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Načrtovanje:

Zgodovinsko umetniški krožek: - cilji
- vsebinski poudarki
- potek dela (zbiranje materiala,      

predstavitve, plakati, 
materialno  gradivo, vabila, vsebina       
delavnic

- izvedba (razstava, delavnice)
- potek dogodkov



Vsebina

Proučevali smo

značilnosti svojega kraja in
kulturno dediščino v domačem kraju.

Vsebinski poudarki:
legendarni liki,

predmeti,

stare obrti, 
stara prevozna sredstva,

jedi naših babic,
obeležja,
običaji, 
legende,…



Primer predstavitve 
OBIČAJ - LIČKANJE KORUZE

• Spada med najpomembnejša jesenska opravila
• Družina najprej nalomi koruzne storže
• Ličkati navadno pomagala cela vas
• Najlepše koruze so imeli za okras
• Na koncu je sledila malica, glasba

7.



PLAKATI



PLAKATI

Plakate so izdelali člani ZGO – UME krožka.



CILJI

• Projektno delo 
• Timsko delo
• Med predmetno povezovanje ( UME, ZGO, SLO, TJ, STROKA)
• Medgeneracijsko sodelovanje (dijaki, starši, stari starši, sorodniki, 

učitelji…)
• Sodelovanje z društvi (lokalno okolje)
• Sodelovanje z zunanji sodelavci (delavnica)
• Vključitev naših dijakov drugih narodnosti
• Predstavitev projekta (dijaki, dijaški dom, starši – GU, profesorji, 

predavatelji, ostali delavci šole, zunanji obiskovalci)
• Širjenje vrednot kulturne dediščine
• Spodbujanje ustvarjalnosti
• Druženje



Izvedba

• Kulturni program
• Otvoritev razstave

(plakati in predmeti)
• Delavnica izdelave cvetja iz 

papirja

Pri projektu so sodelovali dijaki vseh letnikov.

• Pogostitev

• Šolski radio, glasba

• Vabila, objava na spletni strani 
šole in facebooku
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Vključitev vsebin v okviru šolskega dela



Medpredmetno sodelovanje – tuji jeziki

Weihnachten in Deutschland

• die Familie kommt zusammen

• der Weihnachtsbaum wird dekoriert

• es gibt einen Adventskalender

• die Kinder öffnen am Adventskalender Türchen oder Säckchen



Objava na spletni strani šole in facebooku



Zaključek

• Dogodki v okviru DEKD lani in letos 

so navdušili sodelujoče in obiskovalce

• Dijaki radi sodelujejo

• Sodelovanje v projektu tudi letos

Predel mesta, kjer stoji naša šola se imenuje    

STUDENCI – kot naročeno, da raziščemo od 

kod to ime.





Predstavitve

• Dijaki prvih letnikov so pripravili predstavitve 
svojega domačega kraja

• Najzanimivejše smo predstavili s plakati

• Nekaj dijakov je predstavitve pripravilo v narečju

• Posamezniki so nastope obogatili s predmeti, 
filmčki, slikovnim gradivom

• Cilj: Dijaki se o predlagani temi doma pogovorijo s 
starši, starimi starši, sorodniki, predstavniki raznih 
društev…



OVTAR

Legenda



Objava na spletni strani šole



PERICE, perišče

Perilnik (riflmašina), škaf, milo, lonec, kuhalnice, vedro, …
MILJENJE, MENCANJE, PREKUHAVANJE, MENCANJE, 
SPLAKOVANJE, OBEŠANJE



Anton Ingolič

• Rojen v Sp. Polskavi 5.januarja 1907 
• Umrl 11. marec 1992 (Ljubljana)
• Slovenski pisatelj, profesor, politik in urednik
• Kmečke povesti in romane, izseljenske romane, drame, 

družbenokritične romane, zgodovinske romane, dramatiko ter 
mladinska dela,…

• OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava



Kužno znamenje:
• Stoji na polju S od vasi

• Polkrožne niše

• Baročni profil



OBIČAJI   MOJEGA KRAJA

LONČARSTVO



PLETENJE KOŠAR
uporabljajo vrbove šibe, slamo, koruzno ličje in leskovo šibje



MEDIČARSTVO
• z medičarstvom se ukvarja v Murski Soboti ena družina.

Medičarstvo se prenaša iz roda v rod.

• Izdelke prodajajo v lastni trgovini in na sejmih 



Vključitev vsebin v okviru šolskega dela

• Nekaj vsebin se je odvijalo pri pouku. Dijaki so pri 
urah ZGO ponavljali datume in vsebino državnih 
praznikov. Bilo je zelo poučno. Pri urah, predvsem 
Umetnosti, so izdelovali tudi plakate. Na njih so 
upodobili šege in običaje ob različnih praznovanjih 
v svojem domačem kraju.

• Odprtje razstave s kulturnim programom in 
delavnicami je bilo namenjeno za starše (skupna 
GU) in dijake, ki bivajo v našem dijaškem domu. 
Prireditve so se udeležili tudi profesorji in strokovno 
osebje.
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ST. MARTINSTAG IN ÖSTERREICH 
• 11. November

• Bekannt ist das Martinsgänseessen

• Ursprung aus einer Legende 
über das Leben des Heiligen Martin

• Sankt-Martins -Umzug



Valentinovo, Valentinstag,
Valentine‘s day,
San Valentino

naš plakat

Izdelal: 1. B 



Izdelovanje 
rance





Knjižnica v Prištini


