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1 Uvod 

Pred nami so dolgo pričakovane počitnice. Za popestritev počitnic smo vam tudi mi nekaj 

pripravili - tabor z naslovom Cigelček. Poskrbeli bomo, da teh počitnic zagotovo ne boste 

pozabili. Dejavnosti tabora bodo zelo zanimive, urnik morda naporen, imeli pa bomo tudi 

odmore, čas za počitek, igre, norije in vragolije. V dveh dneh bomo spoznali drug drugega, se 

zabavali in se naučili veliko novih stvari. 

 

Živimo v času tehnologije, kjer so elektronske naprave naš življenjski sopotnik. Tako 

velikokrat pozabimo na naravo in prijatelje. Življenje hitro beži mimo nas. Na taboru pa bomo 

za kratek čas odklopili telefone, postali nedosegljivi na Facebooku, Skypu in drugih omrežjih. 

Spoznavali bomo naravo in si pridobili nove izkušnje. 

 

Spoznali bomo vas Melinci, ki leži ob reki Muri. V tej vasi živijo čudoviti ljudje s svojim 

načinom življenja. Popeljali se bomo skozi dogodivščine, spoznali bomo prekmursko 

kulinariko, se naučili novih prekmurskih besed. Naše dosedanje izkušnje so pokazale, da smo 

na pravi poti. Mnogi nas podpirajo ter nam pri naših željah pomagajo. Upamo, da vam brez 

multimedijskih stvari ne bo dolgčas ter da boste spoznali Cigelčka ter njegovega prijatelja, 

katera vam bosta popestrila tabor. Naš namen je, da se bomo imeli super in da se boste še 

večkrat vrnili k nam. Ugotovili boste, da je Prekmurje čudovita dežela, kjer živijo dobri 

ljudje. Uživajte in imejte se lepo. 

 

Uživajte z našim Cigelčkom. 
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Po vesoljnem potopu se je voda razlivala v reke, morja, potoke … Ob vodah so se naseljevali 

ljudje. Tam se je naselila tudi revna mati s svojim sinom, ki je bila vdova, saj ji je mož umrl 

zaradi hude bolezni. Nekega jutra, ko je prala perilo, je sina položila v košaro. Zapihal je 

močan veter in ga odneslo v bližnjo reko. Otroka je v košari premetavalo. Naslednje jutro je 

fantek pristal na Melincih. Neka žena, ki je pazila svojega otroka, je zagledala v reki Muri 

košaro, v kateri je ležal jokav otrok. Nemudoma ga je vzela iz košare in ga odnesla k sebi 

domov. Vsak dan ga je nesla s sabo v službo, kjer so izdelovali cigle - opeko. Otrok je 

odraščal pri mami v službi in nikoli ni mogel izgovoriti besede cigel - opeka. Nekega dne se je 

kot vsak dan igral z glino. Iz gline je oblikoval prisrčnega majhnega cigelčka in z vejico na 

mokro glino oblikoval usteca, nos in oči. Ker je bil zelo utrujen, ga je premagal spanec in ob 

svojem je cigelčku zaspal. Tako sladko je spal, da ga mati ni želela zbuditi in ga je pustila naj 

se naspi, medtem pa je deček sanjal …  

 

(se nadaljuje) 
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2 Melinci 

Vas Melinci se nahaja v občini Beltinci in leži ob reki Muri v Prekmurju. V centru vasi leži 

majhna cerkvica, posvečena Mariji Snežni. Poleg nje je vrtec z osnovno šolo, kjer poteka 

kombinirani pouk v 1. in 2. razredu. V vasi živi približno 815 ljudi. 

 

 

Vas je znana po prireditvi Ciglarski dnevi, ki jih prirejajo vsako leto (prvi vikend v juliju). V 

teh dneh prikažejo izdelovanje opeke na starodaven način, katero je bilo najbolj razširjeno 

prav ob reki Muri, zraven pa vam ponudijo murske ribe in pajan krüj. Iz blata, ki ga pridobijo 

na poljih, zmesijo dovolj kompaktno zmes, s pomočjo modelov oblikujejo cigel (opeko) ter ga 

nato zložijo v oslico ter zakurijo. S tem se opeka suši. Posušeno opeko porabijo za gradnjo 

objektov. 

 

 

3 Predstavitev tabora 

 

Ime prireditve: Tabor s Cigelčkom  

Kraj: Melinci 

Čas: mesec avgust 

Ciljna skupina: otroci, stari od 14 do 15 let 

Maksimalno število aktivnih udeležencev: 20 + podmladkarji (7) + mentorica turističnega 

podmladka 

Način prijave: prijavnica (glej priloge).  

Udeleženci se lahko prijavijo v tajništvu OŠ Beltinci osebno ali preko telefona (številka 

telefona: 02 5413100); prijavnica – priloga 

Prireditveni prostor: Melinci - Ciglarsko naselje 

 

 

Našo prireditev Tabor s Cigelčkom smo si zamislili kot dvodnevni tabor. Želeli smo, da bi 

bilo čim bolj zanimivo za nas in naše vrstnike (14 in 15 let). Tabor nameravamo izvesti prvi 

vikend v avgustu. 

 

Povezali se bomo z organizatorjem Ciglarskih dnevov. Pripravili bomo prijavnice (priloga) in 

vprašalnike (priloga) za goste našega tabora. Potrebno se bo pozanimati za ves material, ki ga 

bomo potrebovali za izvedbo tabora. Povezali se bomo s KS Melinci. 

 

 

  

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BCrske_ribe&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pajan_kr%C3%BCj&action=edit&redlink=1
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Predviden urnik 

 

1. dan 

 

Dejavnost Trajanje Sodelujoči 

prihod udeležencev 8.30-9.00 turistični podmladkarji 

nagovor organizatorja 9.00-9.05 učenka turističnega podmladka 

predstavitev tabora in napoved 

poteka 

9.05-9.15 organizator 

malica 9.15-9.30 organizator 

izdelava izdelkov iz gline 9.30-12.00 učitelj likovne umetnosti 

kosilo 12.00-13.00 organizator 

prosti čas 13.00-14.30 turistični podmladkarji 

ogled gozda in nabiranje gozdnih 

sadežev 

14.30-16.00 gozdar, lovec 

popoldanska malica 16.00-16.15 turistični podmladkarji 

izdelava izdelkov iz gline 16.15-19.00 učitelj likovne umetnosti 

večerja 19.00-20.00 organizator 

druženje 20.00-22.00 turistični podmladkarji 

(opazovanje neba*) spanje (23.30*) 22.00  organizator 

* Dejavnost opazovanja neba je pogojena z vremenskimi razmerami. Če bodo razmere za 

opazovanje primerne, nam bo pri izvedbi te dejavnosti pomagala učiteljica izbirnih predmetov 

astronomija. Tudi časovni razpored je odvisen od razmer. 
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2. dan 

 

Dejavnost Trajanje Sodelujoči 

vstajanje  8.00  organizator 

zajtrk 8.30-9.00 organizator 

dejavnosti * 9:00-10.00 organizator, turistični podmladkarji 

malica 10.00-10.15 organizator 

dejavnosti * 10.15-12.00 organizator, turistični podmladkarji 

kosilo 12.00-13.00 organizator 

prosti čas 13.00-13.30 turistični podmladkarji 

lov za zakladom 13.30-14.30 turistični podmladkarji 

priprava krapcev 14.30-16.30 turistični podmladkarji, udeleženci 

tabora, stari starši podmladkarjev 

priprava na predstavitev 16.30-17.00 turistični podmladkarji 

zaključek 17.00-18.00 organizator, turistični podmladkarji 

* Izdelava loka, piščali, frače, kako zakuriti ogenj brez modernih pripomočkov, izdelava 

papirnatih zmajev 

 

4 Opis tabora 

1. dan 

 

Na prireditvenem prostoru se bomo zbrali v petek ob 8.30.  

 

 

Učenec: Dober dan in lepo pozdravljeni na našem t. i. Taboru s Cigelčkom. 

Cigelček: Pozdravljeni tudi v mojem imenu. 

Učenec: Zbrali smo se, da preživimo dva dni v naravi in se pobliže spoznamo s Cigelčkom in 

se z njim pozabavamo. 

Cigelček: Tako je. Skupaj bomo pekli krapce, se igrali, zabavali, se učili narediti loke, piščali, 

frače, izdelovali bomo papirnate zmaje in zakurili ogenj brez modernih pripomočkov. 

Učenec: Sedaj se bomo lotili dela po urniku. 

Cigelček: Želim vam prijetno bivanje tukaj v mojem rojstnem kraju - v Ciglarskem naselju. Se 

vidimo pozneje. 

 

Učenec na kratko predstavi potekanje celotnega tabora. Nato se bomo odpravili na malico. Po 

malici bomo izdelovali izdelke iz gline. Izdelovali bomo cigle. Po napornem delu se bomo 

odpravili na kosilo. Za kosilo bo zelo okusen sataraš. Prišel je težko pričakovani prosti čas, v 

katerem se bodo otroci zabavali po svoje. Po zabavnem prostem času nas bosta obiskal gozdar 
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in nam razkazal gozd, predstavil posamezne drevesne vrste. Z gozdarjem bodo udeleženci 

nabirali gozdne sadeže. Z gozdarjem bo prišel lovec, ki nam bo predstavil živali, ki živijo v 

okoliških gozdovih. Udeležence bo poučil o najbolj razširjeni živali v Prekmurju in ene izmed 

najbolj nevarnih. Sledila bo popoldanska malica, nato pa bodo udeleženci izdelovali izdelke iz 

gline. Te izdelke si bodo lahko shranili oz. odnesli domov. Iz gline bodo naredili poljuben 

motiv Cigelčka. Nato bo sledila večerja. Po večerji bo druženje - ples ob tabornem ognju. 

Sledilo bo opazovanje neba, ki bo predvidoma trajalo uro in pol. 

 

 

2. dan  

 

Otroci zjutraj vstanejo, sledi zajtrk. Sledile bodo različne dejavnosti. Po končanih delavnicah 

bo sledil kratek odmor z malico. Po končani malici bodo učenci nadaljevali z dejavnostmi. 

Sledi kosilo, po kosilu bo nekaj časa za prosti čas. Sledila bo zaključna igra Lov na zaklad. 

Zmagovalna ekipa bo dobila nagrado. Po končani igri bodo udeleženci pripravljali krapec. 

Sledil bo zaključek in slovo. 

 

 

 

Govor ob slovesu 

 

Spoštovani udeleženci, iskrena hvala, da ste se udeležili našega tabora. Prisrčno upamo, da 

vam je bilo všeč. Upamo pa tudi, da ste se naučili kaj novega. Uživajte naprej v počitnicah, 

imejte se lepo. Hvala tudi vsem, ki ste kakor sodelovali in prispevali pri izvedbi tabora s 

Cigelčkom. In ne pozabite vsi mladi taborniki: Mladost je norost. Pa srečno.  

 

 

V primeru dežja bo naša prireditev potekala v šotoru (priskrbi ga organizator Ciglarskih 

dnevov). 

5 Materialni pogoji 

 

Materialni pogoji za izvedbo 

 

Material Količina 

sestavine za peko krapcev - 24 dag moke 

- 3 jajca 

- sol 

- 10 dag kvasa 

- 4 l mleka 

- 120 dag riža/prosene kaše 

- 3 kg skute 

- 15 žlic sladkorja 
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sataraš - 30 do 48 zelenih paprik 

- 3 kg paradižnika 

- 18 čebul 

- 36 jajc 

- 18 žlic olja 

- sol 

- 6 žlic drobno narezanega drobnjaka 

- 6 vejic bazilike 

večerja - 8 kg kruha 

- 4 glave česna 

-2 kg zaseke 

- 15 parov hrenovk 

zajtrk - 2 kg kruha 

- 10 jajc 

- 10 paštet 

- 1 zavoj masla 

- domača marmelada 

kosilo - 10 zavojev testenin 

- mleti orehi 

- skuta 

glina 40 kg  

papirnate brisače 4 role 

plastični kozarci 2 paketa 

noži, vilice, krožniki 30, 30, 30 

letvice, pleskarska folija 60 letvic, 1 paket 

štedilnik za sušenje  1 

žoge 5  

blazine 7 

lovski noži 5 

frizbi 2  

papir 1 paket 
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Varnost na prireditvi 

 

Kdo Naloga 
Število/kraj – postavitev (za 

potrebe naše prireditve) 

gasilci  

PGD Melinci 

+  

NK Melinci 

 

Zdravstveni  

dom  

Beltinci 
 

varnost na parkirišču, usmerjanje 

avtomobilov, varnost na sami prireditvi 

(poskrbi organizator) 

 

 

Poskrbi za nujno  

zdravstveno oskrbo (v kolikor bo 

potrebno).  

 

Številka za nujne primere, 

 (02 578 9 400) bo pri mentorici 

turističnega podmladka. 

 

 

 

Prostorski pogoji za izvedbo tabora 

 

 
 

 Ciglarsko naselje Kulturni dom 

 
Vir: https://www.google.com/maps/preview/@46.5661949,16.2358886,1073m/data=!3m1!1e3 

 

 

Taborniki bodo prespali v Kulturnem domu Melinci, ki je opremljen tudi s sanitarijami in tuši. 

Da bo spanec lažji, bomo iz podružnice Melinci Osnovne šole Beltinci pripeljali blazine. Za 

spalne vreče bodo poskrbeli taborniki sami.  
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V kulturnem domu bodo organizirani vsi obroki razen malic, ki bodo postrežene na mestu 

dogajanja (Ciglarsko naselje). Za obroke bodo poskrbeli šolski kuhar in učiteljica 

gospodinjstva, pomagali pa nam bodo tudi stari starši pomladkarjev. 

 

Pri izdelavi glinenih izdelkov bo pomagal učitelj likovne umetnosti, ki bo poskrbel tudi za 

sušenje in peko le-teh. 

 

Po gozdu nas bosta vodila gozdar in lovec. 

 

Krožnike in ostali pribor si bomo izposodili na Osnovni šoli Beltinci. 

6 Finančni načrt 

 

Material Količina Okvirna cena* Dobavitelj/sponzor 

Kosilo (sataraš) 

 

- 30-48 zelenih paprik 

- 3 kg paradižnika 

- 18 čebul 

- 36 jajc 

- 18 žlic olja  

- sol 

- 6 žlic drobno 

narezanega drobnjaka 

- 6 vejic bazilike 

30 EUR lokalna trgovina, 

starši/stari starši 

podmladkarjev, 

turistično društvo, 

sosedi 

Krapci  - 24 dag moke 

- 3 jajca 

- sol 

- 10 dag kvasa 

- 4 l mleka 

- 120 dag riža/prosene 

kaše 

- 3 kg skute 

- 15 žlic sladkorja 

/ starši/stari starši 

podmladkarjev 

Večerja - 8 kg kruha 

- 4 glave česna 

-2 kg zaseke 

- 15 parov hrenovk 

20 EUR organizator 

Zajtrk - 2 kg kruha 

- 10 jajc 

- 10 paštet 

- 1 zavoj masla 

- domača marmelada 

10 EUR organizator 

Kosilo - 10 zavojev testenin 

- mleti orehi 

- skuta 

10 EUR organizator, starši/stari 

starši podmladkarjev 

Papir 1 paket (500 listov A4) 2,75 EUR Papirnica Ledina 
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Papirnate brisače 4 role 7,5 EUR lokalna trgovina 

Plastični kozarci 2 paketa 2,30 EUR lokalna trgovina 

Letvice/pleskarska 

folija 

60 letvic, 1 paket 12 EUR, 2,25 EUR organizator 

 

Stroški skupaj = 96,80 EUR 

* Stroški lahko variirajo zaradi različnih cen sezonske zelenjave, donacij staršev, starih 

staršev podmladkarjev, lokalne turistične organizacije, sosedov. 

 

Ker v vasi podpirajo različne dejavnosti mladih, je uporaba kulturnega doma brezplačna. 

 

Materialne stroške, ki jih bomo imeli, bomo pokrili s pomočjo prijavnine tabornikov (20 

EUR), donacij podjetij, lokalnih turističnih društev in organizatorja Ciglarskih dnevov. 

 

 

7 Oglaševanje in promoviranje tabora 

Oglaševanje: 

- radijski mediji (št. objav: 50, dolžina: 1 min, namen: obvestiti učence o taboru – lokalni radii 

 

Promoviranje: 

- spletna stran šole 

- Facebook stran tabora 

- občinsko glasilo Mali Rijtar 

 

8 Koncept tržnice 

Na tržnici bomo učenci turističnega podmladka privabljali obiskovalce, da se ti seznanijo z našim 

taborom, predvsem pa povabili mlade, da se udeležijo našega tabora ter se tam na edinstven način 

zabavajo, družijo in tako spoznajo. 

 

9 Zaključek 

Z našim taborom s Cigelčkom, smo želeli naše vrstnike seznaniti z življenjem v Melincih 

nekoč. Vsem udeležencem želimo prikazati kako trdo so nekoč ljudje delali in predstaviti 

njihovo in našo kulinariko. Naše vrstnike smo izbrali za ciljno skupino, ker jih najbolje 

razumemo.  

Ker se ljudje v današnjih časih družijo predvsem preko internetnih strani smo menili da je 

tabor odlična iztočnica da bi se najstniki spet začeli družiti in se skupaj zabavali. Hoteli smo 

jim predstaviti kako se lahko znajdejo v naravi brez modernih pripomočkov.  

Ker smo se odločili da bo naša prireditev potekali v naravi smo morali poskrbeti za ves 

material in stvari ki so potrebne za bivanje v naravi. 
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10 Arhiviranje naloge 

Nalogo si je mogoče ogledati v šolski knjižnici (OŠ Beltinci) ter na spletni strani 

www.osbeltinci.si. Izvod naloge bo shranjen tudi pri mentoricama turističnega podmladka, prav 

tako pa ima vsak podmladkar svoj izvod naloge in vam jo bo z veseljem posodil. Pokličite: OŠ 

Beltinci 02 5413100 

 

 

 

11 Priloge 

 

Priloga 1: Prijavnica 

Priloga 2: Dejavnost Lov na zakladom 

Priloga 3: Recept za izdelavo krapcev 

Priloga 4: Vprašalnik o taboru 

Priloga 5: Nadaljevanje zgodbe 

 

 



 

 

 

Priloga 1  

 

Prijavnica na tabor s Cigelčkom 
 

 

Ime: ............................................................................................................................. 

 
Priimek: ………………………………..…….................................................................. 
 
Spol: M / Ž  
 
Starost: ....................... 
 
Naslov: ......................................................................................................................... 
 
Datum rojstva: ............................................................................................................. 

 
Telefonska številka (skrbnika): ……………………………………………………………. 

 
Posebna dieta: ……………………………………………………………………………… 
 
Zdravstvene posebnosti, za katere bi moral vedeti organizator: 

………………………………………………………………………………………………..…  

………………………………………………………………………………………………..… 

………………………………………………………………………………………………..… 

 

Kraj in datum:                                                                              Podpis skrbnika: 

……………………………                                                    …………………………… 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Priloga 2  

 

Pozdravljeni, naslednja dejavnost bo LOV NA ZAKLAD.  

 

Navodila igre: 

 

Razdelili se bomo v 4 skupine po 5 udeležencev, za vsako skupino pa bo določen vodja (iz 

skupine pomladkarjev).  

 

Zbrali se bomo pri nogometnem igrišču in tam vam bo vodja skupine razdelil list, na katerem 

bo pisalo, kje je prva postaja. Postaj je 5 in na vsaki postaji bo na listku napisan izziv, 

katerega morate opraviti. Vodja vas bo opazoval, da bo igra potekala po pravilih.  

 

Če boste imeli kakršno koli vprašanje, vprašajte vodjo. Odgovore napišete na listek in ga 

oddate vodji. Zmagovalec je lahko samo ena skupina. Če bodo skupine imele enako število 

točk, boste dobili dodatna vprašanja.  

 

Pravila: 

 Upoštevamo navodila vodje.  

 Prepovedana je uporaba elektronskih naprav. 

 Opraviti morate vsak izziv. 

 Prepovedano je kakršno koli odlaganje smeti. 

 Če kršite pravila, boste izločeni iz igre. 

 

1. skupina 

*Pojdite do najbližjega javorja. Tam boste našli prvi listek z izzivom. 

 

1. postaja: Lepo pozdravljeni! S tem izzivom začnete lov na zaklad. No, torej tukaj morate 

odgovoriti na vprašanje, ki se glasi: 

Naštej pogoste drevesne vrste v Melincih. 

 

Naslednja postaja: S pomočjo kompasa se obrnite proti severu in stopite 15 korakov naravnost 

in 3 korake levo.  

 

2. postaja:  

Katera vrsta drevesa zraste najvišje? 

 

Naslednja postaja: Obrnite se proti vzhodu in stopite 6 korakov naprej in 2 koraka desno.  

 

3. postaja: 

Naštejte nekaj ptic, ki živijo v tem gozdu. 

 

Naslednja postaja: Obrnite se proti jugu in stopite 10 korakov naravnost in 2 koraka levo. 

 

4. postaja:  

Koliko hektarjev gozda je v Melincih? 

 

Naslednja postaja: Obrnite se proti zahodu in stopite 5 korakov naravnost in 7 korakov desno. 

 



 

 

5. postaja: 

Ali v Melincih poteka gozdna pot? 

 

Naslednja postaja: Obrnite se proti severu in stopite 8 korakov naravnost.  

 

2. skupina 

 

*Pojdite do najbližje črne jelše. Tam boste našli prvi listek z izzivom. 

 

1. postaja: Lepo pozdravljeni! S tem izzivom začnete lov na zaklad. No, torej tukaj morate 

odgovoriti na vprašanje, ki se glasi: 

Ali v Melincih poteka gozdna pot? 

 

Naslednja postaja: S pomočjo kompasa se obrnite proti vzhodu in stopite 6 korakov naravnost 

in 3 korake levo. 

 

2. postaja:  

 Naštej pogoste drevesne vrste v Melincih. 

 

 Naslednja postaja: Obrnite se proti jugu in stopite 15 korakov naravnost in 7 korakov desno. 

 

3. postaja:  

Koliko hektarjev gozda je v Melincih? 

 

Naslednja postaja: Obrnite se proti severu in stopite 8 korakov naravnost in 4 korake levo. 

 

4. postaja:  

Naštejte nekaj ptic, ki živijo v tem gozdu. 

 

Naslednja postaja: Obrnite se proti zahodu in stopite 10 korakov naravnost in 6 korakov 

desno. 

 

5. postaja: 

 Katera vrsta drevesa zraste najvišje? 

 

 Naslednja postaja: Obrnite se proti jugovzhodu in stopite 12 korakov naravnost. 

 

3. skupina 

 * Pojdite do najbližjega hrasta. Tam boste našli prvi listek z izzivom. 

 

1. postaja: Lepo pozdravljeni! S tem izzivom začnete lov na zaklad. No, torej tukaj morate 

odgovoriti na vprašanje, ki se glasi: 

 Koliko hektarjev gozda je v Melincih? 

 

 Naslednja postaja: S pomočjo kompasa se obrnite proti jugozahodu in stopite 6 korakov 

naravnost in 2 koraka desno. 

 

2. postaja: 

 Naštejte nekaj ptic, ki živijo v tem gozdu. 

  



 

 

Naslednja postaja: Obrnite se proti jugu in stopite 14 korakov naravnost in 9 korakov levo. 

 

3. postaja:  

Ali v Melincih poteka gozdna pot? 

 

Naslednja postaja: Obrnite se proti severu in stopite 8 korakov naravnost in 3 korake desno. 

 

4. postaja: 

 Katera vrsta drevesa zraste najvišje? 

  

Naslednja postaja: Obrnite se proti zahodu in stopite 15 korakov naravnost in 6 korakov levo. 

 

5. postaja: 

 Naštej pogoste drevesne vrste v Melincih. 

 

 Naslednja postaja: Obrnite se proti vzhodu in stopite 9 korakov naravnost. 

 

4. skupina 

* Pojdite do najbližje bukve. Tam boste našli prvi listek z izzivom. 

 

1. postaja: Lepo pozdravljeni! S tem izzivom začnete lov na zaklad. No, torej tukaj morate 

odgovoriti na vprašanje, ki se glasi: 

 Naštejte nekaj ptic, ki živijo v tem gozdu. 

 

 Naslednja postaja: S pomočjo kompasa se obrnite proti vzhodu in stopite 5 korakov 

naravnost in 3 korake desno. 

 

2. postaja:  

 Koliko hektarjev gozda je v Melincih? 

  

Naslednja postaja: Obrnite se proti severu in stopite 13 korakov naravnost in 9 korakov levo. 

 

3. postaja: 

 Katera vrsta drevesa zraste najvišje? 

 

Naslednja postaja: Obrnite se proti jugu in stopite 6 korakov naravnost in 4 korake desno. 

 

4. postaja:  

Naštej pogoste drevesne vrste v Melincih. 

 

Naslednja postaja: Obrnite se proti severovzhodu in stopite 12 korakov naravnost in 5 

korakov levo. 

 

5. postaja: 

Ali v Melincih poteka gozdna pot? 

 

 Naslednja postaja: Obrnite se proti zahodu in stopite 7 korakov naravnost. 

 
 

 



 

 

Priloga 3  

 

Krapci (1 pekač) 

 

 
 

Za testo rabimo: 

- 80 dag moke 

- 1 celo jajce 

- sol 

- 3 dag kvasa 

- 2 žlici sladkorja 

- mleko po potrebi 

 

Za nadev (iz prosene kaše ali riža) rabimo: 

- 1 l mleka 

- 40 dag riža 

- 1 kg skute 

- 5 žlic sladkorja 

 

Priprava testa: 

Za testo pripravi kvas posebej. V skodelico daj 2 žlici sladkorja, zdrobi kvas in polij z 2 dcl 

mlačnega mleka. Pusti da vzhaja. 

V skledo daj moko in sol, naredi jamico in vanjo daj olje, jajce in vzhajani kvas, po potrebi 

mleko. Vsebino omesi v testo. 

Razvaljaj in položi v pomaščen pekač. 

 

Nadev: 

V 1 l vrelega mleka vsuj riž in kuhaj 25 min. Ko je riž kuhan ga ohladi. Ohlajenemu rižu 

primešaj skuto in sladkor ter premešaj. 

Maso vsuj na testo v pekaču in poravnaj. Daj peč na 180 °C in peči pol ure. 

Ohladi in razreži na kose. 

Lahko jih premažeš s kislo smetano ali orehovo maso (orehi, sladkor, mleko).  
 

 

  



 

 

Priloga 4  

 

VPRAŠALNIK O TABORU 

 

Kaj bi spremenil/a na taboru? 

 

a) Hrano 

b) Dejavnosti in igre 

c) Bivanje, bivalne prostore 

d) Nič 

e) Drugo:  

 

 

 

Kaj ti je bilo na taboru najbolj všeč? 

 

a) Predstavitev gozda 

b) Hrana 

c) Prebivališče 

d) Igre 

e) Podmladkarji 

f) Drugo: 

 

 

 

Kaj si se naučil novega o gozdu? 

 

a) Nove drevesne vrste 

b) Spoznal/a nove živali,rastline 

c) Drugo: 

 

 

 

 

Kaj bi na taburu spremenil/a? 

 

a) Vse  

b) Nič 

c) Hrano 

d) Dejavnosti 

e) Igre 

f) Drugo: 
 

 

 

 

 

  



 

 

Priloga 5 

  

 (nadaljevanje zgodbe) 

 

… Zbudil se je prav tam, kjer je prej zaspal. Zagledal je cigelčka, kako sedi poleg njega in ga 

gleda. Imel je roke in noge, rahlo se mu je smehljal. Ker je deček bil zelo začuden, ni črhnil 

niti besedice. Samo gledal je. Deček ni nič povedal, zato je prvi spregovoril cigelček: 

»Pozdravljen.« Deček je postal še bolj zmeden. Jecljaje se mu je odzdravil: »Do-dober dan.« 

Začela sta se pogovarjati in spoznavati. Cigelček je dečku razložil, da bo moral v peč, da bo 

potem lepši in močnejši. Deček je s težkim srcem privolil, saj se je bal za svojega novega 

prijatelja. Cigelček je prosil dečka prosil, naj ga odnese do peči in mu obljubil, da ga bo jutri 

poiskal…  

 

 

Nato se je deček zbudil. Ugotovil je, da je vse samo sanjal. Deček je nemudoma vstal in se 

pripravil za naslednji dan. Ko je zagledal cigelčka, ga je odnesel do peči, kjer so ga tudi 

spekli. Ko so ga spekli, je deček opazil, da se je cigelček spremenil-oživel je. Ves dan sta se 

zabavala in se spoznavala in postala sta najboljša prijatelja.  

Skupaj sta odraščala. Ko je deček odrasel, je postal pomemben arhitekt. Zgradil je veliko 

znanih zgradb po vsej Sloveniji. Cigelček je dečku vse življenje stal ob strani in ga podpiral 

pri vseh pomembnih odločitvah. 
  



 

 

Povzetek 

 

 

 

NASLOV RAZISKOVALNE NALOGE: Tabor s Cigelčkom 

 

 

AVTORJI (ime in priimek, razred): 
1. Lana Strniša, 9. a 

2. Leon Dugar, 9. a 

3. Nuša Matko, 9. c 

4. Lucija Vidonja, 9. c 

5. Blaž Mujdrica, 9. c 

6. Ana Žižek, 8. c 

7. Saša Maučec, 8.c 

 

Mentorica: Sonja Kepe, univ. dipl. ekon. 

 

 

 

V današnjem času primanjkuje časa za pristna druženja in pogovor, zato se nam naša 

prireditev Tabor s Cigelčkom, ki bo potekala na Melincih zdi idealna, da ti dejavnosti znova 

nekoliko obudimo. Ker želimo naše vrstnike seznaniti z vsemi dobrinami, ki nam jih ponuja 

narava smo tabor priredili v Melincih. Veliko dejavnosti je povezanih z naravo in sicer z 

gozdom in reko Muro, ki teče v neposredni bližini.  
 

 

Ključne besede: tabor, Cigelček, krapci, narava 

 

 

 

Nalogo si je mogoče ogledati v šolski knjižnici (OŠ Beltinci) ter na spletni strani 

www.osbeltinci.si. Izvod naloge bo shranjen tudi pri mentoricama turističnega podmladka, prav 

tako pa ima vsak podmladkar svoj izvod naloge in vam jo bo z veseljem posodil. Pokličite: OŠ 

Beltinci 02 5413100 


