
Petošolci pozdravljeni! 

Upam, da ste praznike preživeli lepo. Verjamem, da ste okusili velikonočne dobrote in se spočili od 

šolskih obveznosti.  

Sedaj pa bomo nadaljevali z našim delom. Počasi, kot se za po-praznično obdobje spodobi       

Pregledali boste tabelo Srečanje z dediščino in jo po potrebi dopolnili ali popravili. 

KORUZNJAK:  lesena, dolga in ozka stavba za 

sušenje in spravilo koruze. Izpostavljena je soncu in 

vetru, da bi bilo sušenje koruze učinkovitejše. Slika 

v učbeniku str. 47 

KLOPOTEC: lesena mehanska naprava na visokem 

drogu v vinogradu, pri vrtenju ustvarja ropot in se 

uporablja kot ptičje strašilo. Slika v učbeniku str. 47 

STEKLARSTVO  (GLAŽUTE ): so bile gozdne 

steklarne. Znane so bile na Kozjanskem. 

LONČARSTVO: izdelovanje izdelkov iz gline. Slika v 

učbeniku str. 48 

KURENTOVANJE: pustni običaj na Ptujskem polju. 

Pustni lik ima posebno opravo s katero odganja 

zimo in kliče rodovitnost. Slika v učbeniku str. 49 

BOROVO  GOSTÜVANJE: pustni običaj v Prekmurju 

Uprizorjena poroka z drevesom, največkrat z 

borom. Slika v učbeniku str. 49 

ŠEGE IN NAVADE OB  

- Rojstvu, poroki, trgatvi, kolinah  

- kožuhanju (ličkanju koruze) 

- martinovanju 

 

 

TIPIČNE JEDI:  

Bograč, dödöle, tünka , šunka, bujta repa, koline, 

pereci, prekmurska gibanica, … 

 

 Pereci 

 

 

 

 

 

 

 

DOMAČA NALOGA: v zvezek napiši turistični program za prijatelja iz tujine. Podobne 

programe si delal že v šoli! Pripravi 2-dnevni program. Uporabiš lahko vse naravne enote 

Slovenije (tudi obsredozemski svet, ki ga spoznavaš pri g. Marjetki). Pazi na razdalje: npr. 

nima smisla, da si v enem dnevu v Portorožu in v Moravskih toplicah. Izkoristi kraje, ki si jih 

obiskal sam! Razmisli o prevozu, hrani in pijači, posebnostih kraja, ki ga predlagaš za obisk, 

športnih aktivnostih, zabavi, prenočevanju. 

Če ti kaj ne bo jasno, mi napiši sporočilo na: renata.lesar@sola.velike-lasce.si. Prav tako mi 

boš na navedeni naslov poslal (pomoč starši, starejši bratje in sestre) fotografijo domače 

naloge. Rok, do katerega moraš nalogo narediti in mi jo poslati je torek, 20. 4. 2020. zelo se 

potrudi pri pisavi, da bom domačo nalogo lahko prebrala! 😊 😊    Renata LH  

mailto:renata.lesar@sola.velike-lasce.si


Dodala sem še nekaj slik za ponazoritev in ponavljanje. Ne rabiš jih tiskati, ponovi kar ob 

zaslonu računalnika! 

 

            

                bujta repa                                                            prekmurska gibanica 

 

         

                dödöle                                                                        šunka iz tünke 

 

       
             

           koline in bujta repa                                                             bograč  



      
          izdelki iz gline, lončarstvo                                                  izdelek iz slame – doužnjek 

 

                                      
delavec v steklarni – glažuti                                                  kristal – steklarna Rogaška        

 

          
pustni običaj – Borovo gostüvanje                           kurentovanje 

 
splavarjenje – flosarstvo 


