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ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali in nam pomagali pri ustvarjanju turistične naloge.
Zahvaljujemo se vsem vaščanom in vaščankam za njihovo pomoč pri zbiranju podatkov. Prav
tako nam ne bi uspelo brez pomoči drugih učencev naše šole. Iskrena hvala tudi našim
mentoricam Miladi Skuber, Nastji Zacharias, Janji Kosar in Metki Kaiser za njihovo
potrpežljivost, pomoč in spodbudo, ko nam je zmanjkalo poguma in navdiha. Radi pa bi se
zahvalili tudi učiteljici likovne umetnosti Tatjani Novak, saj nam je s strokovnim znanjem
pomagala pri oblikovanju logotipa.
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POVZETEK
Mladi raziskovalci smo se odločili organizirati festival v našem kraju. S tem smo želeli
spodbuditi več medgeneracijskega, medvrstniškega druženja in popestriti vsakdanje življenje z
zabavo, zdravo prehrano, ohranjanjem tradicije in obenem vključiti inovativne pristope
kulinarike, izmenjavo idej, plesa in zdravega načina zabave v sam festival FesTuršca.
Septembra bomo pripravili tridnevno prireditev FesTuršca.
Kot nam že ime festivala pove, se bo vse dogajanje odvijalo ob koruzi. Narečno se pri nas
namreč koruza imenuje turšca. Naš festival bo potekal tri dni v mesecu septembru; in sicer v
petek, 4. 9. 2020, soboto 5. 9. 2020 in v nedeljo, 6. 9.2020. V ospredju dogajanja na festivalu
bo kulinarika, ki bo preko delavnic ali same ponudbe na stojnicah ves čas na voljo, ostale
aktivnosti (ustvarjalne delavnice, igra, ples, glasba, druženje …) pa se bodo v prireditveni
program izmenično vključevale.
Prvi dan bo poimenovan Old FesTuršca. Odvijale se bodo delavnice na temo ustvarjanja iz
ličja (košare – »cenke«, »korpe«, metle, cekare …), priprave jedi naših babic, obujanja starih
običajev (ljudski plesi, ličkanje) in glasbe (Vesele Polanke – ljudske vaške pevke).

Drugi dan bo poimenovan Kul FesTuršca. Odvijale so bodo delavnice z vsebino koruze
aktualne dandanes. V delavnice bomo vključili delavnice iz ličja (modne dodatki, torbice,
dekoracije za dom …), današnje jedi iz koruze, popestritev delavnic z glasbo (Kreativke, Pepi
Krulet, vaščanka Nuša Rojs).
Tretji dan bo organiziran dan, ki bo poimenovan Master FesTuršca. Čez ves dan bo potekalo
tekmovanje med generacijami (stari starši, starši in otroci). Dogajanje bosta popestrila fanta
iz skupine BQL – Slovenske ljudske so kul.
Naš festival se bo zaključil z razglasitvijo najboljšega Master FesTurščiniga šefa in izbor
najboljšega izdelka iz ličja ter najbolj priljubljenega recepta prejšnjih dneh festivala.
Ključne besede: festival, Old FesTuršca, Kul FesTuršca, Master FesTuršca,.
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1 UVOD
Smo mladi raziskovalci, ki smo se odločili, da bomo v našem kraju organizirali tridnevni
festival z naslovom FesTuršca.
Najtežji del naše naloge je bil izbrati pravo idejo za naslov festivala. Želeli smo izbrati takšno,
ki bo edinstvena, nenavadna in zanimiva že na prvi pogled, zato tudi turšca in ne koruza.
Beseda turšca je namreč narečno poimenovanje za besedo koruza. FesT pa označuje kratico, da
se bo dogajal festival, zato se v našem unikatnem imenu T prebere 2-krat.
Za to ime smo se odločili, saj prihajamo iz območja, kjer je glavna gospodarska panoga
kmetijstvo. V našem predelu prevladujeta živinoreja in poljedelstvo. Slednje nas je spodbudilo
k temu, da prav s tem imenom poimenujemo naš festival, saj je okrog nas ogromno polj, kjer
raste koruza oziroma v našem narečju turšca. Ker pa opažamo, da se to ime ne uporablja pogosto
v našem besednjaku, ga bomo s tem festivalom ponovno oživeli. Marsikatere pa bo ta
zamenjava poimenovanja koruze pritegnila in se bodo ravno iz radovednosti udeležili festivala.
V naši turistični nalogi bomo organizirali prireditev v obliki festivala, kjer bomo izmenjali
znanja, ideje, izkušnje in pripravili tekmovanja o jedeh. Glavna in rdeča nit našega festivala je
kulinarika na temo koruze, hkrati pa bomo ob različnih delavnicah izboljševali ročne spretnosti,
spoznavali različne plese, pesmi ter se ob vsem tem prijetno družili.
Za ohranjanje preteklosti so zaslužni predvsem starejši domačini, zato smo jih vključili v samo
prireditev, tako da smo prisluhnili njihovim bogatim informacijam in izkušnjam (recepti o
koruzi, izdelki iz ličja, pesmi, poskušanje jedi naših babic …).
Naša želja je, da bomo s to prireditvijo popestrili dogajanje v našem kraju z druženjem in
zabavo. S tem bomo ohranjali kulturo, jo širili med mlade ljudi in jo na inovativen način
razširjali.
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2 TEORETIČNI DEL
2.1 Predstavitev našega kraja
Cirkovce ležijo v Podravski statistični regiji in spadajo v občino Kidričevo. Cirkovce so leta
2002 imele 403 prebivalce. Na vzhodni strani vasi Cirkovce je naselje Dragonja vas, še naprej
proti vzhodu pa naselje Mihovce. Severno od vasi Cirkovce je vas Starošince. Proti zahodu pa
se vrstijo vasi Spodnje Jablane, Zgornje Jablane, Pongrce, Šikole in Stražgonjca. Še naprej proti
zahodu pa sta naselji Spodnja in Zgornja Gorica. Jugozahodno pa je naselje Spodnji Gaj pri
Pragerskem. Našteta naselja ležijo na ravninskem svetu. Zemlja na tem območju je zelo
rodovitna, kar daje ugodne pogoje za kmetijsko dejavnost. Osrednje naselje obravnavanega
območja je vas Cirkovce, zato se naziv Cirkovce uporablja za mnoga poimenovanja organizacij
in društev.

Glavna dejavnost prebivalcev Cirkovc je kmetijstvo, saj se s kmetijsko dejavnostjo ukvarjajo
tudi tisti prebivalci, ki imajo socialno zavarovanje in redne mesečne dohodke od drugih
zaposlitvenih dejavnosti.
Cirkovce imajo od leta 1786 učno ustanovo (šolo). Sedaj jo obiskuje približno 200 učencev.
Otroci so iz naselij: Cirkovce, Zgornje in Spodnje Jablane, Šikole, Pongrce, Stražgonjca, Gaj,
Dragonja vas, Mihovce, Pleterje, Župečja vas in Starošince. Šoli je pridružen tudi vrtec.

Cirkovce so ponosne tudi na lepo urejeno cerkev, ki je bila nazadnje obnovljena leta 2004. V
Cirkovcah je samopostrežna trgovina, blizu katere se nahaja tudi veterinarska ambulanta,
krajevna organizacija Rdečega križa in kmetijsko gozdarska zadruga (Sloga). Pred nekaj leti so
v Cirkovcah uredili trg, kjer se odvijajo številni dogodki in kulturne prireditve (npr.
tradicionalno praznovanje ˝cirkovškega fašenka˝ s pustno povorko). Vas se ponaša tudi z znano
Folklorno skupino Vinko Korže Cirkovce, ki velja za najstarejšo skupino v Sloveniji, saj ima
že več kot 90-letno tradicijo. Folklorna skupina sodeluje pri etnografskih prireditvah, krajevnih
slovesnostih in mnogih drugih dogodkih.

2.2 Zgodovina koruze
Koruzo so pred Evropejci poznali že ameriški staroselci, jo pridelovali in se z njo hranili.
Zgodovinski viri pravijo, da je bila koruza sveta rastlina Majev in mehiških Indijancev, torej
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ljudi, ki slavijo po visoki civilizacijski stopnji že v predkolumbijski dobi. S setvijo semen
najboljših rastlin in naravnim križanjem s sorodnimi rastlinami se je razvila kulturna rastlina,
prednica današnje koruze. Koruze so zrasle tudi do sedem metrov visoko. Po Kolumbovem
odkritju Amerike je bila koruza med prvimi rastlinami, ki so jo sprejeli na evropsko celino, in
tako se je koruza začela razširjati vse do Sredozemlja. V 17. stoletju so jo Turki prinesli v naše
kraje. Koruza je veljala za žito revežev, saj je bila velikokrat zaslužna za preživetje večjega dela
človeštva. Do sredine prejšnjega stoletja je bila pri nas razširjena vrsta koruze trdinka, ki jo
danes najdemo še samo na ekoloških kmetijah. Ima višjo prehransko vrednost in je bolj
primerna za izdelavo koruznega zdroba.

2.3 Koruza danes
Danes je koruza ena med najpomembnejšimi kmetijskimi rastlinami, saj jo uporabljamo za
prehrano ljudi in živali. Glede na obliko storža, zrna in kemično sestavo se deli v zvrsti:
-

TRDINKA,

-

ZOBANKA,

-

POLTRDINKA,

-

POKOVKA,

-

SLADKORKA,

-

PLEVNATA KORUZA.

ZOBANKA
Po vsem svetu je najbolj razširjena zobanka zaradi velikega pridelka zrnja in zelene gmote za
silažo. Uporablja se v kmetijstvu za krmljenje živine. V zrnju zobanke je večinoma škrob.
TRDINKA IN POLTRDINKA
Za mlinsko-pekovske izdelke so primerne koruze trdinke in poltrdinke, saj imajo večjo vsebnost
beljakovin. Iz moke pripravljajo koruzni kruh, polento … Koruzni zdrob obdelajo tudi v
kosmiče.
POKOVKA
Rastline iz vrst pokovk so manjše, oblikujejo drobna okroglasta zrnja, ki imajo v notranjosti
zbita škrobna zrnja. Pri visoki temperaturi zrnje poči in dobimo pri nas znano jed kokice.
SLADKORKA
Na naših njivah je ne najdemo, je pa razširjena v ZDA. Cel strok te koruze je primeren za
konzerviranje. Prodajajo jo v kozarcih ali pločevinkah za popestritev solat.
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PLEVNATA KORUZA
Plevnata koruza ima vsako zrno v storžu pokrito s plevama in je gospodarsko nepomembna
zvrst.

2.4 Šege in navade nekoč in danes
Nekoč so bili kmetje veliko bolj povezani med seboj. Koruzo so kmetje s pomočjo sosedov in
sorodnikov na njivah storže polomili in jih z vozovi pripeljali domov v skedenj. Proti večeru so
se ljudje začeli zbirati in začeli s kožuhanjem ali ličkanjem. Iz storža koruze so morali odstraniti
vse liste razen treh. Tako pripravljene storže so metali na kup h gospodarju in fantom, ki so jih
vezali skupaj. Te storže so kasneje obesili na kozolce, da se je koruza posušila. Pri tem je bilo
zelo veliko ljudi, zato so si pripovedovali razne zgodbe, si peli in včasih celo zaplesali. Ob
kožuhanju se je na vasi razvila posebna družabnost. Ljudje so po delu peli (Prišla bo pomlad,
Rože je na vrtu plela, Hladna jesen že prihaja), plesali (zibenšrit – cirkovški zajček) in se
zabavali. Nagajivi fantje so dekleta objemali in jih po obrazu mazali s smetljivo koruzo. Tako
so imela črn obraz, čemur so se smejali. Ob tem so imeli za tiste čase bogato večerjo. Jedli so
klobase, zaseko, čebulo in kruh.

Slika 2.1: Kožuhanje
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3 RAZISKOVALNI DEL NALOGE
Pri izdelavi naloge smo uporabljali naslednje metode:
-

razgovor s starimi starši in starejšimi krajani v obliki intervjuja,

-

zbiranje podatkov iz zbornikov in strokovne literature v knjižnicah in na spletu,

-

anketiranje osnovnošolcev iz OŠ Cirkovce.

Cilji in namen našega festivala:
-

medgeneracijsko druženje,

-

medvrstniško sodelovanje,

-

spodbujati zdravo lokalno prehrano,

-

izmenjava zdravih koruznih receptov,

-

izmenjava medgeneracijskih izkušenj ob pripravi jedi,

-

spoznavanje inovativnih pristopov kulinarike,

-

uporabnost koruze in ličja,

-

obujati in spoznavati kulturo (ples, pesmi),

-

zmanjšanje komunikacije mladih preko socialnih omrežij,

-

poskrbeti za promocijo kraja,

-

v naš kraj pritegniti turiste.
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3.1 Koruzne jedi
3.1.1 Jedi naših babic in našega vsakdana
KORUZNI KRUH
SESTAVINE

POSTOPEK

500 g koruzne moke

Pripravimo kvasec: V lončku z 1 dl mlačne vode razmešamo kvas, žličko

500 g pšenične moke

sladkorja in žličko moke. Lonček pokrijemo, postavimo na toplo (vendar ne

20 g svežega kvasa

vroče!) mesto in pustimo, da kvas vzhaja 10 minut.

1 žlička sladkorja

V kozici pristavimo 3 dl vode in počakamo, da zavre. V skledo presejemo

6 dl vode

koruzno moko, jo poparimo in premešamo. Počakamo, da se ohladi do

2 žlici olja

mlačnega, nato dodamo pšenično moko, po robu posolimo, pokapamo z

1 ščepec soli

oljem in prilijemo preostanek vode. Na sredini naredimo vdolbinico in vanjo
zlijemo kvasec, ga premešamo z malo moke in pustimo vzhajati še 10 minut.
Nato delamo po navodilih za pripravo kruha iz pšenične polnovredne moke.
Edina razlika je, da namesto dveh štruc iz testa oblikujemo hlebec.

KORUZNO PECIVO
SESTAVINE

POSTOPEK

1 jogurtov kozarec moke

Vse sestavine zmešamo in v dobljeno maso dodamo sadje, ki ga

2 jogurtova kozarca koruzne moke imamo.
1 jogurtov kozarec olja
1 jogurtov kozarec mleka

Pečemo pri 200 stopinjah pol ure, oz. da pecivo porumeni in dobi

½ jogurtovega kozarca sladkorja

lepo skorjico. Če nismo prepričani, da je pecivo pečeno, ga

2 jajci

prebodemo z nožem ali zobotrebcem in če je le-ta suh in čist,

1 vanilin sladkor

potem je pecivo pečeno.

1 pecilni prašek
poljubno sadje za nadev (sadje je
lahko zamrznjeno ali sveže)
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POLENTA
SESTAVINE

POSTOPEK

250 g koruznega zdroba

V lonec natočimo dva litra vode, jo solimo in zavremo.

1 žlica olivnega olja

Dodamo olje in postopoma med mešanjem vanjo vsujemo

1 žlička grobe soli

koruzni zdrob. Neprestano mešamo, da ne nastanejo grudice.
Temperaturo znižamo in kuhamo 40 minut. Med kuhanjem jo
večkrat pomešamo.
Polento pustimo, da se ohladi, in jo nato postrežemo.

GRATINIRANA KORUZA
SESTAVINE

POSTOPEK

1 konzerva koruze (140 g) Na ognju pogrejemo paradižnikovo mezgo z vsemi naštetimi
2 čajni žlički origana

začimbami.

1 čajna žlička mehiških Temu dodamo odcejano koruzo.
začimb

Naribamo sir in ga skupaj zmešamo s koruzo ter vse skupaj

ščepec soli

damo v lončeno posodo ter v pečico na 120 stopinj za 5 minut,

2 ščepca čilija v prahu (oz. toliko, da se sir stopi in prepoji z ostalimi sestavinami.
po okusu)
3

žlice

Za hitrejšo pripravo lahko med mešanjem na ognju dodamo na
paradižnikove koščke narezan sir in vse skupaj kuhamo, dokler se sir ne stopi

mezge

in se sestavine prepojijo.

100 g sira (

Dober tek.
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KORUZNA POGAČA
SESTAVINE

POSTOPEK

9 žlic koruzne moke

Pečico segrejemo na 175 °C. Vse sestavine

6 žlic bele pšenične moke (tip 500) zmešamo, da dobimo gosto tekoče testo.
3 jajca

Testo vlijemo v pomaščen pekač velikosti 20

300 g pasirane skute

x 30 cm in pečemo 25 minut. Prvih 15 minut

3 kavne skodelice olja

pečice ne smemo odpirati.

2 žlici kisle smetane
1 zavitek pecilnega praška

Pogačo lahko ponudimo toplo ali hladno.

3 dl gazirane mineralne vode

Odlično tekne kot preprost prigrizek, lahko

sol

ob kislem mleku, jogurtu ali narezku.

olje za pekač

KORUZNA MINEŠTRA
SESTAVINE

POSTOPEK

1 mala pločevinka koruze Na maslu prepražimo na koščke narezano slanino,
(2 pesti)

dodamo koruzo (če je surova, jo moramo prej

3–4 srednje velike

skuhati!) in malo prepražimo.

krompirje
žlica masla ali margarine

Ko izpari voda, dodamo olupljen in na koščke

10 dag šunke (slanine)

narezan krompir (če hočemo hitreje do kosila,

1 zelenjavna kocka

krompir naribamo). Solimo, popramo, še malo

sol, poper

prepražimo in zalijemo z vodo. Dodamo še

1 žlička zdroba

zelenjavno kocko in pustimo, da se kuha vsaj 20
minut. Če hočemo bolj gosto juho, vse skupaj
zmešamo (s paličnim mešalnikom). Za še gostejšo
pa dodamo žličko zdroba in pustimo, da se kuha še
par minut.
Postrežemo z zlatimi kroglicami ali prepečencem.
Dobra pa je tudi brez vsega.
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3.1.2 Prepoznavne koruzne jedi pri mladih – analiza ankete.

S pomočjo anket (v prilogi), ki so jih rešili učenci OŠ Cirkovce, smo ugotovili, kako dobro
učenci poznajo koruzo in njene jedi.
Raziskovalna vprašanja

Najpogostejši odgovori

Na kaj najprej pomisliš ob besedi koruza?

Kokice.

Kdaj je koruza zrela za pobiranje?

Julij–september.

Ali imate doma v lasti njivo s koruzo?

Da.

Si že kdaj pomagal/-a pri kakšnem opravilu
v zvezi s koruzo?

Da.
Ličkanje.

Pomagaš kdaj doma pri kuhanju/peki?

Da.

Kako pogosto se na vašem domačem
jedilniku znajdejo koruzne jedi?
Katera koruzna jed je najpogostejša pri vas
doma?

Zelo redko.

So ti koruzne jedi všeč?
Katera jed ti je najljubša?

Da.
Kokice.

Se ti zdi, da je na šolskem jedilniku pogosto
kaj koruznega?

Ne.

Bi po tvojem mnenju morale biti koruzne
jedi pogosteje na šolskem jedilniku?

Ne.

Je po tvojem mnenju koruza zdrava?

Da.

Misliš, da je koruza uporabna v še katere
druge namene poleg prehranjevanja?
Katere?

Ne.

Kokice in polenta.

Koruzna hiša in strašilo.
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3.1.3 Inovativne jedi (recepti bodo predstavljeni na turistični tržnici)
Naš namen je bil tudi, da z anketo spodbudimo domišljijo mladih, da razmišljajo, kako bi neke
sestavine povezali v novo jed. Prav zato smo vključili v anketo vprašanje:
Predstavljaj si, da si v Masteršefu. Navdušiti moraš komisijo z jedjo, ki je še nepoznana, vendar
mora vsebovati med vsemi ostalimi sestavinami tudi koruzo.

Nastale so naslednje ideje:
-

koruzni biftek,

-

koruzni nudli z omako in koruzno solato,

-

koruza prelita s čokolado,

-

palačinke s koruznim namazom,

-

koruzne palačinke (palakoruza),

-

koruzni pire,

-

koruzni polpeti,

-

koruzni kolački,

-

figurice iz polente za dekoracijo peciva,

-

čokoladno-koruzna lizalka,

-

koruzni riž,

-

koruzni tiramisu.
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4 ORGANIZACIJA TURISTIČNEGA FESTIVALA
Festival bo organiziran pod okriljem raziskovalcev učencev in njihovih mentorjev.

4.1 Ciljne skupine
Naš turistični festival je namenjen naslednjim skupinam turistom:
-

osnovnošolcem,

-

dijakom,

-

študentom,

-

domačinom,

-

vsem, ki želijo dobro jesti,

-

vsem, ki imajo radi medgeneracijska srečanja,

-

vsem, ki želijo spoznati stare, sedanje in inovativne jedi iz koruze,

-

vsem, ki želijo spoznati običaje in navade našega kraja.

4.2 Namen
Namen našega festivala je, da bi vaščani in turisti spoznali Cirkovce kot zanimivo destinacijo,
kjer se dobro je, pleše, poje, ustvarja v prijetni družbi. Mlade želimo vsaj za nekaj časa odvrniti
od telefonov, zato smo se odločili, da v kraju priredimo festival.

Festival bo potekal 3 dni (od petka, 4. 9. 2020, do nedelje, 6. 9. 2020) na trgu v centru Cirkovc.
V primeru slabega vremena se prizorišče prestavi v večnamensko dvorano v Cirkovcah.
Nekaj denarja bo namenjenega povračilu nastalih stroškov. Del pridobljenih denarnih sredstev
bomo namenili v Šolski sklad OŠ Cirkovce, ki že več let pomaga socialno ogroženim otrokom
naše osnovne šole:

- pri nabavi šolskih potrebščin,
- obiskovanju šole v naravi,
- financirajo poučne predstave in prevoze,
- brezplačne prehrane ind.
Delno pa bo denar namenjen humanitarni organizaciji Humanitarček, ki deluje v Mariboru in
je v naši bližini.
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4.3 Financiranje
Zagotoviti si moramo podporo občine Kidričevo – odbora za gospodarstvo. Občina nam bo
zagotovila in brezplačno posodila stojnice. Aktivirali bomo društva (Turistično društvo
Kidričevo, Prosvetno društvo Cirkovce, Društvo podeželskih žena, Športno društvo Šikole) in
lokalne izvajalce (Pepi Krulet, Kreativke, Vesele Polanke …). Koncerti lokalnih nastopajočih
glasbenih skupin bodo v duhu dobrodelnosti izvedeni brezplačno. Skupina BQL in Nuša Rojs
pa bosta financirana s strani Občine Kidričevo. Športno društvo Šikole nam bo vse tri dni
donatorsko pripravljalo kokice. Denar bomo pridobili delno od donacij Občine Kidričevo, večji
del pa od prodane hrane (kokice, koruzne palačinke, sladoled v koruznih kornetih, sladice in
druge jedi na stojnicah ter pijače) in nastalih izdelkov iz ličja. Veliko stroškov pa nam bo
prihranjenih zaradi prostovoljcev (animatorjev, »babic« kuharic, glasbenikov, lokalnih
obrtnikov, plesalcev, napovedovalke, kmetije Kotnik, Čelofige, Pri OMI Neži ter Pekarne
Metličar, ki bodo z namenom lastne promocije ponudili hrano za nas brezplačno, vendar jo
bodo obiskovalci festivala lahko kupili).
Plačljiv material in izvajalci:

Doniran material in izvajalci:

Ozvočenje

Stojnice

BQL, Nuša Rojs

Oder

MasterChef Bine Volčič

Pepi Krulet, Kreativke, Vesele Polanke

Sestavine za kuharske delavnice

Twirling, folklorne skupine

Kozarci, krožniki, pribor, pladnji iz EKO Pridelki in izdelki Kmetije Kotnik, Čelofiga,
materialov

Pri OMI Neži ter Kmetija Žitnik

Promocijski material

Obrtniki, ki bodo vodili delavnice iz ličja.
Svoje izdelke bodo lahko prodajali na
stojnicah.

Napihljiva igrala in drugi drobni material za Tiskarna Batis PLUST (tisk majic za
otroško animacijo

animatorje in druge organizatorje).
Napovedovalka Tina Baštevc

Predvideni stroški: 2000 EVR
Vse delavnice bodo za udeležence potekale brezplačno. Glede hrane in pijače pa bo možen
nakup po simbolni ceni. Obiskovalci festivala bodo lahko kupili bone, s katerimi bodo lahko na
poljubni stojnici dobili željno hrano in pijačo.
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Slika 4.1: Trg v Cirkovcah (mesto festivala)
Ves čas festivala bodo odprte različne stojnice, ki bodo predstavljale svoje delovanje, vendar
se bodo posamezne delavnice odvijate tako, da se med seboj ne bodo časovno pokrivale. Za
najmlajše pa bo preko celotnega festivala na voljo animacijski program v izvedbi starejših
učencev OŠ Cirkovce. Na voljo bodo:
-

napihljiva igrala,

-

čutna pot (koruznica v zrnju, ličje, moka, zdrob, strok, silaža, »šrot« (mleto krmilo),

-

ustvarjalne delavnice (izdelava nakita, okraskov …),

-

likovna delavnica (grafika, slikanje, krede …),

-

poslikava obraza in tetovaže naših logotipov,

-

ličkanje in luščenje koruze,

-

štafetne igre,

-

pravljice s poustvarjanjem s koruzo.

Preglednica: Časovni pregled dogajanja v petek, 4. 9. 2020, Old FesTuršca
ČAS

DOGAJANJE

15.00

Pozdrav in predstavitev Povezovalka Tina Baštevc predstavi dogajanje na

OPIS DOGAJANJA

dogajanja (»sprehod po stojnicah in razpored delavnic.
stojnicah«).
15.30

Pokušina dobrot naših Starejše krajanke, ki so prispevale svoje dragocene
babic.

recepte, in se s pripravljenimi dobrotami
17
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predstavljajo na treh stojnicah.
16.00

Delavnica izdelovanja iz Dve stojnici bosta namenjeni predstavitvi izdelkov iz
ličja.

ličja. V ta namen bomo povabili dva mojstra, ki še
ohranjata to obrt, da jo predstavita tudi nam. Mojstra
bosta z demonstracijo predstavila to že skoraj
pozabljeno obrt, nato pa bosta pomagala tudi
udeležencem pri izdelovanju »cenk«, »korp«, metel,
cekarov, podstavke.

17.30

Delavnica priprave

Obiskovalci festivala se bodo lahko prijavili za

domačih dobrot.

pripravo prej pokušenih dobrot. Ob vodenju »babic«
bodo lahko sami pripravljali jedi in spoznavali
njihove recepte.

18.30

Delavnica ljudskih plesov Predstavile se nam bodo različne folklorne skupine iz
18
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domačih Cirkovc, saj je ta za naš kraj izjemno

in glasbe.

tradicionalnega pomena, in ker je namen druženja
tudi medgeneracijskega značaja. V plesu se bodo
predstavile osnovnošolska, odrasla in veteranska
folklorna skupina, ki se bodo na koncu predstavile
tudi s skupno točko. V svojo koreografijo bodo
vključile tudi staro opravilo ličkanja koruze. Sledilo
bo učenje plesa »ziebenshrit«, ki so ga v starih časih
povezovali s tem opravilom.
19.00

Koncert skupine Vesele Z zanimivimi glasbili se nam bodo na prijeten način
predstavile ljudske pevke iz domačega okolja, ki se

Polanke.

že vrsto let predstavljajo na prav poseben način.
19.30

Zaključek uradnega dela.

Pozdrav povezovalke in vabilo za naslednji dan.

19.45

Neuradno druženje.

Možnost druženja ob stojnicah.

Preglednica: Časovni pregled dogajanja v soboto, 5. 9. 2020, Kul FesTuršca
ČAS

DOGAJANJE

10.00

Uvodni pozdrav ter Povezovalka Tina Baštevc pozdravi navzoče in predstavi
»sprehod«

OPIS DOGAJANJA
po aktivnosti, ki se bodo odvijale preko dneva.

dogajanju.
10.30

Delavnice izdelovanja Dopoldanske urice bodo namenjene izdelovanju različnih
iz ličja.

modernih izdelkov iz ličja.
Ena stojnica bo ponujala izdelke, predstavitev in učenje
dekorativnih
izdelkov za dom.
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Druga stojnica bo poskrbela za unikatne torbice in nakit.
V uporabi bo tudi drug naravni material, vendar bo ličje,
koruza rdeča nit vsega. Verjamemo, da se bodo lahko
obiskovalci sproti vključevali, zato bo temu namenjenega
več časa.

20
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13.00

Delavnica kuhanja.

Obiskovalci festivala se bodo lahko prijavili za pripravo
dobrot iz koruze na sodoben način. V ta namen bomo
povabili
mojstra,

kuharskega
ki

nas

bo

naučil, kako pripraviti
jedi, da so ne le samo
okusne

in

zdrave,

ampak da sovpadajo z današnjim načinom mišljenja, ko
»jemo tudi z očmi« … K primerni pripravi jedi seveda
sodi tudi primerna postrežba.

14.30

Pokušanje dobrot.

Vsi udeleženci festivala si bodo lahko privoščili koruzne
dobrote, ki bodo pripravljene na delavnici, ali pa so jo
prispevali drugi razstavljavci na stojnicah. Povezale so se
štiri kmetije iz lokalnega okolja.
-

Kmetija pri OMI Neži bo ponudila svoje BIO
domače pridelke. Za obložene kruhke in drugo
pecivo so prispevali koruzno moko, koruzni
zdrob, različna semena (lanena, sončnična, bučna
...) za pripravo raznih namazov.

-

Kmetija Žitnik – iz pridelkov Kmetije pri OMI
Neži bo spekla kruh, različno pecivo in pripravila
široke in ozke rezance iz koruzne moke.

-

Kmetika Kotnik bo prispevala mlečne izdelke.
Predvsem pa bo pripravila zdrave mlečne namaze
s semeni.

-

Kmetija Čelofiga bo prispevala mesne izdelke za
obložene kruhke.

15.30

Koncert Kreativk.

Kreativke so mlada skupina ljudskih pevk iz domačega
okolja, ki skušajo ljudskim pesmim vliti sodobnost. Svojo
21
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glasbo predstavljajo na zelo inovativen način, ki ni le paša
za ušesa, ampak tudi za oči. V svojem polurnem koncertu
bodo zagotovo zbudile zanimanje za ljudsko glasbo tudi
pri mlajši populaciji, vsem pa vlile pozitivno energijo in
pričarale nasmeh na obraz.
16.00

Predstavitev in

Predstavile se nam bodo dekleta, ki so učenke OŠ

delavnica twirlinga.

Cirkovce, in so v tem letu namenjene tudi na tekmovanje
v Ameriko. Predstavile se nam bodo s svojim plesom,
akrobacijami in vrtenjem palic.
Določenih trikov bodo skušale naučiti tudi zainteresirane
udeležence festivala.

17.00

Nastop Nuše Rojs.

Za nekoliko mlajšo populacijo se bo s krajšim nastopom
predstavila Nuša Rojs.

17.30

Zaključek

uradnega Povezovalka bo zaključila uradni del festivala z
delavnicami in povabila na prijetno druženje ob odličnih

dela.

kulinaričnih dobrotah in glasbi domače skupine Pepi
Krulet, ki bo zabavala ljudi do 24. ure.
Preglednica: Časovni pregled dogajanja v nedeljo, 6. 9. 2020, Master FesTuršca
ČAS

DOGAJANJE

10.00

Uvodni

OPIS DOGAJANJA

pozdrav

in Povezovalka bo predstavila tekmovanje Master

predstavitev tekmovanja.

FesTuršca. Prijavljenih bo več ekip. Pogoji
sodelovanja so, da je ekipa sestavljena iz treh
članov, ki morajo biti iz različnih generacij, in da
pripravijo čim bolj inovativno jed, v katero
vključijo koruzo.
Predstavi tudi strokovne ocenjevalce.

10.30

Pričetek tekmovanja.
Strokovno ocenjevanje jedi Tekmovalci pred strokovno žirijo predstavijo svoje

11.30

in

razglasitev

inovativne

jedi

najbolj jedi.
Master

FesTuršce.
12.00

Pogostitev.

Ljudje lahko v stilu Odprte kuhinje razvajajo svoje
22
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želodčke.
13.00

Koncert skupine BQL.

Obiskovalci lahko uživajo v zelo kvalitetnem
koncertu znane slovenske skupine BQL

–

Slovenske ljudske so kul. Skupina ob priredbah
svetovnih in domačih uspešnic zapoje slovenske
ljudske pesmi.
Zahvala vsem sodelujočim Vsem prizadevnim prostovoljcem in donatorjem

14.00

in zaključek festivala.

podarimo unikatni izdelek iz ličja, ki so ga izdelali
sodelujoči učenci OŠ Cirkovce na delavnicah.

5 PROMOCIJA TURISTIČNEGA PROGRAMA
Ker bomo festival organizirali prvič, bomo morali veliko narediti na promociji in trženju.
Prepričani smo, da lahko privabimo veliko gostov, zato smo izdelali natančno strategijo. Naš
namen je, da majhen kraj Cirkovce postane še bolj prepoznaven (po dobri lokalni hrani, po naši
kulturi …).

5.1 Reklamni material
Pripravili smo reklamni material, s katerim želimo obiskovalce prepričati, da pridejo na
delavnice.
Dva meseca pred začetkom festivala FesTuršca bomo začeli z oglaševanjem:

- Letak
Letaki so pomembno gradivo za promocijo, zato smo jih izdelali tudi mi. Letake bomo
natisnili v nakladi 150 izvodov.
-

Socialna omrežja (Facebook, Instagram, spletna stran šole in občine Kidričevo),

-

Občinsko glasilo – Ravno polje
V zadnji številki občinskega glasila – Ravno polje, ki izide meseca junija 2020, bo
objavljen napovednik za naš festival.

-

Transparenti
Platna z napisi bodo ob cestah naše občine.

-

Maskota
Maskota našega festivala bo FesTuršcin Master boy. Predstavlja ga fant, ki nosi oblačila
23
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s koruze.
-

Radio Ptuj

-

KTV Cirkovce

Naš letak s kratkim video posnetkom bomo poslali na KTV Cirkovce in jih prosili za
objavo.
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6 OSNUTEK PREDSTAVITVE TURISTIČNE PONUDBE NA
TURISTIČNI TRŽNICI
Da bomo ljudem bolje približali našo predstavitev, smo se odločili za raznoliko ponudbo na
naši turistični tržnici.

Na stojnici bomo predstavljali:
-

Inovativne jedi iz koruze, ki bodo predhodno pripravljene in bodo namenjene
degustaciji.

-

Ponudba receptov preko QR kode. Za pritegnitev obiskovalcev na tržnici bomo
raziskovalci imeli natisnjene QR kode na majicah. Mimoidoči bodo lahko preko svojega
pametnega telefona dostopali do zanimivih receptov iz naše preteklosti, sedanjosti in
prihodnosti (tri različne barve majic za tri različna obdobja).

-

Razstava nakita in dekoracije iz koruze in ličja.

-

Poslikava telesa s pomočjo šablon našega logotipa.

Udeležencem bomo delili letake s predstavitvijo festivala FesTuršce. Na tržnici bo za
prepoznavnost in zanimivo dogajanje poskrbela maskota.
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7 ZAKLJUČEK
V letošnji raziskovalni ekipi nas je kar nekaj, ki prvič sodelujemo v takšnem projektu. Naše
začetno vznemirjenje je kar hitro pošlo, saj smo ugotovili, da je naloga vse prej kot enostavna.
S pomočjo mentoric in ostalih članov pa smo začeli razgibavati naše možgančke in iskali
inovativne ideje, kako bi festival kar najbolj zanimivo pripravili.
Naučili smo se, kaj pomeni timsko delo, in kaj lahko vsak od nas v to ekipo prinese. Ideje so
kar deževale, ko smo spoznali, da smo resnično lahko drzni. Naša domišljija res nima meja in
tako smo s pomočjo mentoric strnili najboljše in predvsem uresničljive ideje v program našega
festivala – FesTuršca.
Pri analizi ankete smo ugotovili, da čeprav izhajamo iz področja, kjer nas dobesedno obkrožajo
koruzna polja, učenci zelo slabo poznajo koruzne jedi. Raznolikih koruznih jedi si niti ne želijo
na svojih jedilnikih, čeprav so prepričani, da so le-te zdrave. Prav zato pa smo se odločili, da
bomo mlade ozavestili in jih poskušali spodbuditi k uživanju in celo pripravi takih jedi.
Menimo, da je naš festival prav nalašč temu namenjen.
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9

PRILOGE

9.1 PRILOGA 1: Anketni vprašalnik
ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljen/-a! Sva Anže Kvas in Jakob Pernat. Obiskujeva 7. razred OŠ Cirkovce. Odločila
sva se, da bova v tem šolskem letu skupaj s še nekaj učenci, delala raziskovalno nalogo z
naslovom FesTuršca. Po natančnem premisleku sva ugotovila, da nam lahko pri tem pomagaš
tudi ti. Pripravila sva nekaj vprašanj, na katere želiva, da odgovoriš. Pri odgovorih se odloči za
eno možnost. Vprašalnik je anonimen, podatke pa bova uporabila samo za namene raziskovalne
naloge. Že vnaprej se ti zahvaljujeva za pomoč.
Razred: __________
Spol (obkrožite):

Ž

M

1.
a)
b)
c)
d)
e)

Na kaj najprej pomisliš ob besedi koruza? Na:
žgance
kokice
ličkanje
delo na njivi
drugo (zapiši): ____________________________________________

2.
a)
b)
c)
d)

Kdaj je koruza zrela za pobiranje?
maj–julij
julij–september
avgust–oktober
september–november

3. Ali imate doma v lasti njivo s koruzo?
a) DA
b) NE
4. Si že kdaj pomagal/-a pri kakšnem opravilu v zvezi s koruzo?
a) DA
b) NE
Če si odgovoril/-a z DA, pri katerem: ________________________________
5. Pomagaš kdaj doma pri kuhanju/peki?
a) DA
b) NE
6. Kako pogosto se na vašem domačem jedilniku znajdejo koruzne jedi?
28
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a) vsak dan
b) nekajkrat na teden
c) zelo redko
d) nikoli
Katera koruzna jed je najpogostejša pri vas doma: _____________________
7. So ti koruzne jedi všeč?
a) DA
b) NE
Katera koruzna jed ti je najljubša: __________________________________
8. Se ti zdi, da je na šolskem jedilniku pogosto kaj koruznega?
a) DA
b) NE
9. Bi po tvojem mnenju morale biti koruzne jedi pogosteje na šolskem jedilniku?
a) DA
b) NE
10. Je po tvojem mnenju koruza zdrava?
a) DA
b) NE
11. Misliš, da je koruza uporabna v še katere druge namene poleg prehranjevanja
a) DA
b) NE
Če si odgovoril/-a z DA, v katere: ______________________________________
12. Predstavljaj si, da si v »Masteršefu«. Navdušiti moraš komisijo z jedjo, ki je še
nepoznana, vendar mora vsebovati med vsemi ostali sestavinami tudi koruzo.
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9.2 PRILOGA 2: Letak
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