospodovega vnebohoda. Zaradi prelepe lege, posebne oblike in povezav z
obrtmi lokalnega okolja, velja za eno najboljših del slavnega arhitekta.

V ceno so všteti stroški materiala za izvajanje delavnice in strokovno
vodenje. Učenci izdelek odnesejo domov.

Cena vključuje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vodenje po programu
osnovno nezgodno zavarovanje
organizacijo in DDV
ogled in vstopnina Gradu na Goričkem, ogled razstave in filma
program rokodelske delavnice (vsi stroški materiala za izvajanje
delavnice in strokovno vodenje
kosilo (goveja juha, dunajski zrezek + pomfri+ solata+ domači sok)
predstavitev lončarske obrti
ogled Plečnikove cerkve v Bogojini
obisk Bukovniškega jezera z izvirom sv. Vida in energijskega parka

Popusti
• Na vsakih 15 učencev priznamo enemu spremljevalcu izlet brezplačno.

Spoznavanje Prekmurja bomo zaključili pri Skriti lepotici, kakor tudi
imenujemo Bukovniško jezero, ki je skrito med gozdovi na obronkih
Goričkega. Jezero in okolica slovita zaradi domnevno čudodelnega izvira sv. Vida in energijskega parka z bio-energijskimi točkami, ki naj bi
pomagale pri zdravljenju vida, sluha, prebavil …
Pa še odličen sladoled imajo v bližini jezera.
V večernih urah se bomo z novimi spomini vrnili domov.
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Zeliščni dan v Prekmurju
Enodnevni izlet v Prekmurje za osnovne šole

Vsebina zeliščne - delavnice:

Zjutraj odhod iz dogovorjenega kraja in vožnja proti Prekmurju. Lokalni
vodnik, ki nas bo spremljal na našem izletu v Prekmurje, bo predvidoma
vstopil na enem izmed počivališč na hitri cesti med Mariborom in Mursko
Soboto.

Cilj: Izdelovanje tradicionalnih pripravkov iz zelišč.
Dejavnost: Spoznavanje zelišč, ki jih učenci uporabijo pri delavnici
(dišavnice, nedišavnice, zdravilne rastline na Goričkem ...) , izdelovanje
tradicionalnih pripravkov iz zelišč.
Dejavnost 2. triletje: Teoretični del delavnice se izvede v celoti; pripravijo se čaji, olja in sirupi.
Trajanje delavnice: 2 šolski uri.
Dejavnost 3. triletje: Izvede se celotna delavnica (čaji, olja, sirupi,
kreme in eterična olja).
Trajanje delavnice: 3-4 šolske ure.
Priporočljivo: 2.-3. triletje.

Naš prvi postanek bo v osrčju gričevnate pokrajine Goričkega. Na Gradu
na Goričkem, ki se je nekoč imenoval Gornja Lendava, so v viteških časih
stanovali gospodje, ki so iz gradu upravljali širše področje. Grad ima obliko
pentagrama in je imel nekoč natančno 365 soban – kolikor ima leto dni.
Ogledali si bomo kratek filmček o zgodovini gradu, videli elegantno
poročno dvorano in skozi zbirke spoznali nekoč razširjene rokodelske
obrti v Prekmurju. Mogoče bomo srečali tudi kakšno čarovnico, kdo ve…
Čas za malico. Z zeliščarjem bomo spoznali pestro »ponudbo« zdravilnih
in užitnih rastlin. Izvedeli bomo kako jih nabiramo, kako jih pravilno
sušimo, kako pripravljamo čaje in še mnogo drugega.

V ceno so všteti stroški materiala za izvajanje delavnice in strokovno
vodenje. Učenci izdelek odnesejo domov.

Cena vključuje
•
•
•
•
•

vodenje po programu
osnovno nezgodno zavarovanje
organizacijo in DDV
vstopnina in vodeni ogled Gradu na Goričkem, ogled razstave in filma
program zeliščne delavnice (vsi stroški materiala za izvajanje
delavnice in strokovno vodenje)
• kosilo (goveja juha, dunajski zrezek + pomfri, solata + domači sok)
• ogled Plečnikove cerkve v Bogojini
• obisk Bukovniškega jezera z izvirom sv. Vida in energijskega parka

Po zeliščarski delavnici nam bo že malce krulilo po želodčkih, zato se
bomo ustavili na turistični kmetiji ali gostišču, kjer si jih bomo napolnili,
da bomo laže nadaljevali oglede. V eni izmed najstarejših prekmurskih
vasic, Bogojini, je svoj pečat pustil naš največji arhitekt Jože Plečnik.
Farno cerkev domačini imenujejo Bela golobica - Cerkev gospodovega
vnebohoda. Zaradi prelepe lege, posebne oblike in povezav z obrtmi
lokalnega okolja, velja za eno najboljših del slavnega arhitekta.

Popusti
• Na vsakih 15 učencev priznamo enemu spremljevalcu izlet brezplačno.

Spoznavanje Prekmurja bomo zaključili pri Skriti lepotici, kakor tudi
imenujemo Bukovniško jezero, ki je skrito med gozdovi na obronkih
Goričkega. Jezero in okolica slovita zaradi domnevno čudodelnega izvira
sv. Vida. Če pijete vodo iz njega to domnevno pomaga pri izboljšanju vida.
V okolici pa je tudi nastal Energijski park z bio-energetskimi točkami. Pa
še odličen sladoled imajo v bližini jezera.
V poznih popoldanskih urah se bomo z novimi spomini vrnili domov.
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Medeni dan v Prekmurju
Enodnevni izlet v Prekmurje za osnovne šole

Vsebina medene - delavnice:

Zjutraj odhod iz dogovorjenega kraja in vožnja proti Prekmurju. Lokalni
vodnik, ki nas bo spremljal na našem izletu v Prekmurje, bo predvidoma
vstopil na enem izmed počivališč na hitri cesti med Mariborom in Mursko
Soboto.

Cilj: Samostojno okrasiti lectov izdelek.
Dejavnost: Spoznavanje domačih obrti medičarstva in lectarstva ter
osnovnih tehnik krašenja lectovih izdelkov.
Dejavnost 1. triletje: Spoznavanje medenih izdelkov, krašenje
enostavnejšega izdelka iz lecta A.
Dejavnost 2.-3. triletje: Spoznavanje medenih izdelkov, krašenje
zahtevnejšega izdelka iz lecta B.
Priporočljivo: 1., 2.-3. triletje.
Trajanje delavnice: 1 ura 30 min.

Najprej se bomo podali proti zasanjani reki Muri, ki je pokrajini dala
ime. Mura je v preteklosti pogosto spreminjala svoj tok in ustvarjala
mrtvice, ki so z glavnim tokom pogosto tvorile otoke. Enega izmed njih
so v času grofov in grofic poimenovali Otok ljubezni. Zakaj, bomo izvedeli
od domačinov. Na otoku stoji do danes edini preostali plavajoči mlin na
Muri, ki si ga bomo tudi ogledali. Prepričali se bomo kako so se v starih
časih prevažali iz enega brega reke na drugega.

V ceno so všteti stroški materiala za izvajanje delavnice in strokovno
vodenje. Učenci izdelek odnesejo domov.

Cena vključuje

Spoznali bomo torej starodavno plovilo brod. Kdo so bili büjraši in kaj so
počeli, pa bomo izvedeli med ogledom muzeja büjraštva. Čas za malico.
Kratka vožnja med simpatičnimi vasicami in obdelanimi polji nas bo
pripeljala do Lončarske vasi. Sledil bo prikaz kako so prekmurski lončarji
nekoč na lončarskem kolesu izdelovali posodo iz gline. Spoznali bomo
tudi pravo lončarsko peč, si ogledali tradicionalne s slamo krite hiške –
cimprače, ki so nekoč prekrivale celo regijo, ter se tudi sami preizkusili
v oblikovanju posode. Pot bomo nadaljevali proti Goričkemu. Obiskali
bomo družino, ki se že več generacij ukvarja z izdelavo medenjakov in
lectovih srčkov. Za nas bodo priredili delavnico krašenja lectovih src, ki
so bila v starih časih najbolj pogosto darilo, ki so ga ob odrasli različnih
priložnosti prinašali otrokom iz sejmov. Mojstrica nas bo naučila srca
barvati in jih krasiti z vzorci za različne priložnosti.

•
•
•
•
•
•
•
•

vodenje po programu
osnovno nezgodno zavarovanje
organizacijo in DDV
ogled Ekomuzeja Mura: obisk mlina na Muri, ogled Brežne hiše z
razstavno zbirko Büjraštva na reki Muri, vožnja z brodom
ogled muzeja lončarstva in stavbarstva na prostem (cimprače)
program medene delavnice (vsi stroški materiala za izvajanje delavnice
in strokovno vodenje, degustacija medenjakov + domači sok)
kosilo (goveja juha, dunajski zrezek + pomfri, solata+ domači sok)
obisk Bukovniškega jezera z izvirom sv. Vida in energijskega parka

Popusti
• Na vsakih 15 učencev priznamo enemu spremljevalcu izlet brezplačno.

Vsak udeleženec bo svoj izdelek prejel kot spominek. Za lažje nadaljevanje
si bomo želodčke napolnili s kosilom in se odpravili do Skrite lepotice,
kakor domačini imenujejo Bukovniško jezero, ki je skrito sredi gozdov
na obronkih Goričkega. Sprehodili se bomo do pravljičnega Vidovega
izvira, ki ima domnevno zdravilno moč in morda srečali kakšno vodno
vilo Rusalko.
Čas bomo imeli tudi za odličen sladoled.
Počasi bomo zaključili spoznavanje Prekmurja in se odpravili proti domu.
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Etno dan v Prekmurju
Enodnevni izlet v Prekmurje za osnovne šole

Vsebina etno- delavnice:

Zjutraj odhod iz dogovorjenega kraja in vožnja proti Prekmurju. Lokalni
vodnik, ki nas bo spremljal na našem izletu v Prekmurje, bo predvidoma
vstopil na enem izmed počivališč na hitri cesti med Mariborom in Mursko
Soboto.

Cilj: Samostojno oblikovati izdelek iz ličja oz. rogoze (2 izdelka), izdelati
izdelek iz krep papirja (1 izdelek), priprava in peka piškotov.
Dejavnost: Spoznavanje domačih obrti, opravil in kulinarike, tradicionalnih
izdelkov iz slame, rogoze, ličja ter osnovne tehnike pletenja.
Dejavnost 1. triletje: Spoznavanje izdelkov iz slame, rogoze in ličja, izdelava
enostavnejšega izdelka iz slame, rogoze in ličja A.
Dejavnost 2.-3. triletje: Spoznavanje izdelkov, izdelava zahtevnejšega
izdelka iz slame, rogoze in ličja B.
Priporočljivo: 1., 2.-3. triletje.
Trajanje delavnice: 3 šolske ure.

Najprej se bomo podali proti zasanjani reki Muri, ki je pokrajini dala ime.
Mura je v preteklosti pogosto spreminjala svoj tok in ustvarjala mrtvice,
ki so z glavnim tokom pogosto tvorile otoke. Enega izmed njih so v času
grofov in grofic poimenovali Otok ljubezni. Zakaj, bomo izvedeli od
domačinov. Na otoku stoji do danes edini preostali plavajoči mlin na Muri,
ki si ga bomo tudi ogledali. Prepričali se bomo kako so se v starih časih
prevažali iz enega brega reke na drugega. Spoznali bomo torej starodavno
plovilo brod. Kdo so bili büjraši in kaj so počeli, pa bomo izvedeli med
ogledom muzeja büjraštva. Čas za malico. Pot bomo nadaljevali mimo
rojstne vasi Vlada Kreslina do vasi štorkelj.

V ceno so všteti stroški materiala za izvajanje delavnice in strokovno
vodenje. Učenci izdelek odnesejo domov.

Cena vključuje
•
•
•
•

vodenje po programu
osnovno nezgodno zavarovanje
organizacijo in DDV
gled Ekomuzeja Mura: obisk mlina na Muri, ogled Brežne hiše z
razstavno zbirko Büjraštva na reki Muri, vožnja z brodom
• program etno delavnice (vsi stroški materiala za izvajanje delavnice
in strokovno vodenje (domači sok + domači piškoti)
• kosilo (goveja juha, dunajski zrezek + pomfri, solata + domači sok)
• obisk Bukovniškega jezera z izvirom sv. Vida in energijskega parka

V enem izmed rokodelskih centrov bo sledilo spoznavanje že skoraj
izginulih obrti in znanj. Skozi delavnico bodo vsi otroci vključeni v različne
dejavnosti. Razdeljeni v tri manjše skupine, bodo zaporedoma obiskali
posamezne delavnice: npr. oblikovanje “pekovskih” izdelkov, ki se položijo
v peč v muzejski kuhinji; izdelovanje ptičk iz ličja, angelčkov iz rogoze
in papirnatih rož. Po “napornem delu” v delavnicah skupino pričaka
usposobljeni turistični vodnik, ki nam bo povedal marsikaj o zanimivega
o muzeju in življenju naših prednikov. Medtem pa bodo že pečene naše
dobrote iz peči.

Popusti
• Na vsakih 15 učencev priznamo enemu spremljevalcu izlet brezplačno.

Za lažje nadaljevanje si bomo napolnili želodčke z kosilom in se odpravili
do Skrite lepotice, kakor domačini imenujejo Bukovniško jezero, ki
je skrito sredi gozdov na obronkih Goričkega. Sprehodili se bomo do
pravljičnega Vidovega izvira, ki ima baje zdravilno moč in morda srečali
kakšno vodno vilo Rusalko.
Čas bomo imeli tudi za sladoled.
V poznih popoldanskih urah se bomo odpravili proti domu.
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Spoznajmo naravo Goričkega
Enodnevni izlet v Prekmurje za osnovne šole

Vsebina naravoslovne delavnice:

Zjutraj odhod iz dogovorjenega kraja in vožnja proti Prekmurju. Lokalni
vodnik, ki nas bo spremljal na našem izletu v Prekmurje, bo predvidoma
vstopil na enem izmed počivališč na hitri cesti med Mariborom in Mursko
Soboto.

Cilj: Spoznavanje naravnega življenjskega okolja v katerem živimo;
spoznavanje živali in rastlin, ki živijo v okolici.
Dejavnost: Spoznati različne živalske vrste, razumeti povezanost vidre
in naravnega ekosistema …
Dejavnost 1. triletje: časovno in vsebinsko prilagojeno skupini.
Dejavnost 2.-3. triletje: časovno in vsebinsko prilagojeno skupini.
Priporočljivo: 1., 2.-3. triletje osnove šole.
Trajanje delavnice: 3 šolske ure.

Najprej se bomo ustavili na Gradu na Goričkem, ki se je nekoč imenoval
Gornja Lendava. Grad ima obliko pentagrama in je imel nekoč natančno
365 soban – kolikor ima leto dni.

V ceno so všteti stroški materiala za izvajanje delavnice in strokovno
vodenje. Učenci izdelek odnesejo domov.

Ogledali si bomo kratek filmček o zgodovini gradu, videli elegantno
poročno dvorano in skozi zbirke spoznali nekoč razširjene rokodelske
obrti v Prekmurju. Čas za malico. Pot nas bo vodila do skrajnega severa
naše dežele. Po 2,6 km dolgi učni gozdni poti se bomo sprehodili proti
Tromejniku. To je mejni kamen, ki označuje že skoraj 100 let točko, kjer se
stikajo meje treh držav. Danes so to Slovenija, Avstrija in Madžarska.

Cena vključuje
•
•
•
•
•

Ustavili se bomo na točki, kjer je 1934 leta pristal stratosferski balon
belgijskih raziskovalcev. To je bil dogodek, ki je Goričko za nekaj dni
uvrstil na prve strani evropskih časopisov. Prostor je primeren za izvrstno
skupinsko spominsko fotografijo. Za lažje nadaljevanje si bomo napolnili
želodčke s kosilom in se odpravili do Vidrinega centra.

•
•
•
•

Ogledali si bomo filmček o življenju te redke živali, naravoslovka nam
jo bo še podrobneje predstavila, prejeli bomo tudi pobarvanke in učne
liste. Peš se bomo sprehodili ob potoku in preučevali sledi oz. odtise
posameznih živali, ki živijo v potoku, ob njem ali pa hodijo iz bližnjega
gozda v potok samo potešit žejo.

vodenje po programu
osnovno nezgodno zavarovanje
organizacijo in DDV
vsi stroški materiala za izvajanje delavnice in strokovno vodenje
vstopnina na grad, vodeni ogled Gradu na Goričkem, ogled razstave
in filma
obisk gozdne učne poti Tromejnik
obisk spomenika pristanka stratosferskega balona v Ženavljah
program naravoslovne delavnice
kosilo (goveja juha, dunajski zrezek + pomfri, solata + sladoled +
domači sok)

Popusti
• Na vsakih 15 učencev priznamo enemu spremljevalcu izlet brezplačno.

Počasi bomo zaključili spoznavanje Prekmurja in se odpravili proti domu.
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Židovski preg

Lendava z okolico
Enodnevni izlet v Prekmurje za osnovne šole

Cena vključuje

Zjutraj odhod iz dogovorjenega kraja in vožnja proti Prekmurju. Lokalni
vodnik, ki nas bo spremljal na našem izletu v Prekmurje, bo predvidoma
vstopil na enem izmed počivališč na hitri cesti med Mariborom in Mursko
Soboto. Najprej se bomo podali proti zasanjani reki Muri, ki je pokrajini
dala ime. Mura je v preteklosti pogosto spreminjala svoj tok in ustvarjala
mrtvice, ki so z glavnim tokom pogosto tvorile otoke. Enega izmed njih
so v času grofov in grofic poimenovali Otok ljubezni. Zakaj, bomo izvedeli
od domačinov. Na otoku stoji do danes edini preostali plavajoči mlin na
Muri, ki si ga bomo tudi ogledali. Prepričali se bomo kako so se v starih
časih prevažali iz enega brega reke na drugega.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spoznali bomo torej starodavno plovilo brod. Kdo so bili büjraši in kaj so
počeli, pa bomo izvedeli med ogledom muzeja büjraštva. Čas za malico.
Pot bomo nadaljevali do mesta Lendava, ki že stoletja velja za eno najbolj
multikulturnih območij Slovenije. Povzpeli se bomo na lendavski grad, ki
slovi po številnih legendah in slavni preteklosti.

vodenje po programu
osnovno nezgodno zavarovanje
organizacijo in DDV
ogled Ekomuzeja Mura: obisk mlina na Muri, ogled Brežne hiše z
razstavno zbirko Büjraštva na reki Muri, vožnja z brodom
kosilo (goveja juha, dunajski zrezek + pomfri, solata + domači sok)
vstopnina in vodeni ogled gradu Lendava, razstave
prazgodovinskega mesta Oloris, razstave narodnih noš in zbirke
metulljev
ogled cerkve sv. Trojice z Hadikovo mumijo
ogled židovskega pokopališča
obisk Bukovniškega jezera z izvirom sv. Vida in energijskega parka

Popusti
• Na vsakih 15 učencev priznamo enemu spremljevalcu izlet brezplačno.

Ogledali si bomo razstavo prazgodovinskega naselja Oloris, razstavo narodnih noš, ki so bile nekoč značilne za ta del Prekmurja, zanimivo zbirko
metuljev ter mnogo drugega. Lendava je v starih časih doživljala pogoste
napade močne turške vojske, vendar so vitezi in vojščaki grad in mesto
vedno uspešno ubranili. Zanimiva legenda govori o junaku vitezu Hadiku
in njegovi ljubici Piroški, ki je bila hči tedanjega grofa. Hadika so po smrti balzamirali in njegova mumija še danes počiva v cerkvi sv. Trojice na
hribu nad mestom Lendava. Mumijo si bomo tudi ogledali.
Izpred cerkvice pa bomo priča čudoviti panorami - v primernih razmerah
bomo videli v 4 države. Pomembno vlogo v razvoju mesta Lendava in njegovega gospodarstva, so več stoletij igrali tudi Židje. Do današnjih dni se
je ohranilo njihovo pokopališče v bližnji vasici, ki si ga bomo ogledali in
izvedeli zakaj Židje namesto sveč na nagrobnike dajejo kamne. Po ogledih
nam bo že malce krulilo po želodčkih, zato si bomo privoščili kosilo. Sledil
bo še skok do Skrite lepotice, kakor domačini imenujejo Bukovniško jezero, ki je skrito sredi gozdov na obronkih Goričkega.
Sprehodili se bomo do pravljičnega Vidovega izvira, ki ima domnevno
zdravilno moč in morda srečali kakšno vodno vilo Rusalko. Čas bomo
imeli tudi za sladoled. Zaključili bomo s spoznavanjem Prekmurja in se
odpravili proti domu.
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Strici so mi povedali
Enodnevni izlet v Prekmurje za osnovne šole

Cena vključuje

Zjutraj odhod iz dogovorjenega kraja in vožnja proti Prekmurju. Lokalni
vodnik, ki nas bo spremljal na našem izletu v Prekmurje, bo predvidoma
vstopil na enem izmed počivališč na hitri cesti med Mariborom in Mursko
Soboto. Pričeli bomo na obisku v eni izmed oljarn, kjer bomo spoznali
skrivnosti pridelave tega dišečega in okusnega proizvoda, po katerem
slovita Prekmurje in Prlekija. Najprej se bomo podali proti zasanjani reki
Muri, ki je pokrajini dala ime. Mura je v preteklosti pogosto spreminjala
svoj tok in ustvarjala mrtvice, ki so z glavnim tokom pogosto tvorile otoke.
Enega izmed njih so v času grofov in grofic poimenovali Otok ljubezni.
Zakaj, bomo izvedeli od domačinov. Na otoku stoji do danes edini preostali plavajoči mlin na Muri, ki si ga bomo ogledali. Prepričali se bomo
kako so se v starih časih prevažali iz enega brega reke na drugega. Spoznali bomo torej starodavno plovilo brod, s katerim se bomo popeljali na
drugo stran reke in nazaj. Kdo so bili büjraši in kaj so počeli, pa bomo izvedeli med ogledom muzeja büjraštva. Čas za malico. Pot bomo nadaljevali
proti gričevnati pokrajini Goričkega. Na Gradu na Goričkem, ki se je nekoč
imenoval Gornja Lendava, so v viteških časih stanovali gospodje, ki so iz
gradu upravljali širše področje. Grad ima obliko pentagrama in je imel
nekoč natančno 365 soban – kolikor ima leto dni. Ogledali si bomo kratek
filmček o zgodovini gradu, videli elegantno poročno dvorano in skozi
zbirke spoznali nekoč razširjene rokodelske obrti v Prekmurju. Po ogledu,
nam bo verjetno že malce krulilo po želodčkih, zato se bomo ustavili na
turistični kmetiji, kjer si jih bomo napolnili, da bomo laže nadaljevali
oglede. Sledila bo predstavitev prekmurske lončarske obrti. Na lastne oči
se bomo prepričali, kako iz navadne kepe gline nastane skleda, vrč ali
pütra. Nadarjenost boste preizkusili tudi vi in kdo ve, morda bo nekdo
izmed vas spoznal svoj sanjski poklic. V eni izmed najstarejših prekmurskih vasic, Bogojina, je svoj pečat pustil naš največji arhitekt Jože Plečnik.
Farno cerkev domačini imenujejo Bela golobica - Cerkev gospodovega
vnebohoda. Zaradi prelepe lege, posebne oblike in povezav z obrtmi
lokalnega okolja, velja za eno najboljših del slavnega arhitekta. Spoznavanje Prekmurja bomo zaključili pri Skriti lepotici, kakor tudi imenujemo
Bukovniško jezero, ki je skrito med gozdovi na obronkih Goričkega. Jezero
in okolica slovita zaradi domnevno čudodelnega izvira sv. Vida. Namreč,
pitje vode iz tega izvira, naj bi pomagalo pri izboljšanju vida. V okolici pa
je nastal tudi Energijski park z bio-energetskimi točkami. Pa še odličen
sladoled imajo v bližini jezera. V večernih urah se bomo z novimi spomini
vrnili domov.

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

vodenje po programu
osnovno nezgodno zavarovanje
organizacijo in DDV
obisk domače oljarne
ogled Ekomuzeja Mura: obisk mlina na Muri, ogled Brežne hiše z
razstavno zbirko Büjraštva na reki Muri, vožnja z brodom
vstopnina in vodeni ogled Gradu na Goričkem, ogled razstave in
filma
kosilo (goveja juha, dunajski zrezek + pomfri, solata+sladoled +
domači sok)
predstavitev lončarske obrti
ogled Plečnikove cerkve v Bogojini
obisk Bukovniškega jezera z izvirom sv. Vida in energijskega parka

Popusti
• Na vsakih 15 učencev priznamo enemu spremljevalcu izlet brezplačno.
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Žitna polja Prekmurja
Enodnevni izlet v Prekmurje za osnovne šole
Zjutraj odhod iz dogovorjenega kraja in vožnja proti Prekmurju. Lokalni
vodnik, ki nas bo spremljal na našem izletu v Prekmurje, bo predvidoma
vstopil na enem izmed počivališč na hitri cesti med Mariborom in Mursko
Soboto. Najprej se bomo podali proti zasanjani reki Muri, ki je pokrajini
dala ime.
Mura je v preteklosti pogosto spreminjala svoj tok in ustvarjala mrtvice,
ki so z glavnim tokom pogosto tvorile otoke. Enega izmed njih so v času
grofov in grofic poimenovali Otok ljubezni. Zakaj, bomo izvedeli od
domačinov. Na otoku stoji do danes edini preostali plavajoči mlin na
Muri, ki si ga bomo tudi ogledali. Prepričali se bomo kako so se v starih
časih prevažali iz enega brega reke na drugega. Spoznali bomo torej
starodavno plovilo brod. Kdo so bili büjraši in kaj so počeli, pa bomo
izvedeli med ogledom muzeja büjraštva. Čas za malico. Pot bomo
nadaljevali do regijske prestolnice Murske Sobote.

Cena vključuje
•
•
•
•

Na glavnem trgu si bomo ogledali edini spomenik Rdeči armadi v
Sloveniji, ter spoznali s katerega balkona so po prvi svetovni vojni
razglasili samostojni Mursko republiko. Za lažje nadaljevanje si bomo
napolnili želodčke s kosilom na turistični kmetiji, kjer nam bodo odkrili
še del svojih skrivnosti lončarjenja.

•
•
•
•
•

Pred našimi očmi bo s pomočjo lončarskega kolesa in spretnih lončarjevih
rok iz kepe gline nastal uporaben izdelek. V eni izmed najstarejših
prekmurskih vasic je svoj pečat pustil naš največji arhitekt Jože Plečnik.
Farno cerkev domačini imenujejo Bela golobica- Cerkev gospodovega
vnebohoda. Zaradi prelepe lege, posebne oblike in povezav z obrtmi
lokalnega okolja, velja za eno najboljših del slavnega arhitekta. Sledil bo
še skok do skrite lepotice, kakor domačini imenujejo Bukovniško jezero,
ki je skrito sredi gozdov na obronkih Goričkega.

vodenje po programu
osnovno nezgodno zavarovanje
organizacijo in DDV
ogled Ekomuzeja Mura: obisk mlina na Muri, ogled Brežne hiše z
razstavno zbirko Büjraštva na reki Muri, vožnja z brodom
kosilo (goveja juha, dunajski zrezek + pomfri, solata+ rejtaš + domači sok)
predstavitev lončarske obrti
obisk Plečnikove cerkve v Bogojini
obisk Bukovniškega jezera z izvirom sv. Vida in energijskega parka
avtobusni ogled Murske Sobote

Popusti
• Na vsakih 15 učencev priznamo enemu spremljevalcu izlet brezplačno.

Sprehodili se bomo do pravljičnega Vidovega izvira, ki ima domnevno
zdravilno moč in morda srečali kakšno vodno vilo Rusalko. Čas bomo
imeli tudi za sladoled. Zaključili bomo s spoznavanjem Prekmurja in se
odpravili proti domu.
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V Prekmurje in Prlekijo
Enodnevni izlet v Prekmurje in
Prlekijo za osnovne šole
Zjutraj odhod iz dogovorjenega kraja in vožnja proti Prekmurju. Lokalni
vodnik, ki nas bo spremljal na našem izletu v Prekmurje, bo predvidoma
vstopil na enem izmed počivališč na hitri cesti med Mariborom in Mursko
Soboto.
Spoznavanje Prekmurja bomo pričeli v Lončarski vasi, kjer nam bodo
prikazali kako so prekmurski lončarji nekoč na lončarskem kolesu iz gline
izdelovali posodo. Spoznali bomo pravo lončarsko peč, si ogledali tradicionalne s slamo krite hiške – cimprače, ki so nekoč prekrivale celo regijo, in se tudi sami preizkusili v oblikovanju posode. Pot bomo nadaljevali
proti zasanjani reki Muri, ki je pokrajini dala ime.
Mura je v preteklosti pogosto spreminjala svoj tok in ustvarjala mrtvice, ki
so z glavnim tokom pogosto tvorile otoke. Enega izmed njih na prekmurski strani reke so v času grofov in grofic poimenovali Otok ljubezni. Zakaj,
bomo izvedeli od domačinov.
Na otoku stoji do danes edini preostali plavajoči mlin na Muri, ki si ga
bomo tudi ogledali. Prepričali se bomo kako so se v starih časih prevažali
iz enega brega reke na drugega. Spoznali bomo torej starodavno plovilo
brod, s katerim se bomo popeljali na drugo stran reke in nazaj. Kdo so bili
büjraši in kaj so počeli, pa bomo izvedeli med ogledom muzeja büjraštva.
Čas za malico. Zaščitni znak Prlekije so konji kasači. Ustavili se bomo v
vasici, ki je znana po vzreji teh plemenitih živali.
Po ogledu staj bo sledilo kosilo. Pot bomo nadaljevali skozi prestolnico
Prlekije - Ljutomer, do čudovitih običajno s soncem obsijanih hribčkov Jeruzalema nad Ljutomerom. Jeruzalem je glede na lokalne legende dobil
ime od vitezov Templarjev, ki so nekoč pred davnimi časi v času križarskih
vojn prezimili v teh krajih. Njihova lepota je botrovala temu poimenovanju. Morda bomo enega izmed njih celo srečali med ogledom cerkvice
- Cerkve Žalostne Matere božje na vrhu hribov. V večernih urah se bomo
z novimi spomini vrnili domov.
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Cena vključuje
•
•
•
•
•

vodenje po programu
osnovno nezgodno zavarovanje
organizacijo in DDV
ogled muzeja lončarstva in stavbarstva na prostem (cimprače)
ogled Ekomuzeja Mura: obisk mlina na Muri, ogled Brežne hiše z
razstavno zbirko Büjraštva na reki Muri, vožnja z brodom
• kosilo (goveja juha, dunajski zrezek + pomfri, solata+ rejtaš +
domači sok)
• ogled konjev kasačev
• ogled Jeruzalema, Cerkve matere božje z vitezom templarjem
Popusti
• Na vsakih 15 učencev priznamo enemu spremljevalcu izlet brezplačno.

DODATNA PONUDBA
V vse programe je možno dodatno vključiti še naslednje delavnice:
• zeliščarska delavnica - spoznavanje zelišč, ki jih učenci uporabijo pri delavnici (dišavnice, nedišavnice, zdravilne rastline na Goričkem ...),
izdelovanje tradicionalnih pripravkov iz zelišč.
• arheološka delavnica - spoznavanje praktičnega dela arheologov: od izkopavanja, čiščenja in rekonstruiranja najdb, do izdelave
preprostega orodja.
• folklorna delavnica - spoznavanje osnove in posebnosti prekmurske folklore: prekmurske narodne noše in prekmurskih plesov
(nastop folklorne skupine v noši).
• naravoslovna delavnica - spoznavanje naravnega življenjskega okolja v katerem živimo; spoznavanje živali in rastlin, ki živijo v okolici.
• etno delavnica - spoznavanje domačih obrti, opravil in kulinarike, tradicionalnih izdelkov iz slame, rogoze, ličja ter osnovne tehnike
pletenja.
• rokodelska delavnica - spoznavanje postopka in pripomočkov za tkanje, spoznavanje tehnike filcanja.
• medena delavnica - spoznavanje domačih obrti medičarstva in lectarstva ter osnovne tehnike krašenja lectovih izdelkov.
• Lutkovna predstava Zmaj Kač – za učence prve triade OŠ.

V vse programe je možno vključiti dodatno še naslednje oglede:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ogled Plečnikove cerkve v Bogojini
ogled Tropskega parka in nasada Orhidej v Dobrovniku
ogled slatinskih vrelcev v Radencih, Nuskovi …
obisk podjetja Paradajz d.o.o.
obisk podjetja Radenska d.o.o.
ogled mestnega jedra Murske Sobote, Lendave
ogled in prikaz dela na sadjarski kmetiji in eko kmetijah
ogled sinagoge in mumije v cerkvi sv. Trojice v Lendavi
ogled židovskega pokopališča in sinagoge v Lendavi
ogled muzeja čevljarstva v Turnišču
ogled in prikaz dela v oljarni z degustacijo
ogledi protestantskih cerkva
ogled cerkve sv. Trojice z mumijo junaka Hadika
ogled romske vasi Kamenci
ogled domačije Miška Kranjca v Evropski vasi štorkelj Veliki Polani
ogled gradu na Gradu na Goričkem, ki je največji grad na Slovenskem
gozdna učna pot Tromejnik – 2,6 km poti nas seznani z drevesi na Goričkem, gozdnimi pticami, obnovo gozda, prehranjevalnimi
verigami, vlogo vode v gozdu, talnimi horizonti in z vremensko postajo.
• gozdna učna pot Fuks graba – 2,4 km poti po sklenjenem mešanem gozdu opremljenem z 9 vsebinskimi točkami, kjer se seznanimo
z različnimi vrstami dreves, ki rastejo na Goričkem, s sestojem črne jelše, pomenom gozdnega roba, smrekovo monokulturo, lisičjim
domom, obnovo gozda, lovskimi objekti, rastjo drevesa in pedološkim prerezom tal …
• pešpot Rimska pot- nam ponuja čudovite naravne znamenitosti kraja ob Muri. Vodi nas proti mejnemu prehodu z Republiko Hrvaško,
kjer si lahko obiskovalci ogledajo znamenja postavljena Halasovi križni poti.
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CENIK
Cenik objavljenih izletov (ne vključuje prevoznih stroškov)
IME PROGRAMA

nad 40 OSEB

30 - 39 OSEB

20 - 29 OSEB

Žitna polja Prekmurja

13,00 €

15,00 €

17,00 €

Lendava z okolico

15,00 €

17,00 €

19,00 €

Strici so mi povedali

17,00 €

19,00 €

23,00 €

Spoznajmo naravo Goričkega

17,00 €

19,00 €

25,00 €

V Prekmurje in Prlekijo

19,00 €

21,00 €

23,00 €

Rokodelski dan v Prekmurju (delavnica)

19,00 €

21,00 €

25,00 €

Arheološki dan v Prekmurju (delavnica)

20,00 €

21,00 €

23,00 €

Etno dan v Prekmurju (delavnica)

21,00 €

23,00 €

27,00 €

Folklorni dan v Prekmurju (delavnica)

23,00 €

25,00 €

29,00 €

Zeliščni dan v Prekmurju (delavnica)

23,00 €

25,00 €

29,00 €

Medeni dan v Prekmurju (delavnica)

23,00 €

25,00 €

29,00 €

nad 40 OSEB

30 - 39 OSEB

20 - 29 OSEB

Maribor, Ptuj

6,00 €

8,00 €

13,00 €

Celje, Velenje, S. Gradec, Trbovlje

11,00 €

15,00 €

21,00 €

Novo mesto

15,00 €

20,00 €

29,00 €

Ljubjana

15,00 €

20,00 €

29,00 €

Kranj

15,00 €

20,00 €

29,00 €

Jesenice

16,00 €

22,00 €

31,00 €

Nova Gorica

21,00 €

29,00 €

42,00 €

Koper

21,00 €

29,00 €

42,00 €

Nova Gorica

21,00 €

29,00 €

42,00 €

Naša ponudba za prevoze iz navedenih krajev
AVTOBUSNI PREVOZI

POPUSTI
• Na vsakih 15 učencev priznamo enemu spremljevalcu izlet brezplačno.

Če želite svoj obisk Prekmurja doživeti kar se da
kakovostno vam podjetje Muranica omogoča:
•
•
•
•
•
•
•
•

lokalno vodenje v slovenskem in tujem jeziku,
pripravo in izvedbo nepozabnih motivacijskih srečanj (Team building)
sindikalni izleti,
spremljevalni program seminarjev in kongresov,
rojstnodnevni izleti,
martinovanja, trgatve in obiranje sadja,
tečaji kuhanja,
rezervacija hotelskih in zasebnih namestitev!

- 15 -

Izdala: Muranica, Zanjo: Gabrijela Starešina, Tekst: Saša Fras, Gabrijela Starešina, Lektoriranje: Andreja Žalig, Fotografije: Muranica
Priprava in oblikovanje: CM grafično oblikovanje, Matej Cvetko s.p., Tisk: Schwarz Print d.o.o., Ljubljana, Oktober 2012

