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Naši zlati "turisti" 

Bolfenška turistična pot je na
slov naše raziskovalne naloge, s 
katero smo letos tekmovali na 
dveh tekmovanjih. Na tekmo
vanju Turizmu pomaga lastna 
glava in na srečanju mladih raz· 
iskova1cev Slovenije. Avtorice 
naloge smo Katja Nežmah, Dia
na Petrovič in Dorotcja Pukš i č. 
Na tekmovanju Thrizmu po
maga lastna glava smo bile za
dolžene za predstavitev naloge 

komisiji ob razstavi. Mentor je 
gospod učitelj Aleš Mardetko. 
Ker pa smo se še predstavili 
rudi na odrskih predStavitvah. 
so igralske sposobnosti pokaza
li še Larisa Pukšič. Aljaž Kranjc, 
Primož Prigi, Martina Kolednik, 
Manuela Kovačec in Sašo Arnu
ga. Scenarij za odrsko predstavi
tev je napisala gospa UČiteljica 
Milena Meznarič, učence pa je 
pripravljala gospa učiteljica Jo-

landa Zelenko. 19. in 20. ap rila 
2006 smo se torej odpravili na 
državno tekmovanje Thrizmu 
pomaga lastna glav., kajti z zla
tim priznanjem na regijskem 
tekmovanju smo se uvrstili na 
državno. Potekalo je v Sostrem 
pri Ljubljani. Prvi dan smo p0-
stavili razstave, imeli vaje za 
odrsko predstavitev, si ogledali 
Ljubljano ... , kar je bilo za nas 
še posebej zanimivo in nekaj 

novega, zvečer smo se odpra
vili vsak k svoji družini in pri 
njej prespali. Drugi dan je bil 
bolj tekmovalen, vendar vsc
eno zelo sproščen in zabaven. 
Komisija je ocenila raz5[aVe in 
odrske predstavirvc ter podelila 
priznanja. Učenci OŠ Destrnik· 
Trnovska vas smo za sodelo
vanje prejeli zlato priznanje, 
skupno pa smo bili drugi v dr
žavi. S tem smo zelo zadovoljni. 
kajti prislužili smo si tudi lepo 
nagrado, in sicer Jep izlet s kole
si v podzemlje Pece. Vse je pre
hitro minilo, ampak bilo nam 
je všeč, kajti spoznali smo rudi 
nove prijatelje. 

21. aprila 2006 pa smo skupaj 
z našim mentorjem A1ešcm Ma
rdetkom odpravile še na tekmo
vanje mladih raziskovalcev Slo
venije. Tu je potek predstavitev 
raziskovalnih nalog drugačen 
od tekmovanja Thrizmu po
maga lastna glava, vendar tudi 
na poseben način zanimiv. Ko
misiji smo raziskovalno nalogo 
zagovarjale ob diaprojekciji, po 
zagovoru so nam njeni člani še 
zastavljali vprašanja, na katera 
smo odgovorile in tako zakJju
čile tekmovalni del. Po kosilu 
so razglasili rezultate. Vsi smo 
jih nestrpno pričakovali. Dokaj 
hitro je bilo znano, da je razis
kovalna naloga Bolfenška ruri
st ična pot v kategoriji turizem 
prejela zlato priznanje in da 
smo se z njo uvrstili na držav
no tekmovanje, ki bo 1. junija 
2006 v Murski SobOli. Zelo smo 
bili veseli uspeha in tako so se 
končal a naša tekmovanja. Samo 
še državno v Murski Soboti in 
upam, da se bomo tudi tam do
bro odrezali. 
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