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ZAHVALA 
 

Iskreno se zahvaljujemo našim mentoricam Miri Pernat Bračko, Marini Mlinarič, Simoni 

Pajnkiher in Doroteji Vodopivec za njihov čas, pomoč, potrpežljivost in spodbudo, ko 

nam je zmanjkalo poguma in navdiha za delo.  

Zahvaljujemo se vsem, ki so  sodelovali in nam kakor koli pomagali pri ustvarjanju  

turistične naloge ter vsem, ki še bodo pomagali pri izvedbi turistične tržnice.  

Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so nam bili v veliko pomoč pri zbiranju podatkov o  

uporabi vodnih virov in življenju ljudi ob vodi nekoč in kmetijama Unuk in Hergan, ki sta 

pripravljeni pomagati s ponudbo njihovih domačih dobrot. 

Posebna zahvala pa gre naši sosošolki Luciji Baklan iz 9. razreda za čudovito izdelan 

logotip naše turistične naloge. 
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POVZETEK S KLJUČNIMI BESEDAMI 
 
ŠOLA: OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE, CIRKOVCE 47 , 2326 CIRKOVCE 

tel: 02/789 00 10   e-mail: tajnistvo@os-cirkovce.si 

 

NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: VODA ZDRAVI BOL 

 

Avtorji:  Lara Unuk (8. a), Živa Vešnik (8. a), Žak Pirc (8. a), Filip Dolenc (8. b), 

Lara Grajfoner (8. b), Simon Kos (8. b), Vanesa Ušaj (8. b), Gašper Belca (8. b) in 

Lucija Baklan (9. a).  

 

Mentorice: Marina Mlinarič, prof. soc. in ang. 

                   Doroteja Vodopivec, mag. psih. 

                   Simona Pajnkiher, mag. prof. spec. in reh. ped.  

                   Mira Pernat Bračko, prof. geografije in zgodovine 

 

Povzetek: 

Cilj naloge je, predstaviti in ponuditi trajnostni produkt, ki bi Dravsko  polje predstavil 

ter pritegnil ljudi, ki jim je mar za naravo. Glavna smernica naloge je, da je turistični 

produkt v čim večji meri ekološko neoporečen, hkrati pa tudi obiskovalce obogati z 

bogato kulturno dediščino. 

Turistična naloga želi ponuditi obiskovalcem celodnevno izkušnjo in možnost, da 

doživijo naše podeželje v vsej svoji lepoti. Namen naloge je, obiskovalcem pokazati 

bogastvo vodnih virov, jih seznaniti z njihovo vlogo nekoč in danes ter izpostaviti 

psihološki učinek vode na delovanje človeka. Spremljevalna ponudba  je kolesarstvo, 

gibanje in druženje v naravi, spoznavanje kulturne dediščine ter seveda gostinska 

ponudba. 

V nalogi smo se najprej posvetili kratki predstavitvi Dravskega polja, saj je turistični 

produkt postavljen v to območje. V osrednjem delu je predstavljen turistični produkt. 

Dodane so tudi spremljevalne dejavnosti. 

 

Ključne besede: Dravsko polje, Cirkovce, vodotoki, psihološki učinek vode.   
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UVOD  
 

Učenci osmih razredov smo se v svoji nalogi odločili raziskati vpliv vode na našo 

psihološko stanje. Velikokrat beremo, da je voda koristna in nujno potrebna za naše 

telo, da le to primerno in uspešno deluje. Menimo, da je premalo govora o vodi in njenih 

zdravilnih učinkih na naše psihično stanje.  

 

V nalogi vam bomo najprej predstavili vodne vire, ki jih lahko najdemo v okolici našega 

domačega kraja Cirkovce. Nato bomo predstavili zdravilne učinke vode na človeka. 

Kasneje pa se bomo posvetili tudi samemu programu, ki smo si ga zastavili.  

 

V program smo želeli vključiti čim več različnih vidikov znanja. To pomeni, da želimo 

doseči, da učenci na zabaven način in druženje sami pridejo do ugotovitve, zakaj je 

voda zdravilna. Veliko bomo govorili o občutkih in doživljanju, s tem pa pri otrocih 

spodbudili razmišljanje o pomenu vode. Ker so Cirkovce majhno naselje, smo k 

sodelovanju povabili tudi lokalne pridelovalce, ki jim s tem omogočimo prepoznavnost.  
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PREDSTAVITEV OBMOČJA 

 

Pisni viri poročajo, da sega zgodovina Cirkovc v srednji vek. Krajevno ime Cirkovce – 

Stauden je omenjeno v listini patriarha Bertholda z dne 27. oktobra 1249, izdane v 

samostanu Studenice. V listini piše, da je ženski samostan Studenice dobil od Riche, 

žene Otona von Könisberga, podarjeno na polju (in campo) Dragonjo vas 

(Drazigoisdorf) in Cirkovce (Stauden). Ali je bila v Cirkovcah cerkev, listina ne navaja. 

Dejstvo, da so imele nune iz Studenic v Cirkovcah in v Dragonji vasi podložnike in 

majerijo, bi lahko pričalo tudi o domnevni cerkvi.¹ 

 

Danes so Cirkovce obcestno ruralno naselje na Dravskem polju, v občini Kidričevo. Od 

Ptuja so oddaljene 13 km, od Maribora pa 30 km. So središče devetih vasi: Mihovc, 

Dragonje vasi, Spodnjih Jablan, Zgornjih Jablan, Pongrc, Starošinc, Stražgonjc in 

Šikol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

¹Pisni vir o nastanku Cirkovc (ZAP, Cerkvena zgodovina, Simon Povoden, sign. R -42 

  

Slika 1: Cirkovce 
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KAKO PRITI V CIRKOVCE 

 

IZ SMERI  MURSKE SOBOTE 

 

Najprej zavijemo na avtocesto A5 in se v Dragučovah  usmerimo po tablah proti 

Maribor-center, Zagreb. Pri razcepu Slivnica sledimo tablam za avtocesto A4/E59 v 

smeri Ptuj in Zagreb. Nato zavijemo iz avtoceste pri izvozu za Ptuj in nadaljujemo 

vožnjo v smeri Kidričevo. Pri odcepu za Kidričevo ne zavijemo levo, ampak peljemo 

naravnost skozi gozd in pri odcepu za Cirkovce zavijemo levo ter prispemo v vas 

Cirkovce. Ta vožnja bo trajala predvidoma 50 minut. V Cirkovce pa lahko pridemo tudi 

z vlakom ali z avtobusom, le da bo pot trajala nekoliko dlje. 

 

 

Slika 2: Zemljevid Murska Sobota – Cirkovce, vir: Google zemljevid 
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IZ SMERI LJUBLJANA 

 

Če se boste odpravili iz Ljubljane, vam priporočamo avtocesto A1, proti Mariboru, ki jo 

zapustimo pri izvozu Slovenska Bistrica sever in nadaljujemo pot v smeri Ptuja. 

Peljemo se mimo Pragerskega, v smeri Ptuja in pri odcepu za Cirkovce zavijemo 

desno. Ta vožnja bo trajala predvidoma eno uro in 17 minut.  

 

  

Slika 3: Zemljevid Ljubljana – Cirkovce; vir: Google zemljevid 
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VODNI VIRI NAŠEGA OBMOČJA 

 

Večina vodotokov prihaja iz južnih oziroma zahodnih delov obrobja Dravskega polja in 

so desni pritoki reke Drave. Med te pritoke štejemo reko, Polskavo, Reko, Devino, 

Kamenišnico in še nekaj manjših potokov.   

 

POTOKI 

 

1. Iz smeri Spodnja Gorica priteče potok Rakitovec, ki gre v Šikole in se združi s 

potokom Reko. 

2. Črnec in Reka tečeta skozi Stražgonjco - se združita in razhajata v isti vasi.  

3. Iz smeri Pragerskega teče potok Glina, ki se izliva v potok Polskava. 

4. Reka in Polskava se v Lovrencu na Dravskem polju združita. Potoka se potem 

imenujeta Polskava. 

 

Slika 4: potok Polskava 
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Potoki so se včasih tesno prepletali z življenjem ljudi na tem območju, pomembno 

vlogo pa imajo tudi danes.  

 

• FRAMSKI POTOK: 

Framski potok je zaščiten hidrološki naravni spomenik. Izvira v dveh krakih: pod 

planinskim domom Zarja na višini 1050 m in pri Kagerjevem domu na višini 1080 m. 

Celoten tok Framskega potoka je v metamorfnih kamninah. Nekdaj so potok izkoriščali 

v gospodarske namene. Močno razvito je bilo mlinarstvo, žagarstvo in oljarstvo. 

 

• POTOK POLSKAVA: 

Potok Polskava je dolg 40 km. Izvira na Pohorju, blizu Areha, teče mimo Šmartnega 

na Pohorju, Zgornje in Spodnje Polskave, Pragerskega, Lovrenca na Dravskem polju 

in se kot levi pritok izlije v Dravinjo pri Vidmu. 

 

 

  

Slika 6: potok v Šikolah; foto: Simon Kos Slika 5: potok v Šikolah; foto: Simon Kos 
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JEZERA 

 

• SESTRŠKO JEZERO 

Sestrško jezero ali zadrževalnik vod Medvedce je lep primer biotske raznovrstnosti in 

zelo pomembno območje za ptice s številnimi redkimi oziroma ogroženimi gnezdilkami. 

Okoli jezera je urejena sprehajalna pot, ki na vzhodni strani vodi do kozolca na 

Sestržah in galerije Branka Gajšta. Velikost jezera je 150 ha in globina je 1 - 4 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ZELENO JEZERO 

Športno rekreacijski center Zeleno jezero na enem mestu združuje šport, sprostitev in 

zabavo. V obratovanju je že odbojkarsko igrišče na mivki, v prihodnje pa še wakepark 

in športna igrala na prostem. Razteza se na 10 ha urejenih zelenih površin. Nosi štiri 

imena: Gramoznica Pleterje, Marušina gramoznica, Zeleno jezero in Green lake. 

 

  

Slika 7: Sestrško jezero 

Slika 8: Zeleno jezero 
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UPORABA VODNIH VIROV 

 

Okoli leta 1965 je Reka imela 2 toka, v manjšem je bila zapornica. Ko se je nabralo 

dovolj vode, se je zapornica odprla in je poplavilo cele travnike. 

 

POGOVORI Z  LASTNIKI OKOLIŠKIH KMETIJ 

KMETIJA HAJŠEK 

 

Ali ste jemali vodo iz potokov za namakanje? »Ja.« 

Ali jih še imate? »Ja, ampak ne delajo več.« 

So bili kakšni problemi? »Ja, kar nekaj jih je bilo: 

o Ni se smelo gnojiti (gnojšnica) v bližini 15m; 

o Ne sme se škropiti v bližini 15m; 

o Reka je spodjedala breg; 

o Zarašča se.« 

Katere so prednosti bližine potokov? »Voda je bila vedno dostopna in lahko se je 

črpala.« 

KMETIJA UNUK 

Ali ste jemali vodo iz potokov za namakanje? »Ja.« 

Ali to še delate? »Ne.« 

Kakšni so bili problemi? »Premalo vode v vročih mesecih.« 

Kaj so vam potoki pomenili? »Veliko: v vodi so bile ribe; lahko smo se kopali; napajala 

se je živina.« 
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ŽIVLJENJE LJUDI OB VODI 

 

O tem smo učenci povprašali starejše domačine in odgovore zapisali spodaj. 

 

GOSPA KAJZER 

1. Kako ste preživljali čas na gmajni? 

»Pasli smo krave, zraven smo se pa igrali tudi razne igre ( skrivalnice, lovili smo se, 

spodbijali pikole - s palico kamenček spraviti v luknjico z vodo).« 

2. Ste se kopali v potoku? Kakšna je bila voda? 

»Zelo pogosto smo se hodili kopat. Voda je bila zelo čista, toplejša in višja kot danes.« 

3. Kakšne kopalke ste imeli? 

»Takrat še nismo poznali kopalk in takrat so moški imeli moder predpasnik zavezan 

okoli, ženske pa spodnje hlače in majico.« 

 

GOSPOD UNUK 

1. Kako ste preživljali čas na gmajni? 

»Krave smo pasli. Tudi kakšnega smo skadili.« 

2. Ste se v potokih tudi kopali? In kakšna je bila voda? 

»Ja, smo se kopali in voda je bila zelo čista, neonesnažena in z ribami.« 

3. Kakšne kopalke ste imeli? 

»Imeli smo navadne spodnjice.« 
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GOSPA UNUK 

1. Kako ste preživljali čas na gmajni? 

»Krave pasli; se igrali in skakali po drevesih, cigarete zvijali iz papirja in noter dali listje, 

karte igrali, iz Cedilja smo delali stolčke za sedeti, iz vrbe smo delali piščalke.« 

CEDILJ- je zelena trava okrogle oblike, ki je rasla ob dragah (močvirjih). 

 

2. Ste se v potokih tudi kopali? In kakšna je bila voda? 

»Tudi, voda je bila zelo čista. Igrali smo se tudi igro, ki smo jo poimenovali Tune.« 

TUNE- Vrvico smo privezali na drevo in smo skakali v vodo in se potapljali. 

 

3. Kakšne kopalke ste nosili? 

»Nosili smo navadne hlače, ker takrat še ni bilo kopalk.« 
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PASTIRSKE IGRE 

 

Pastirji so se na paši družili, pridobivali spretnosti in uživali v igri. Čas na paši so si 

kratkočasili z različnimi pastirskimi igrami. Sama vsebina iger, kot tudi njihovo število, 

govori o tem, kako iznajdljivi in domiselni so bili mladi ljudje na paši.  

 

Ene izmed pastirskih iger so: 

KOBILKANJE 

Pastirji so našli kos lesa, ki se je razraščal na eni strani v tri stranske veje. Prirezali so 

te stranske veje in dobili kobilko. Kobilko so postavili na "noge" in ciljali vanjo s palico- 

z razdalje kakih 7 do 8 metrov. Če pastir kobilke ni zadel, je igro nadaljeval drug pastir. 

Če pa je kobilka padla, je pastir, ki je kobilko podrl, stekel po svojo palico. Čuvaj 

kobilke, imenovan tudi kobilkar, je kobilko hitro postavil, nato pa skušal s svojo palico 

ali žogo zadeti pastirja, ki je stekel po palico, s katero je prej podrl kobilko. Pri tem je 

šlo za prave dirke, za tekanje in izmikanje. Če je kobilkar pastirja zadel, ga je zamenjal 

ulovljeni pastir.Za igro so zarisali 3 vzporedne črte. Kobilkar je bil s kobilko na 1. črti, 

kobilko so ciljali izza 3. črte. Srednja črta je bila mesto, kjer se je pastir, ki je šel po 

palico, s katero je podrl kobilko, lahko ustavil in se odpočil, ko ga je "kobilkar" lovil. 

 

ZIBALKA 

Pastirji so se radi gugali na močnem srobotu, ki se je pletel na drevo. Če ni bilo srobota, 

so si naredili "zibalko" iz dveh močnejših vej brez, ki sta rasli blizu skupaj. Veji so 

povezali skupaj, se usedli na mesto, kjer sta bili veji povezani in se začeli gugati. 

Včasih pa je ena pastirjeva roka držala vejo prve breze, druga pa se je oprijela veje 

druge breze- in guganje se je lahko začelo. Vse skupaj je šlo še hitreje, če je eden od 

pastirjev pomagal s tem, da je vlekel za stransko vejo veje, za katero se je držal 

gugajoči se pastir. Ja, včasih je prišlo tudi do padcev, a to ni preprečilo, da ne bi zibalke 

naredili znova in znova. 
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TRDEN MOST 

Dva pastirja, ki so ju imenovali sodelujoči pastirji- vodji pastirjev- sta se dogovorila za 

dva pojma: morda za med in mleko, morda za zlato in srebro ali za kaj drugega. 

Vsakega pastirja so nato spraševali, kaj mu je ljubše, katero stvar od predlaganih dveh 

ima raje. Tako sta vodji skupin dobila svoje pristaše. (Običajno so malo gledali, da sta 

bili skupini približno enako številni).Skupini sta sedaj merili svoje moči. Vodji sta se 

postavila drug proti drugemu, za njima pa so se zvrstili preostali pristaši prvega, držeč 

predhodnika za pas. Na znak so povlekli vsak na svojo stran. Skupina, ki je drugo 

povlekla za sabo, je zmagala in si pela hvalo.  

 

Danes pastirjev skoraj več ni, saj njihovo nalogo opravljajo električni pastirji, zato se 

tudi igre počasi pozabljajo. Da se igre ne bi pozabile, ponekod vsako leto pripravljajo 

pastirske igre, na katerih sodeluje veliko ljudi, nekateri pa si pridejo igre samo ogledati. 
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ZDRAVILNI UČINKI VODE 

 

V več literaturah lahko preberemo, da je voda za človeka zelo pomembna. V 

človeškem telesu predstavlja približno 60 - 70 % telesne teže človeka. Če si 

predstavljamo, je telo vreča vode, v kateri neprestano potekajo življenjski procesi. 

Naloga vode v telesu je, da uravnava telesno temperaturo, odplavlja odpadne snovi, 

preko krvi oskrbuje celice s hranili in kisikom, najdemo jo v prebavnih, sklepnih in 

drugih telesnih tekočinah, hkrati pa tudi varuje naše organe in vezivna tkiva. Za čim 

bolj optimalno funkcioniranje odraslega človeka, mora le ta za normalno delovanje 

organizma popiti od 2 do 3 litre vode na dan. Če v telesu pride do pomanjkanja vode, 

je to za telo lahko veliko bolj kritično kot pomanjkanje drugih hranil, saj bi to pomenilo, 

da lahko izgubimo približno 15 odstotkov telesne teže, kar pa je lahko že smrtno 

nevarno. 

V nekaterih ljudskih pripovedkah in legendah, lahko zasledimo, da ima voda čudežno 

moč. Zagotovo pa že vemo, da ima voda pozitivne učinke na zdravje in dobro počutje, 

saj veliko poročajo o učinkih zdravilnih termalnih in mineralnih vrelcih. Pozitivni učinki 

te vode se kažejo na koži, hkrati pa pravijo, da kopanje v njej pomirja in blaži bolečine.  

 

Zagotovo pa se lahko vsi strinjamo, da že pogled na neskončno morsko obzorje, 

blagodejno vpliva na naše počutje, hkrati pa je v morju voda, ki je splošno znana da 

zdravi. Velja tudi, da voda poveča energijo, izboljša prebavo, zmanjša stres, neguje 

kožo, izboljša mišični tonus in zmanjšuje ledvične kamne. 

 

PSIHOLOŠKI VPLIV VODE NA ČLOVEKA 
 

O blagodejnih učinkih vode na nas je ugotovil že raziskovalcev Wallace J. Nichols, 

morski biolog in okolje varstvenik. V svojem raziskovanju se je povezal s  številnimi  

nevroznanstveniki in psihologi po svetu in začel organizirati srečanja, kjer bi z 

različnimi relevantnimi dokazi lahko prikazali vpliv vode na nas. V sodelovanju z njimi 

je tudi spisal knjigo Modri um. Njegovo pisanje bi lahko povzeli z naslednjo mislijo:  

''Voda nas osrečuje in spodbuja naše možgane.''  
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Kot že vemo, je naše telo iz 70% vode. Verjetno vsi vemo, da nas voda še posebej 

privlači in razveseli. Velikokrat se počutimo, da smo našli primerno mesto zase, ko 

vidimo ali slišimo vodo. Dokaz za to so starodavna ljudstva, ki so se rada naseljevala 

ob vodi, saj so se ob njej počutili, kot da je vse v redu, da je tam varno in da voda 

omogoča preživetje in blagostanje. Danes nam lahko takšne občutke prebudi tudi 

obisk bazena, tuša ali samo pogled na morje. 

 

Wallace je to stanje, ki se aktivira ob vodi, poimenoval modri um. Po njegovem mnenju 

imamo ljudje v telesu še rdeč um, ki je stresen, tesnoben, preveč aktiven, a premalo 

produktiven, ter s sivi um, ki je otopel, letargičen, demotiviran in nezadovoljen.  

Ti trije umi naj bi bili po njegovem mnenju ves čas v nesoglasju in eden želi vedno 

prevladati. Glede na dandanašnji tempo življenja, ki ga živimo, v našem funkcioniranju 

prevladujeta rdeči in sivi um. Hiter tempo življenja nas čustveno obremenjuje in naši 

možgani hrepenijo po počitku, ki pa si ga le redko privoščimo. Ta počitek pa bi lahko 

dosegli že samo s tem, da smo ob vodi. Nazaj v moder um, nas torej lahko vrne voda. 

Ta nam omogoči kognitivni počitek, ki ga naši možgani potrebujejo. Sicer so možgani 

še vedno aktivni ob vodi, vendar na drugačen način. 

 

Da je naše telo v modrem umu, pomeni, da je telo posebno sproščeno, skorajda v 

meditativnem stanju, ki nas naravno prevzame, ko smo v vodi, na njej ali pod njo, pa 

tudi ko jo vidimo, poslušamo ali samo čutimo njeno teksturo. Iz tega lahko povzamemo, 

da nas življenje ob vodi ne le osrečuje, pomirja in vrača čustveno zdravje, temveč tudi 

spodbuja k boljšim odnosom in k osebni, ter karierni sreči. 

 

Znanstveniki so slikali aktivnosti možganov, ko je posameznik ob vodi. Slike kažejo na 

to, da se v nas poveča izločanje pozitivnih hormonov, kot sta dopamin in oksitocin, 

zniža pa se raven stresnega hormona kortizola. Z bližino vode, se aktivira drugačno 

valovanje možganov, pri katerem se obrnemo navznoter in dobimo večji vpogled vase, 

občutimo pa tudi globoko povezanost z drugimi in okoljem ter začnemo bolj ustvarjalno 

razmišljati. 

 

Zagotovo so nekateri med vami, ki neskončno uživajo, ko sedijo in samo strmijo v reko 

ali morje. To lahko počnemo v nedogled in čeprav se tega ne zavedamo, takrat 

dosežemo stanje, podobno meditaciji, umirjeno osredotočeni in blago pozorni. S tem 
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povzročimo, da so naši možgani sproščeni, ampak osredotočeni in to stanje jim 

dejansko koristi na različnih nivojih. Le to pa zmanjšuje stres, bolečino, tesnobo in 

depresijo, izboljšuje pa tudi mentalno jasnost in fokus ter kakovost spanja. Ob vodi 

pogosto doživljamo različne močne občutke, zato je bila voda od nekdaj rezervirana 

za najbolj svete obrede, tako življenja kot smrti. 

 

Modra barva je ena najbolj priljubljenih na svetu in naši možgani jo imajo zelo radi. 

Modri odtenki nas naravno privlačijo in modra barva v osnovi deluje pomirjujoče. 

Močna modra barva spodbuja jasne misli, nežnejši modri odtenki pa pomirjajo in 

spodbujajo koncentracijo. Modro barvo pa povezujemo tudi s pozitivnimi kvalitetami, 

kot so mir, odprtost, globina in modrost. 
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PROGRAM 
 

Z učenci se zberemo ob 9. uri zjutraj v učilnici, kjer bi imeli predstavitev našega 

projektnega dela. Ob 10.15 se odpravimo proti izhodiščni točki (pri potoku). Ob 11.00 

začnemo s programom. Učence razdelimo po skupinah, kjer izdelujejo ladjice iz 

papirja, se učijo osnov ljudski plesov s pomočjo folkloristov in se igrajo pastirske igre.  

 

Prva skupina izdeluje papirnate ladjice in jih kasneje spusti po brzici in opazuje njihovo 

gibanje. Pogovorimo se o občutkih, ki jih doživljajo ob opazovanju plavajočih ladjic in 

poslušanju zvokov deročega potoka.  

Druga skupina se s pomočjo predstavnikov Folklornega društva Cirkovce uči osnovnih 

korakov ljudskih plesov.  

Tretji skupini se predstavijo pastirske igre, ki so bile v starih časih namenjene zabavi 

in sprostitvi. Učenci si izberejo dve igri in jih odigrajo. Eno igro odigrajo ob potoku, 

drugo pa odigrajo nekoliko oddaljeni stran. Ko končajo, se pogovorimo o tem kako so 

se med samimi igrami počutili in ali so se občutki razlikovali, glede na 

bližino/oddaljenost potoka.  

Zaključimo ob 15. uri.  

 

Sledi pogostitev z bučnim oljem s kmetije Unuk in Hergan, domačimi suhimi 

mesninami, sirom in kruhom. Lastniki kmetij učencem predstavijo še načine pridelave 

bučnega olja in obdelave bučnih semen. Okoli 16. ure se vrnemo v šolo. 

 

 

 

 

 

Slika 9: Načrt poti; vir: Geopedia 
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Slika 10: Zbirališče; vir: Lara Unuk 

  

Slika 12: Potok ob zbirališču, foto: Lara Unuk Slika 11: Brzica potoka ob zbirališču, foto: Lara Unuk 
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FINANCIRANJE  
 

Za izvedbo našega programa prvotno nismo predvideli finančnih sredstev. Material bi 

donirala Osnovna šola Cirkovce, pogostitev bi brezplačno nudili omenjeni kmetiji. 

Vodenje in izvedbo projekta pa bi prevzeli učenci in učitelji. V kolikor bi program 

zaživel, bi izdelali finančni načrt.  

IZVAJALCI 

Izvajalci bi bili učenci Osnovne šole Cirkovce, ki živijo v okolici zastavljene poti. Na 

pomoč bi lahko priskočili tudi učitelji šole. Število izvajalcev bi bilo odvisno od števila 

učencev v posameznih skupinah.  

 

IZVEDBA 

Program bi se lahko izvajal znotraj šole kot dan dejavnosti. Otroci bi seznanili z vodnimi 

viri v okolici Cirkovc, hkrati pa bi dobili občutek kakšen vpliv lahko ima voda na njih in 

njihovo delovanje. Sočasno pa bi spoznali tudi delček naše kulturne dediščine.  

 

PROMOCIJA 

Menimo, da bi za začetek naš program ponudili na šoli, ki jo obiskujemo. Ravnateljici 

bi predstavili program, ki smo ga oblikovali.  

Program bi najprej izpeljali kot dan dejavnosti na naši šoli, tako, da bi program še 

dodelali in kasneje povabili še učence sosednjih šol. Poslali jim bi ponudbo. Pripravili 

bi reklamni material, kjer bi zapisali naš program. Izdelali bi zloženke, ki bi na zanimiv 

način skušale pritegniti pozornost obiskovalcev.  

Poslužili bi se promocije tudi preko spletnih aplikacij, kot so Instagram, Facebook, ipd.  

Z aktivnostmi na prireditvenem prostoru bi poskušali pritegniti čim več obiskovalcev za 

obisk naše stojnice. 
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NAČRT PREDSTAVITVE NA TURISTIČNI TRŽNICI 
 

S predstavitvijo bomo poskrbeli, da obiskovalci naše stojnice ne odidejo ravnodušni. 

Mladi se zelo trudimo, da bi razvili turizem, zato bomo sodelovanje na turistični tržnici 

izkoristili za promocijo naše regije in seveda tudi šole. Začeli bomo z mladimi, saj jih 

tudi najbolje razumemo. Našim gostom bomo na zanimiv način poskušali predstaviti 

našo vodno pravljico.  Dodali bomo še kanček dobrot, da bosta tudi vaš nos in želodec 

občutila to pravljico. Predstavitev bo potekala tako, da vam bomo predstavili vse 

naravne lepote, pa tudi bogato kulinariko. 

 

S seboj pa boste lahko odnesli tudi naše zloženke .  
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ZAKLJUČEK 
 

Učenci smo se z nalogo naučili kateri vodni viri se nahajajo v okolici našega majhnega 

kraja. Hkrati smo spoznali, da vodo velikokrat jemljemo za povsem samoumevno, 

vendar ima le – ta velik vpliv na naše telo in psiho.  

 

Tekom raziskovanja smo imeli možnost, da smo se povezali s starejšimi domačini, ki 

so se z nasmeški na obrazu spomnili svojega otroštva. Menimo, da smo jim s tem 

polepšali dan, mi pa smo od njih pridobili ogromno znanja. Naučili smo se veliko o tem, 

kako so v starih časih preživljali tisto malo, kar jim je ostalo prostega časa in kako so 

se zabavali.  

 

Menimo, da je naloga oziroma program zastavljen na način, da ga lahko ponudimo 

našim učencem na Osnovni šoli Cirkovce ter ga po potrebi razširimo in popeljemo tudi 

na druge šole. K sodelovanju smo povabili lokalne pridelovalce, ki s tem dosežejo svojo 

prepoznavnost, ter se predstavijo širši populaciji.  

 

Z nalogo smo dosegli spoznanje o vplivu vode na nas, spoznali smo, da je vode 

vsepovsod okoli nas, le da pogosto spregledamo njen pomen na naše življenje, zdravje 

in počutje. Najpomembneje kar smo se naučili je to, da vodo potrebujemo za življenje 

in da ima velik vpliv na ljudi in okolico. Ogromno interakcij in druženj se je odvijalo ob 

vodi, te pa so vedno imele pozitiven vpliv na našo psihično dobro stanje.  

 

Želimo, da ta naša skromna ideja v prihodnje dobi krila. V ponudbo bi lahko vključili še 

druge naravne lepote, pa tudi družbene dobrine, ki imajo neprecenljivo zgodovinsko 

vrednost. 

 

Ampak to je že druga zgodba… 
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