
Doživetje pod sIa'lmato streho 
Simoničeve domačije 
Učenke in učenci 
iz oS Destrnik-Trnovska 
vas so pod mentorstvom 
Aleša Mardetka 
in Urške Horvat 
tudi letos zablesteli 
v projektu Turizmu 
pomaga lastna glava 

DARJA WKMAN I UNEC 

Že leta poročamo o vsakoletnih uspe
hih učenk in učencev Javnega izobra
ževalnega zavoda Destrnik-Trnovska 
vas. V projekt Turizmu pomaga lastna 
glava so vedno v samem državnem 
vrhu. Med drugim so navdušili s pre
dlogom Bolfenške pešpoti in kolesar
ske poti po občini, z Vodno deželo s 
predstavitvijo ribnikov in z domisel
nim predlogom, kako ob rimskih go
milah prikazati življenje Rimljanov. 

"V ta projekt se vključujemo, ker 
gre za dober in celovit sistem orga
niziranega delovanja osnovnošolske 
mladine v turizmu. Vsebina projekta 
je vezana na raziskovanje turizma v 
domačem kraju, ugotavljanju možno
sti za hitrejši razvoj in oblikovanje po
nudbe, ki bo spodbudila podjetništvo 

in trženje naravnih danosti ter tudi 
ostale ponudbe v vseh mogočih obli
kah. Tema letošnjega festivala je bi!a 
Všeč mi je!; pravi dolgoletni mentor 
uspešnih skupin Ale! ManIetko. 

V okviru letošnjega festivala so 
svoj turistični proizvod poimenovali 
Doživetje pod slamo. Glavno prizori
šče dogajanja je Simoničeva domačija 
na obrobju Trnovske vasi, več kot 250 
let stara in značilna cimprana panon
ska hiša s slamnato streho. "Naša hiša 
je izhodišče za spoznavanje tukajšnje 
bogate kulturne in naravne dediščine. 
Naš kraj bodo gostje spoznali na neko
liko drugačen način, kot je to običajno. 
Bivali bodo namreč v tipični panonski 
hiši, kriti s slamo. V tej hiši pa je malo 
oziroma skoraj nič sledi moderne ci
vilizaclje. Ima še pravo črno kuhinjo, 
staro pohištvo, zunanje stranišče in 
gospodarska poslopja, opremljena je 
z orodji in s pripomočki, kakršne so 
uporabljaJi nekoč. Poleg doživetja ži
vljenjskega utripa dedkov in babic 
si bodo gostje lahko nabirali novih 
moči v lepi naravi, ki obdaja hišo, se 
sprehajali ali kolesarili po slikovitih 
gričih ter gozdičkih, si s pomočjo no
rdijske hoje nabirali kondicijo med 
ljubkimi travniki in njivami. Lahko 
bodo spoznavali bogato dediščino 
kraja in občine. Okrepčali bodo lahko 

tudi svoje telo z okusnimi dobrotami 
našega kraja. Pridne gospodinje jih še 
danes pripravljajo na tradicionalen 
način, ki so ga kot največjo skrivnost 
prevzele od dedkov in babic. Spoznali 
bodo tudi naše običaje in navade, stara 
opravila na polju ali v gospodinjstvu -
pa ne samo'kot gledalci, ampak kot ak
tivni udeleženci teh prireditev. ce tega 
ne bodo želeli, se bodo lahko zgolj pre
pustili doživetjem, ki jih pod slamna
to streho ponuja naša hiša; o nalogi 
navdušeno pripovedujejo učenke in 
učenci, vključeni v projekt turistične
ga podmladka na oS Destrnik-Trno
vskavas. 

Pred kratkim so na ptujskem delu 
državnega tekmovanja v Turizmu 
pomaga lastna glava s predstavitvi
jo projekta Doživetje pod slamo pre
jeli kar dvoje zlatih priznanj. Prvo za 
najboljšo nalogo na festivalu, drugo v 
skupni kategoriji naloge in njene pred
stavitve. 

S tem so se uvrstili na zaključno 
Turistično tržnico v Mariboru, ki je 
štela kot državno tekmovanje vseh 
prejemnikov zlatih priznanj. "S svojo 
preprostostjo, igrivostjo in zavzetostjo 
smo tudi v Mariboru prepričali komi
sijo in se spet uvrstili v sam vrh tek
movanja; pravi Mar<1etko. junaki tega 
uspeha so Larisa Belec, Barbara Ga-

Mladi so prikazali, kaj vse lahko doživiš pod slamnata streho. (ArhiV 

brovec, Maruša Kocbek, Jernej Plohl, uspehu. Razumevanje za našo 
Aljaž Muriec, sandra Lovrec, Van... nost imajo v vodstvu šole pa p .. ,d"'-I 
Knbar, Adriiana Ponarac, Ana Vertič, dnica Turističnega 
Anja Colnarič in Maja Druzovič. ob vas Angelca Fras ter tuud~;i~!::~~~~i~~ 
dolgoletnem mentorju mladih "turi- učiteljice naše šole in p 
stav· Mardetku je njihova mentorica ki so nam pomagali pri opremi 
tudi urika HOlVa!. nice in nas spodbujali na predstavi-

"Zahvali! bi se rad vsem, ki so na tvi tako na Ptuju kot tudi v Mariboru,' 
kakršenkoli način prispevali k našemu sklene Mardetko. 


