
»MINERALI IN KRISTALI - čudovite stvaritve 
narave« je bila letošnja tema Karavanke 
UNESCO Globalnega Geoparka, ki je nas 
in predvsem vas navdihovala skozi celotno 
šolsko leto 2018/2019. Temo smo razpisali v 
okviru čezmejnega projekta z akronimom EU-
futuR – Interreg V-A Slovenija – Avstrija 2014 
2020. Na podlagi vaših kreativnih in izvirnih 
idej, ki ste jih izvajali v vrtcih in šolah, je nastal 
pester in pisan GEOnovičnik. Žal smo lahko v 
njem predstavili le drobec vsega, vemo pa, da 
je bilo narejenega še veliko več.

V letih skupnega druženja in ustvarjanja smo 
že kar dobro spoznali naš in vaš Geopark 
Karavanke. Verjamemo, da novih idej in 
kreativnosti kmalu ne bo zmanjkalo ne vam 
in ne nam. 

V jeseni smo se družili v Narodnem domu v 
Mežici, kjer nam je priznan slovenski minera-
log dr. Miha Jeršek iz Prirodoslovnega muzeja 
Slovenije odkril skrivnostni svet mineralov in 
kristalov ter nam predstavil mineralno bogas-
tvo Geoparka Karavanke. Na interpretativnih 
in kreativnih delavnicah smo skupaj z vami 
ustvarjale sodelavke iz Geoparka Karvanke in 
Zavoda RS za varstvo narave. 

Nato smo celo leto težko pričakovali vaša 
poročila o izvedenih aktivnostih in rezultati 

so sedaj združeni v GEOnovičniku. Pomlad-
no druženje in zaključek letošnje teme smo 
izvedli v Koroškem pokrajinskem muzeju, 
Muzeju Ravne na Koroškem. Gospa Liljana 
Suhadolčan in gospa Andreja Šipek sta nam 
predstavili razstavo Mati fabrika in Zakladi 
fužin ter nove pridobitve na razstavišču v gra-
du, izvedli smo kreativno delavnico in teren-
ski ogled, spoznali aplikacijo KamenCheck, 
ki nam jo je predstavila dr. Petra Žvab Rožič 
iz Oddelka za geologijo univerze v Ljubljani. 
Čestitali smo vsem izvajalcem aktivnosti na 
temo MINERALI IN KRISTALI 2018/2019, 
podelili priznanja in publikacije ter si letos kar 
sami izdelali darilo presenečenja.

Hvala vsem, ki že vrsto let ustvarjate z nami, 
hvala tudi tistim, ki ste se nam letos pridružili 
prvič. Tema za prihodnje leto še zori, vaši 
predlogi so vedno zaželeni in dobrodošli. 

Želimo vam lepo poletje in SREČNO v jeseni 
z novo temo Geoparka Karavanke ter prijetno 
branje GEOnovičnika.

Vaš Karavanke UNESCO Globalni Geopark 
in prijatelja Geoparka Karavanke, vaša Franz 
in Marica
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VSEBINA

Dragi prijatelji Geoparka Karavanke!

Predstavitev projektov

Center šolskih in obšolskih dejavnosti, 
OE Peca

NMS Lavamünd

Lutkovna delavnica: 4. 4. In 9. 5. 2019
GLEDAL IŠČE DELA

Vrtec Dravograd, oddelek Libeliče

OŠ Beltinci

OŠ Črna na Koroškem

OŠ Mežica

OŠ Pežihovega Voranca Ravne na 
Koroškem

Vrtec Dravograd – enota Šentjanž

OŠ Mežica, Enota vrtec Mežica

Vrtci pri OŠ Matije Valjavca Preddvor – 
Vrtec Storžek

Osnovna šola Simona Jenka Kranj, 
Vrtec Maticna

Šolski center Ravne na Koroškem, 
Gimnazija

OŠ Neznanih talcev Dravograd

Vrtec Kralj Matjaž Črna na Koroškem

OŠ Franja Goloba Prevalje, 
Vrtec Prevalje

Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje, otroci 
5-6 let

OŠ Veržej

OŠ Matije Valjavca Preddvor, 
PŠ Kokra

Vrtec Storžek, Preddvor

Vrtci pri OŠ Matije Valjavca Preddvor – 
Vrtec Storžek, skupina Sončki

Dragi prijatelji Geoparka Karavanke!
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GEOPARK KARAVANKE ODPIRA 
NOVE PROSTORE

Čezmejni Karavanke UNESCO 
Globalni Geopark v okviru dveh 
novih evropskih projektov INTERREG 
NaKult in OBZORJE2020 RURITAGE 
odpira prostore v nekdanji Ljudski 
šoli Št. Lipš ob Ženeškem jezeru/
St. Philippen ob Sonnegg, občina 
Sittersdorf (Žitara vas).

V okviru projekta INTERREG NaKult 
- Geološko pohodno doživetje 
v Geoparku Karavanke je bila 
nabavljena oprema in pohištvo za 
prostor, ki bo namenjen izvedbi 
različnih dejavnosti kot so vsakoletni 
geopark kamp in izobraževalne 
delavnice, poleg tega pa bo stavba 
služila tudi kot novi upravljavski 
center Geoparka Karavanke.

V okviru projekta RURITAGE - 
Dediščina za regeneracijo podeželja, 
ki ga podpira program Evropske 
unije Obzorje 2020, bodo prostori 
LŠ Št. Lipš ob Ženeškem jezeru/
St. Philippen ob Sonnegg služili kot 
središče podeželske dediščine (angl. 
Rural Heritage Hub) namenjeno 
izvedbi projektnih aktivnosti, kot 
so različna srečanja in delavnice 
z deležniki, ki bodo pomagali 
sooblikovati strategije za ohranitev 
in promocijo kulturne in naravne 
dediščine območja v katerem živimo.

INTERREG projekt NaKult združuje 
8 partnerjev iz Slovenije in Avstrije. 
To so občine Črna na Koroškem, 
Prevalje, Ravne na Koroškem in 
Dravograd ter institucije RRA Koroška 
- Regionalna razvojna agencija za 
Koroško, d. o. o., Zavod Republike 
Slovenije za varstvo narave - OE 
Maribor, Društvo Kulturni Dom 
Pliberk/Bleiburg in Delovna skupnost 
Geopark Karavanke. V okviru 
projekta, katerega skupna vrednost 
je približno 1,9 milijona EUR, in se v 
okviru Programa sodelovanja Interreg 
V-A Slovenija-Avstrija sofinancira 
s sredstvi Evropskega sklada za 
regionalni razvoj ter s sredstvi Dežele 
Koroške, bo oblikovana daljinska 
pohodna pot okoli geoparka, ki 
bo dolga okoli 300 km, razdeljena  

na 12-14 dnevnih etap, s katero 
sledimo trendu pohodništva, ki pri 
nas in tudi v svetu stalno narašča. 
Čezmejne posebnosti na poti bodo 
posredovali geopark vodniki, ki 
bodo usposobljeni v okviru različnih 
izobraževanj. Nova infrastruktura 
v občinah Črna na Koroškem, 
Prevalje, Ravne na Koroškem in 
Dravograd na slovenski strani, ter 
Zell/Sele, Feistritz ob Bleiburg/
Bistrica pri Pliberku, Sittersdorf 
(Žitara vas), Lavamünd (Labot) in 
Gallizien (Galicija) na avstrijski, 
bo omogočala kakovostnejšo 
interpretacijo, atraktivnejšo doživetje 
geološke in naravne pestrosti ter 
njeno ohranjanje. Trajanje projekta 
je 1. 5. 2018 -30. 4. 2021.

Obzorje 2020 RURITAGE Projekt 
Z junijem 2018 je Delovna skupnost 
Geopark Karavanke tudi partner v 
novem, 4-letnem projektu Obzorje 
2020, z akronimom RURITAGE. V 
projektu sodeluje 38 partnerjev iz 
18 različnih držav. Projekt RURITAGE 
v ospredje postavlja ravno bogato 
dediščino podeželskih območij - 
kulturno in naravno, ki jo lahko 
uporabimo kot gonilo trajnostnega 
razvoja. V okviru projekta je bilo 
določenih 6 različnih področij, to so 
romanje, lokalna hrana, migracije, 
umetnost in festivali, odpornost 
ter pokrajina, ki predstavljajo 
potencial za razvoj podeželskih 
območij. Znanje, ki se je zgradilo v

Foto: Urosh Grabner
13 projektnih partnerjih - vzornikih 
in se bo dodatno razvijalo v okviru 
projekta, bo preneseno v 6 projektnih 
partnejev t. i. replikatorjev, po celotni 
Evropi, ki bodo posnemali njihove 
dobre prakse. Geopark Karavanke 
je bil izbran za področje romanja, 
zahvaljujoč svoji ohranjeni, več-
tisoč let stari romarski tradiciji na 
Gori Sv. Heme v Globasnici. Zaradi 
tega se bodo tudi vse projektne 
aktivnosti izvajale pod naslovom: 
»Davna tradicija in sodobni svet ob 
romarski poti na Goro Sv. Heme 
(Hemmaberg)«. V okviru projekta 
bomo posnemali dobre prakse 
Marijine romarske poti (Mária Út) v 
Romuniji in Jakobove poti (Camino 
de Santiago) v Španiji. Glavni cilj 
projekta je torej krepitev trajnostnega 
razvoja podeželskih območij s 
pomočjo njihove edinstvene kulturne 
in naravne dediščine. V projektu je 
70.000 EUR namenjenih obnovitvi 
in razvoju romarskih točk na Gori Sv. 
Heme - Rozalijini votlini. Projekt je 
prejel sredstva iz programa Evropske 
unije za raziskave in inovacije 
Obzorje 2020 in se bo zaključil 31. 
5. 2022.

Predstavitev projektov
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NatureGame
Skupna vrednost projekta 
NatureGame (Naravni-geološki 
igralni prostor Peca) je približno 2,3 
milijona EUR. V projektu, katerega 
glavni namen je nadgraditi mrežo 
obstoječih izletniških točk in jih 
povezati v skupen, inovativen 
produkt, ki bo v obliki igre podajal 
naravno pestrost našega območja, 
sodeluje 7 partnerjev iz obeh strani 
meje. V okviru projekta se je v letu 
2018 že odprla plezalna arena 
v občini Šmihel nad Pliberkom, v 
kratkem pa se bo med drugim pričela 
tudi gradnja nove panoramske 
restavracije na gori Peci, ki bo 
vključevala interaktivno razstavo 
o geo- in biodiverziteti območja 
ter informacijski center Geoparka 
Karavanke. 

Foto: Urosh Grabner

Danube GeoTour
V INTERREG Danube GeoTour 
projektu sodeluje 8 geoparkov 
Podonavske regije. Glavni rezultat 
projekta bo skupna Podonavska 
geopot (Danube GeoTour), ki 
bo potekala po vseh sodelujočih 
geoparkih in bo vključevala različne 
tematske poti in interpretacijske 
točke, kot tudi na novo razvite 
Geoprodukte. V Karawanken-
Karavanke UNESCO Globalnemu 
Geoparku smo v okviru projekta 
razvili nov inovativen geoprodukt  

“GeoBiking”, ki vključuje različne 
vodene ter samovodene kolesarske 
ture za različne ciljne skupine, ki si 
želijo biti aktivni in hkrati spoznati 
bogato geološko, naravno in kulturno 
dediščino čezmejnega Geoparka 
Karavanke. V okviru projekta pa 
bomo predvidoma do konca maja 
2019 opremili še dve informacijski 
točki na že obstoječih lokacijah in 
sicer v Geopark infocentru v Mežici, 
in v Lavamündu.

Foto: Tomo Jeseničnik

Foto: Daniel Zupanc

Zgodovina stavbe
Ljudska šola Št. Lipš ob Ženeškem 
jezeru je bila zgrajena leta 1880. 
Renovacija šole je potekala leta 1996, 
z letom 2013 pa je šola zaprla svoja 
vrata, saj se je takratnih 11 učencev 
priključilo Ljudski šoli Sittersdorf - 
Žitara vas. V obdobju med 1985 in 
1998 je bil ravnatelj šole g. Florjan 
Lipuš, slovenski pisatelj in prevajalec. 
Šola je za 62 učencev ponovno 
zaživela v šolskem letu 2013/2014 
ter 2014/2015, ko se je obnavljala 
Ljudska šola Sittersdorf (Žitara vas).

1: V okviru projekta RURITAGE bo  

vzpostavljenih 19 središč podeželske 
dediščine. Na območju Geoparka 
Karavanke bo to nekdanja LŠ Št. Lipš 
ob Ženeškem jezeru/St. Philippen ob 
Sonnegg, v občini Sittersdorf (Žitara 
vas).

2: Partnerji v projektu RURITAGE 
prihajajo iz 18 različnih držav  

(Italija, Španija, Avstrija, Združeno 
kraljestvo, Irska, Nemčija, Francija, 
Finska, Poljska, Nizozemska, 
Madžarska, Romunija, Slovenija, 
Grčija, Islandija, Norveška, Turčija in 
Kolumbija).

https://www.ruritage.eu/
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V šolskem letu 2017/18 je bila 
obravnavana geološka tema 
»minerali in kristali«. Tako je v petek, 
23. 11. 2018, potekalo zanimivo 
predavanje o geologiji, kjer je 
predavateljica gospa Weissenbacher 
Antonia predstavila geološke najdbe, 
ki so bile pod povečevalnim steklom 
tudi fizično proučene. Osnovnošolci 
so imeli priložnost spoznati različne 
vrste kamnin in se o slednjih tudi več 
naučiti.

Naslednje predavanje, ki bo 
potekalo 26. 4. 2019, bo 

obravnavalo geološke značilnosti 
območja Labota. Predstavila jih 
bo gospa Weissenbacher Antonia, 
ki osnovnošolce redno spodbuja 
pri samostojnem raziskovanju in 
odkrivanju.

Osnovnošolci 2. razreda bodo v 
zadnjem tednu šolskega leta obiskali 
Geopark Center in Korške peči/
Trögener Klamm, s čimer bo program 
tudi zaokrožen. Z obiskom Korških 
peči bodo osnovnošolci doživeli 
geologijo z vsemi svojimi čuti. Na 
interpretacijskih (multimedijskih) 

postajah bo predstavljen tako 
nastanek Zemlje, kot tudi geološke 
značilnosti Koroške. Na koncu bo 
izveden tudi sprehod skozi Korško 
sotesko. 

Z nadarjenimi učenci OŠ Ljubečna 
smo se podali na teren-do Starega 
Fridriha, ki je ena od interpretacijskih 
točk Geoparka Karavanke. Tam smo 
pogledali silhueto človeka in ugotovili 
kateri minerali in v kolikšnem deležu 
so prisotni v človeškem telesu. Nato 
smo na domu izvedli še delavnice. 
V prvi so bili učenci mineralni 
detektivi in so spoznavali minerale 
Geoparka Karavanke. V drugi 
delavnici sva učiteljici pripravili zbirko 
vsakdanjih stvari z „nenavadnega 
nakupovalnega seznama“, učenci 
pa so ugotavljali kaj je kaj in se pri 
tem precej čudili in zabavali. V tretji 
delavnici smo na tla narisali silhueto 
človeka in ponovili ugotovitve s 
terena: kateri minerali in kje v 

človekovem telesu so prisotni. Učenci 
so uporabili lističe s kemijskimi 
simboli mineralov in jih položili 
na ustrezna mesta. Delavnico smo 
nadgradili še s fotografijami živil in 
ugotavljali katere minerale vnašamo 
v telo s posameznim živilom. Na 
koncu smo si pripravili še mineralno 
bogat smuti iz svežega sadja in 
zelenjave.

Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti, OE Peca

Mentorice: Metka Rožen, Janja Gril in Metka Tajzel

NMS Lavamünd
Mentorica: Melanie Dohr
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V letošnjem letu smo izvedli več 
projektnih dnevov. V prvem delu, ki 
smo ga izvadli v jesenskem času smo 
spoznavali minerale, ki jih potrebuje 
naše telo. Pozimi smo opazovali 
snežinke, jih med seboj primerjali, 
risali, izdelovali. Opazovali smo 
sladkor in sol in delali poiskuse. 
Spomladi pa smo spoznavali kristale. 

Pred izvedbo projektnega dne o 
kristalih sem izvedla pogovor, kjer so 
otroci podajali svoja razmišljanja in  
postavljali različne hipoteze:
Vprašanje kaj so kristali, 
• Se nekaj svetlika.
• Lahko je vijolično moder.
• Zelo kul je noter.
• To je neka skrivnost. 

Vprašanje: Kje najdemo kristale?
• V jami, v kamnih.
• Tam, kjer nobeden ne živi.
• Kamen se zlomi in vidimo kristal.
• Lahko so v gozdu., sem gledal 

en film. Sem videl, da je eden na 
kamnu bil skrit. Tam je bil kristal.

• Na morju, so pod zemljo.
• Tam ko je vulkan.

• Je v jami, zato ker je temno, pa 
se svetijo v temi.

Vprašanje: Zakaj imamo kristale?
• Kristale imamo zato, da imamo 

svetlo, če ni elektrike.
• Da imamo svetlo hišo.
• Imamo jih za lučko, če gremo v 

gozd.
• Pa hiša bi bla lepa.

• Ob opazovanju kristalov s 
povečevalnim steklom:

• To je ena pikica, mogoče je 
kristal.

• Ne, v kamnih ni kristalov.
• So svetleči.
• Jaz vidim plastiko. Tako gladko 

je. 
• Ne to je svetleči kamen.

• Res je gladko, samo ni plastika.
• Je, to je nekdo gor nalepil.
• Jaz jih mam doma, sem jih v 

trgovini kupila. So mi bili všeč in 
se z njimi igram.

• Jaz imam modrega. Ko ga držim 
v roki je topel.

Predstavnici sta izvajali lutkovno 
delavnico v skupini mladih lutkarjev 
lutkovne skupine OŠ Prežihovega 
Voranca.
 
1. delavnica: 4. 4. 2019
Delo je potekalo v mali telovadnici OŠ 
Prežihovega Voranca in sicer dvakrat 
po 4. šolske ure. V prvi delavnici sta si 
animatorki ogledali potek predstave 
v nastajanju, nato pa postopoma 
dodajali posamezne elemente. 
Z učenci sta se spoznavali preko 
predstavitve posameznika z imenom 
in o njegovi vlogi v predstavi. Učence 
in učenke sta na igriv in umetniški 

način motivirali za sodelovanje in 
učenje. Učenje je zajemalo govorno 
in gibalno področje, rokovanje z 
lutkami in pripomočki. Ob koncu 
prve delavnice so lutkarji nadgradnjo 
še enkrat samostojno uprizorili v 
predstavi. Vsi udeleženci so aktivno 
sodelovali, viden je bil napredek in 
uspešno delo.
 
Udeleženci: Aleksandra Slatinšek - 
Mlakar, Marija Jurgec, Tea Kovše in 
Katja Vravnik

Lutkovna delavnica: 4. 4. In 9. 5. 2019
GLEDAL IŠCE DELA

Mentorici: Tea Kovše, lutkovna animatorka in Katja Vravnik, koreografinja

Vrtec Dravograd, oddelek Libelice
Mentorica: Zala Vehovec
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Živeti s kristali je lepo, so kot prijatelji, 
ki so vedno s teboj, ko potrebuješ 
pomoč. V svetu kristalov in mineralov 
so minerali in kristali veliki čudež 
narave, katere je potrebno spoštovati 
ter z njimi ravnati kot največji zaklad 
narave. Je pa tudi svet, ki si ga le s 
težavo pravilno predstavljamo. Prav 
zaradi tega pa je to pomenilo še 
večji izziv učiteljem prikazati to temo 
na primeren, zanimiv in otrokom 
razumljiv način. Zato smo k delu 
pristopili resno in zavzeto. 

Že kar na začetku šolskega leta smo 
v okviru projektnega tedna na šolo 
ponovno povabili za vse učence, 
vrteške otroke in zunanje obiskovalce 
Geološko-paleontološko razstavo 
»Skrivnostni svet mineralov in 
fosilov«, kjer so učenci spoznali zelo 
veliko paleto mineralov in kamnin, 
med drugimi večji kos granita, ki 
prihaja prav iz Črne na Koroškem.

V mesecu januarju je na naši šoli 
potekal Unesco tabor Kralja Matjaža. 
Učenci vseh Unesco šol po dolini in 
čez mejo so se lahko prijavili, preživeli 

z nami lepe trenutke in se preizkusili v 
gradnji gradov. Tabor je potekal dva 
dni in prvi dan so popoldan potekale 
različne delavnice. Vključili smo tudi 
delavnice geoparka Karavanke. 
Najprej smo se preizkusili v znanju 
mineralov in kristalov s pomočjo 
spletnega kviza Kahoot. Po sedaj že 
naučenih nekaterih dejstvih o teh 
čudežih narave, smo pričeli z delom. 
Poizkusili smo izdelati kristalne 
snežinke v duhu bele zasnežene 
pokrajine. Iz kosmate žice smo 
najprej oblikovali snežinko in jo 
namočili v kozarec s solno raztopino. 
Snežinko smo privezali na vrvico na 
svinčnik. Naslednji dan smo jo vzeli 
iz raztopine in otroci so jih odnesli 
domov kot spominek na tabor.

Teme, ki jih razpiše Geopark 
Karavanke, so vedno zelo zanimive 
povezane s temami učne snovi 
kar nam učiteljem zelo olajša, saj 
velikokrat pouk popestrimo kar na 
tak način. Nasmejani obrazi otrok, 
zavzeto njihovo delo je tisto, ki na 
koncu pretehta trenutek, ko nisi vedel 
kako se prav lotiti dela. 

Sem razredničarka 6. b razredu. 
Razred je zelo živopisan in raznolik. 
Zaradi tega sem prišla na idejo, da bi 
za novoletne praznike izdelali božično 
drevo, na katerem bi bili različni 
kristali. Vsak kristal predstavlja 
enega učenca (simbolika različnost 
kristalov, različnost učencev).

Z nadarjenimi učenci tega razreda 
smo v enciklopedijah in po spletu 
poiskali različne kristale ter za vsak 
kristal naredili kratek zapis. Pripravili 
smo modelčke posameznih kristalov. 
Potem si je vsak učenec izbral enega 
in ga izdelal.

Smrečico smo izdelali iz starih lesenih 
stenskih oblog. V tehniški učilnici sem 
jih pomagala pri izrezu, zlaganje, 
brušenje, žeblji pa je bilo njihovo 
delo. Na koncu smo še smrečico 
samo še ožgali. Pri izdelavi smrečice 
so sodelovali štirje fanti, kateri 
so si to delo „prislužili“ s svojimi 
„aktivnostmi“.

Ko smo izdelali kristale, so dodali 
le še lističe in nitke ter jih obesili na 
smrečico.

Smrečica je visoka 80 cm in spodnja 
stranica je dolga 70 cm.

Mentorica: Simona Vusič

OŠ Beltinci

OŠ Crna na Koroškem
Mentorica: Ana Kamnik 
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Kristali in minerali – čudovite 
stvaritve narave, pa še kako drži! 
Z zanimanjem in veseljem smo jih 
opazovali, odkrivali, raziskovali in 
ustvarjali kar vsi učenci OŠ Mežica.  
Z nami je svoj čas delil tudi g. Roman 
Hergan iz Botaničnega vrta Tal 2000. 
Za učence predmetne stopnje  je 
izvedel krajše predavanje, vsem pa 
je pripravil geološko-paleontološko 
razstavo  »Skrivnostni svet mineralov 
in fosilov«.

Zanimanje je tako  naraslo, da 
so nekateri učenci gojili kar svoje 
kristale in minerale, spet drugi so jih 
oblikovali v različnih tehnikah in tretji 
so jih risali, slikali ali jih celo prikazali 
z ustvarjalnim gibom.  Drugošolci so 
se naučili ritmično igrico s kamni in 
zaplesali ples Gunga Gunga. Barve, 
oblike, zgradbe mineralov in kristalov 
pa smo spoznavali še preko knjig, 
spleta in z uporabo zbirke, ki smo si 
jo sposodili v Geoparku Karavanke. 
Tudi delo na terenu je bilo prisotno. 
Našli smo zlato, a žal, obogateli 
nismo. Preizkusili smo se tudi v 
mikroskopiranju in kvizu, ki smo ga 
našli pod vsebino OneGeology kids. 
Večji so raziskali tudi spletno stran 
Geoparka Karavanke.

Naši prvošolčki pa so ves teden nosili 
v šolo kamne, ki so jih našli na poti 
v šolo, v okolici doma, v gozdu, ob 

vodi... Naredili so si zbirko in jih nato 
razvrščali glede na velikost, barvo, 
obliko, bleščanje, trdoto, hrapavost... 
Pripravili so tudi svojo razstavo. 
Nekaj pravih mineralov in kristalov 
pa so prinesli tudi od doma, v šoli 
pa so se jih naučili gojiti. To pa še 
ni vse. Kamne so nato brusili in pilili, 
nastali prah pa zmešali z beljakom 
in ustvarjali s svojimi “kamninskimi 
barvami”. Za zaključek so si pripravili 
še sladke fosile.

Poučno, zabavno in ustvarjalno! Le 
kaj nas čaka naslednje leto?

Mentorica: Polonca Bivsek

OŠ Mežica

V šolskem letu 2018/19 smo v 
okviru projekta Geopark Karavanke 
na temo „Kamnine in minerali 
“, nadaljevali z aktivnostmi Pouk 
malo drugače, priključili pa so se 
tudi učenci ID Šolski vrt. Vse leto 
smo izvajali različne dejavnosti 
povezane z naravo, raziskovanjem 
naravne in kulturne dediščine, s 
poudarkom na kamninski podlagi in 
spoznavanjem mineralov. Z učenci 

smo si ogledali interaktivno učno  
pot v Mežici. Udeležili smo se tudi 
akcije prenašanja dvoživk z DPMŽ 
Koroške. Pred samim terenskim 
delom smo imeli predavanje o 
kamninski podlagi okolice, ki je 
seveda eden izmed vzrokov, da so 
v naši neposredni okolici številna 
mokrišča, kjer je biodiverziteta 
velika in hkrati omogoča preživetje 
ranljivim skupinam živali kot so 

dvoživke in številne druge. Tudi v tem 
šolskem letu smo delo zaključili z 
dvodnevnim naravoslovnim taborom 
na Naravskih ledinah, kjer so učenci 
poleg ustvarjalnega dela izkusili tudi 
stik z naravo, dogajanjem v gozdu 
in na travniku in preizkusili izdelane 
pripomočke ob druženju s prijatelji. 
Na šolo smo povabili predstavnika 
BOTANIČNEGA VRTA TAL 2000 iz 
Maribora, ki nam je predstavil svojo 

Mentorice: Romana Finžgar, Aleksandra Slatinšek Mlakar, Veronika Kotnik

OŠ Pežihovega Voranca Ravne na Koroškem
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obširno zbirko kamnin in mineralov. 
V okviru Geoparka smo gostili tudi  
Teo Kovše, lutkovno animatorko in 
Katjo Vravnik, koreografinjo, ki sta 
izvajali lutkovno delavnico v skupini 
mladih lutkarjev lutkovne skupine OŠ 
Prežihovega Voranca. Animatorki sta 
sooblikovali potek lutkovne predstave 
O miški, ki je iskala sir, ki ima 
okoljsko in ekološko problematiko. 
Vsi udeleženci dejavnosti , ki smo jih 
izvajali v okviru letošnjega projekta 
»Geopark« so aktivno sodelovali, 
viden je bil napredek in uspešno 
delo. Ob vseh dejavnostih smo zelo 
uživali in komaj čakamo na temo 
prihodnje leto.

S sodelavko naju je že na samem 
začetku zelo pritegnil naslov KRISTALI 
IN MINERALI. Bili sva istega mnenja, 
da je to za naju nekaj novega in 
dokaj neznanega, hkrati pa izziv za 
raziskovanje ter preučevanje narave. 
Bližje kot je bil čas zastavljen izvajanju 
projekta, bolj sva razmišljali kaj v 
bistvu tako majhnim otrokom sploh 
ponuditi. Kako jim to temo približati 
in prikazati, da jim ne bo pretežko? 
In da bi jim bo obenem razumljivo, 
predvsem pa zanimivo.

V knjižnici sva si izposodili različno 
literaturo na to temo – nekaj strokovne 
in tudi leposlovne (zgodbice). Prav 
tako sva se pozanimali, kje bi lahko 
dobili primerke kamnov, kristalov, 
mineralov … da bi jih otrokom 
pobliže pokazali in da bi jih lahko 
prijeli v roke (otipali).

Ker so v najini skupini predšolski 
otroci in med drugimi dejavnostmi 
skozi igro spoznavamo črke 
(konkretneje – prvi glas v besedi), sva 
se odločili, da to dejavnost združiva 
z zgoraj omenjenim projektom. Pri 
prvem glasu K sva otroke napeljali 
v smer, kjer so ob naštevanju besed 
omenili tudi pojem KRISTAL.

Ko sva otroke povprašali kaj sploh so 
kristali, sta se oglasila le dva otroka 

(to so diamanti, moja mama ima na 
prstanu Titanikov kristal). To je pri 
otrocih zbudilo zanimanje za kristale 
in zato smo jih poiskali na spletu. 
Tukaj so na začetku v ospredje prišle 
deklice, ki so se jim zdeli kristali 
lepi, veličastni, zanimivi, bleščeči, 
raznoliki, dragi … V nadaljevanju 
so se nam porajala še naslednja 
vprašanja: Kje jih najdemo? Kako 
jih dobimo? Ali kristali rastejo? Kako 
kristali izgledajo? Ali so vsi kristali 
enaki? Odgovore smo poiskali na 
spletu. Ogled posnetka o brušenju 
(dragih) kamnov je nekaj otrok 
asociiral na led in sol. Ideje so začele 
kar deževati – tako pri nama kot tudi 
pri otrocih. Zato smo si na spletu 
ogledali še nakit, kristalne vaze, 
kristalne kozarce itd.

Ob prebiranju in listanju knjige o 
kristalih smo naleteli na astrološka 
znamenja, ob katerih je bilo slikovno 
prikazano kateri drag kamen (kristal) 
pripada določenemu astrološkemu 
znamenju. Nekateri otroci so prvič 
slišali za izraz horoskop, zato smo 
seveda morali najprej poiskati, kaj je 
kdo po horoskopu. Otroci so bili ob 
odkrivanju zelo navdušeni. Izhajajoč 
iz tega sva na velik format natisnili 
slike različnih kamnov, ki pripadajo 
določenemu astrološkemu znamenju, 
jih plastificirali, ter prilepili na otrokom 

vidno mesto v igralnici. Svoj kamen 
so si ogledovali, kamne med seboj 
primerjali, barvno raziskovali, jih tudi 
prerisali. Okrog slik kamnov so otroci 
prilepili tudi svoja imena. Dejavnost 
jih je zelo pritegnila. Spoznali so torej 
nove pojme (astrološko znamenje, 
horoskop) in kateri kamen pripada 
določenemu astrološkemu znamenju 
(značilnosti le-teh smo poiskali v 
knjigah in na spletu). Otroci so ob 
prihodu staršev navdušeno poročali 
o novih spoznanjih preteklega dne.

Otroci (predvsem deklice) so 
postali zelo motivirani in so v vrtec 
samoiniciativno pričeli prinašati 

Vrtec Dravograd – enota Šentjanž
Mentorici: Janja Koren in Doroteja Majcen
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različne kristale, kamne. Deklice 
so prinašale plastične kristalčke 
za igro, deček pa je prinesel kar 
nekaj posebnih kamnov, kristalov 
(z dedkom sta raziskovala ter jih 
poimenovala). Deklice so opazovale 
druga drugo in se pogovarjale 
kakšne kristale imajo pritrjene na 
oblačilih, verižicah, sponkah za lase, 
uhanih. Ker so otroci in tudi midve 
prinašali zelo veliko materiala in 
primerov »kristalov« (verižice, uhane, 
prstane, groba sol, žele bonbone v 
obliki kristalov, solne lučke, vaze, 
sladkorne kocke, bonbone Candis 
…) smo se odločili, da naredimo 
razstavo, ki so si jo lahko ogledali tudi 
otroci iz drugih skupin. Naše pravilo 
pri ogledu je bilo, da gledamo z očmi 
in ne z rokami.

Otroci so bili radovedni predvsem 
glede nastanka oz. rasti kristalov, 
zato smo si na spletu ogledali 
različne posnetke. Naredili smo 
poskus, da bi videli, ali bo tudi nam 
uspelo ustvariti kristale. V topli vodi 
smo raztopili MgSO4 (razmerje 1:1) 
in dodali nekaj kapljic barve za živila.  
Raztopino smo čez noč postavili v 
zamrzovalnik. Naslednji dan smo 
si ogledali rezultat in na žalost smo 
ugotovili, da nam poskus ni najbolj 
uspel oz. da izid ni bil ravno takšen, 
kot smo ga pričakovali. Kristalčki so 
bili sicer opazni, a so bili zelo majhni.  

Ker je otroke dejstvo, da ima vsako 
astrološko znamenje svoj kristal tako 
pritegnilo, smo si izdelali ogrlice – 
bleščeči karton smo izrezali v obliki 
kristala in nanj prilepili sliko ter ime 
kamna, ki nam pripada. Na drugo 
stran so otroci zapisali svoje ime in 
prilepili simbol svojega  astrološkega 
znamenja. Nad izdelkom so bili 
otroci zelo navdušeni. Staršem so ob 
prihodu takoj začeli pripovedovati 
kaj smo naredili.

Ker so otroci že zelo dobro poznali 
kamne za svoja astrološka znamenja 
(njihovo barvo, obliko ter značilnosti) 

smo se odločili, da vsak svoj kamen 
naslika. Pri tem sva otrokom ponudili 
različne tempera barve ter jim pri 
ustvarjanju pustili prosto pot. Otroci 
so si med dejavnostjo ogledovali sliko 
svojega kamna od blizu ter poizkušali 
zmešati pravi odtenek barve. To jim 
je zelo dobro uspevalo. Otroci so 
tako opazovali prelivanje barv ter 
spoznavali kakšni odtenki nastanejo 
pri mešanju. Ob naslikanem kamnu 
so otroci zapisali tudi njegovo ime.

Ena najzanimivejših dejavnosti je bila 
opazovanje kristalov soli ter MgSO4 
pod mikroskopom. Ker se vrtec 
nahaja v prostorih osnovne šole, smo 
imeli možnost, da si ga izposodimo. 
Večina otrok je to napravo videla 
prvič. Najprej sva jim razložili kako 
se pogleda skozi kukalo, nato 
pa so drug za drugim pokukali 
»v neznano«. Njihova videnja oz. 
opažanja so bila zelo različna in 
zanimiva (»Vidim pravokotno sol.«, 
»Belo je pa več jih je.«, »Joj kako je to 
veliko.«, »Take drugačne oblike je, pa 
svetlo, pa malo modro.«).

Otroci so dobili na razpolago tudi 
različne gradnike, ki jih imamo v 
igralnici. Iz njih so po svoji domišljiji 
izdelali kristal (lego kocke, duplo 
kocke, plastične natikanke, magnetne 
kocke …). Po končani dejavnosti je 
vsak otrok predstavil svoj kristal ter 
ga opisal.

Ker se je bližala Velika noč, smo v 
projekt vključili tudi to temo. Naredili 
smo še en poskus, tokrat iz jajčnih 
lupin. Iz preluknjanega jajca smo 
spihali rumenjak in beljak ter lupino 
dobro obriali. V vroči vodi smo 
raztopili veliko soli. Razpolovljene 
jajčne lupine smo postavili v različne 
posode, jih prelili z raztopino in 
postavili na toplo. Že naslednji dan 
smo si lahko ogledali in videli rast 
drobnih kristalčkov okrog lupine.
 
Z mešanico lepila ter vode smo na 
liste narisali obliko jajca. Po mešanici 
smo posuli sol ter jo vanjo vtrli. 
Naslednji dan smo jajca s pomočjo 
prstov obarvali z vodenimi barvami. 
Tudi pri tokratnem ustvarjanju so 
lahko otroci opazovali prelivanje barv 
ter spremembe na solnih kristalčkih.
 
Meniva, da je bil projekt zelo 
uspešen. Tako otroci kot tudi midve 
smo pri izvajanju, odkrivanju in 
raziskovanju zelo uživali. Izvedli smo 
veliko dejavnosti ob katerih smo se 
vsi naučili nešteto novih in nadvse 
zanimivih stvari. Spoznali sva, da 
kljub temu, da sva bili na začetku 
nekoliko nesigurni in zmedeni glede 
izvedbe oz. dejavnosti, projekt gladko 
steče, če sledimo interesom, idejam 
in pobudam otrok. Otroci so bili zelo 
motivirani in vedoželjni, zato bi lahko 
s projektom še nadaljevali. Tudi s 
strani staršev sva dobili pozitivne 
povratne informacije in pohvale. 
Dejali so, da so morali tudi doma z 
otroki raziskovati, delati poskuse in 
se pogovarjati o tej temi.
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Iz vrtca Mežica je v šolskem letu 
2018/2019 v projektu Geoparka 
Karavanke sodelovalo vseh osem 
skupin. Vsaka vzgojiteljica je 
načrtovala dejavnosti, ki so bile 
primere za določeno skupino. 
Nekatere so si zastavile dejavnosti v 
okviru geo projektnega dne, nekatere 
pa so dejavnosti izvajale dalj časa, v 
sklopu projekta.

Najstarejše skupine so si v času 
aktivnega izvajanja projekta ogledale 
muzej, rov in minerale v Podzemlju 
Pece. Tako so otroci spoznali širše 
družbeno in kulturno okolje, se 
srečali s poklicem rudarja in spoznali 
življenje v preteklosti.

Pet skupin je opazovanje in 
raziskovanje mineralov zaključilo 
z željo po sodelovanju z  lokalnim 
umetnikom, Janijem Graufom, ki jih 
je popeljal v različne tehnike izdelave 
mineralov.

Najmlajši so se preizkusili v ustvarjanju 
mineralov iz gline. Strokovni pristop 
je pri otrocih vzbudil veliko željo po 
gnetenju in oblikovanju. Večina otrok 
je bila zelo angažirana in se pri delu 
ni pustila motiti. Malo starejši otroci 
so se posvetili izdelavi mineralov 
iz odpadne embalaže. Iz škatel so 
izdelali zanimiv »recikliran« izdelek, 
na katerega so bili zelo ponosni. 
Najstarejši otroci pa so se srečali z 
zanimivo, drugačno tehniko. Z veliko 
vnemo in s pomočjo moške roke 
so se lotili lesa. Brušenje, piljenje 
in lepljenje jim ni bilo prav nič tuje. 
Nastal je čudovit, velik mineral, na 
katerega so bili prav vsi ponosni. 
Majhne delovne in marljive roke so 
bile zelo aktivne, zato je bil njihov 
končni uspeh velik in dragocen. 

Skozi prerez dejavnostih iz vseh 
skupin pa je zaznati, da so se 
otroci udeležili različnih zanimivih 
dejavnosti.

Otrok v tem času:
• si ogleda muzej, rudarsko 

stanovanje in zbirko mineralov v 
Podzemlju Pece,

• izdela fosil iz slanega testa,
• nabira kamenje na sprehodih,
• se igra s kamni- spoznava zvok, 

zlaga kamenje v stolp
• si ogleduje kamenje,…,
• likovno ustvarja- barva kamenja,
• drobi in brusi kamne,
• kameni prah uporabi za 

nadaljnjo izdelovanje (risbe, 
čestitke),

• raziskuje temo s svetilko,
• išče minerale v temi,
• spoznava temo, se igra v temi,
• riše temo s črnim ogljem,
• se igra »za rudarje«, uporablja 

naključne predmete za orodje in 
izkopanine,

• se igra v vagončkih (škatle so 
vagoni),

• se igra za rudarje - se spremeni v 
rudarje, se plazi po rovih,

• se obleče v rudarsko uniformo,
• izdela si knapovsko čelado
• likovno ustvarja- izdela rov v 

rudniku,
• spozna zgodbo o rudarju Eriku
• spozna pravljično bitje, škrata, 

perkmandelca,
• se igra za škrate,
• opazuje, išče in raziskuje minerale 

v literaturi, enciklopediji,
• tipa mineral,
• opazuje, išče mineral v rovu, 
• spozna, da imajo različni 

minerali različna imena, 
• spozna poimenovanje mineralov 

( npr.: Wulfenit in Kalcit),
• medsebojno primerja minerale, 

si ogleda minerale v knjigi, 
različne minerale poišče v knjigi,

• si ogleda odsek iz filma Labirint 
v gori,

• sodeluje pri postavitvi razstavi 
mineralov, si ogleda minerale,

• ustvarja mineral s svojim telesom 
(vsak otrok ustvari svoj mineral, 
nato še skupnega),

• izvede eksperiment oziroma 
vzgoji svoj kristal,

• izdela mineral iz črnega slanega 
testa,

• ustvarja minerale na temno 

podlago (z ogljem na bel papir) 
in nasprotno temno na svetlo (s 
kredo na črn papir).

Po skupinah so vzgojiteljice 
načrtovale dejavnosti na način, da 
so otroci doživljali neživo naravo 
ob druženju (skupne dejavnosti: 
zgodba o Rudarju Eriku, obisk 
rudarja, skupna razstava mineralov) 
in kreativnem delu (izdelovanje 
mineralov, fosilov, raziskovanje teme 
s pomočjo svetilke).

Otroci so mineralogijo spoznali 
z vsemi čuti na zabaven, poučen 
in nič mučen način. Ob tipanju, 
opazovanju, spoznavanju, 
raziskovanju, ustvarjanju so otroci 
imeli možnost vzbuditi radovednost, 
razumeti in začutiti spoštovanje do 
nežive narave.

Mentorice: Marjeta Ošlak, Larisa Boštjan, Štefka Kuserbanj, Mojca Šimenc, Tanja 
Kralj, Rebeka Verhnjak, Romana Šepul, Milena Kozlar

OŠ Mežica, Enota vrtec Mežica
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Na vsakodnevnih sprehodi in 
dejavnostih v naravi, otroci marsikaj 
opazijo. Skoraj vedno pa   kakšen 
od otrok s seboj prinese v žepu 
spominek, največkrat kamenček. 
Pričeli smo jih zbirati. Večje in manjše 
kamne smo nabrali na različnih 
lokacijah in ker so bili umazani smo 
jih umili. S povečevalnimi stekli smo 

opazovali njihovo barvo, površino in 
sestavo. Nekateri kamni so se tudi 
svetili in tako smo spoznali kristale. 
Zbirko smo uredili in razstavili.

Kristale smo odkrili  tudi v sladkorju 
in soli,  ter  naredili poizkuse. Pozimi 
pa so nas s svojo obliko navduševale 
snežinke in sneg , ki se je bleščal v 

soncu. V pomoč so nam bile tudi 
knjige in plakati.  Ker so kristali tudi 
zaklad, smo prebrali pravljico o 
žabcu, ki je iskal zaklad.

Skozi igro in z vsemi čutili smo 
spoznali veliko novega.

Vrtci pri OŠ Matije Valjavca 
Preddvor – Vrtec Storžek

Mentorica: Alenka Jovanovski
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V skupini Žabice je 20 otrok starih 
od 3-5 let. Otroci so zelo radovedni, 
vedoželjni, zanima jih veliko stvari. 
Tema Minerali in kristali jim je 
bila zelo zanimiva. Raziskovanju 
in eksperimentiranju smo posvetili 
cel teden. Z otroki smo izvedli tri 
poskuse, s katerimi smo pridobili 
kristale. Najbolj so jim bili všeč 
sladkorni kristali na paličicah, saj so 
le-tel lahko tudi pokusili, le čakati so 
morali zelo dolgo, da so zrastli.

Sladki kristali na paličicah:
V 1 l vrele vode smo počasi dodajali 
3 kg sladkorja. Lesene paličice 
smo pomočili v vodo in potresli s 
sladkorjem. Paličice smo nato pritrdili 
z lesenimi kljukicami na plastične 
lončke, v katere smo kanili kapljico 
jedilne barve. V lonček sem nato 

nalila vročo sladko tekočino. Lončke 
smo nato postavili na omaro in 
čakali cel teden, kar se je otrokom 
zdelo cela večnost. Na paličicah so 
„zrastli“ kristali sladkorja, ki smo jih 
seveda z veseljem pokusili. Ker pa se 
je na stene lončkov nabralo precej 
sladkornih kristalov smo jih združili 
velik mavrični sladkorni kristal.

Želejčki kristalčki:
S pomočjo silikonskega modela v 
obliki diamanta smo si skuhali žele 
bombone. Za to smo uporabili 1 
l 100% pomarančnega soka in 4 
zavojčke želatine v prahu. Želatino 
smo počasi vkuhali v sok, katerega 
smo nato napolnili v silikonske 
modelčke in čakali, da so se 
bombončki strdili. Seveda so bili 
želejevi kristalčki zelo okusni.

Kristali z boraxom:
Kosmate žičke smo oblikovali v 
rožice, črvičke, svedrčke, ki smo jih 
nato obesili z vrvico v visok lonček. V 
loncu smo zavreli vodo, v katero sem 
počasi dodajala borax. Ker borax 
ni za uživanje, so otroci pri poskusu 
sodelovali pri zvijanju kosmatih žičk, 
nato pa so postopek le opazovali. 
Kristalčki boraxa so se v nekaj urah 
že začeli prijemati na kosmate 
žičke, po enem dnevu pa so kristali 
prekrivali celotno kosmato žičko, ki je 
bila potopljena v raztopino. 

Otrokom so bili poskusi zelo všeč, 
še posebej tisti, pri katerih so lahko 
končni produkt tudi okusili. 

OŠ Simona Jenka Kranj, 
Vrtec Maticna

Mentorica: Vesna Valjavec

POUK GEOGRAFIJE V 1. LETNIKU: 
TEMA: KAMNINE

1. Aktivnost:
Dijaki so dobili več različnih vzorcev 
kamnin. S pomočjo kisline (HCl) so 

ugotavljali, če je kamnina karbonatna 
oz. silikatna. Na kamnino so 
nakapali kislino in če so se pojavili 
mehurčki (reakcija), je bil to znak, 
da je kamnina karbonatna (kislina 
raztaplja CaCO3), v nasprotnem 

primeru, je kamnina silikatna. Dijaki 
so po parih določevali kamnine 
glede na kemijsko sestavo.

2. Aktivnost:
Na podlagi dveh vzorcev magmatskih 

Šolski center Ravne na Koroškem, 
Gimnazija

Mentorica: Petra Podstenšek
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kamnin so dijaki določevali, ali gre 
za predornino ali globočnino. Pri 
globočnini so s prostim očesom 
lepo vidni minerali, saj se magma 
v notranosti Zemlje počasi ohlaja 
in se lahko v kamninah razvijejo 
veliki minerali, pri predorninah pa 
se magma (lava) na površju hitreje 
strdi in se minerali slabše razvijejo 
(oblikujejo).

3. Aktivnost:
Dijaki so dobili različne vzorce 
kamnine in so morali s pomočjo 
steklene ploščice najti kremen. Z 
različnimi kamni so podrgnili po 
ploščici in če je na njej nastala raza 
oz. sled, je šlo za kremen.

V torek 12. marca 2019 sva pripravili 
naravoslovno delavnico MINERALI 
V NAŠEM TELESU IN HRANI za 
nadarjene učence 2. in 3. triade. 
Delavnica je potekala v dveh delih.

Prvi del je potekal v gospodinjski 
učilnici, kjer smo ob pogovoru in 
razlagi o mineralih pripravili zdravo 
sladico in sadno-mineralne srčke.

Polni mineralov in nove energije smo 
se odpravili v računalniško učilnico, 
kjer so učenci s pomočjo spleta 
izpolnili delovni list o mineralih v 
našem telesu in hrani. Učenci so 
morali zapisati ustrezna imena 
mineralov k danim oznakam, nato 
poiskati v kateri hrani je največ 
določenega minerala in tudi kje v 
telesu se le-ti nahajajo.

Učenci so se zelo zavzeto lotili 
raziskovanja. Na koncu so še sami 
napisali recept za zdrav obrok in 
dešifrirali nakupovalni seznam.

Mentorici: Helena Gostenčnik in Vida Jaušovec

OŠ Neznanih talcev Dravograd

V vrtcu Kralj Matjaž, v Črni na 
Koroškem, smo letošnje leto 
raziskovali bogastvo podzemnega 
sveta pod Peco, svet mineralov in 
kristalov. Najprej smo se pozanimali 
kaj sploh so minerali in kristali, kje jih 
najdemo in kakšni so. Ogledali smo 
si fotografije, posnetke in primere. 
Ugotovili smo, da so različnih barv, 
oblik in da imajo različne lastnosti - 
zato se razlikujejo. Nato smo preko 
likovnih in ustvarjalnih delavnic 
poskušali sami izdelati minerale iz 

slanega testa različnih oblik, barv in 
velikosti. Dodali smo svetleče bleščice 
in barvo. V naravi smo poiskali 
kamne, si jih natančno ogledali, 
poiskali razlike in podobnosti, nato 
pa smo jih poslikali. Risali smo, 
izdelali plakate in jih primerjali 
s fotografijami na posnetkih in v 
knjigah o mineralih. Nastali so tudi 
različni modeli.

V delavnici o kristalih smo sami 
vzgojili kristale - segreli smo vodo, 

ji dodali sol in jo v kozarcu pustili 
stati nekaj časa. Vanjo smo dali vrv, 
na katero so se čez nekaj časa začeli 
nabirati kristali. Nekatere kristale pa 
smo lahko tudi poskusili, saj smo 
si izdelali sladkorne lizike. Kristale 
smo opazovali tudi v obliki snega 
in ledu. Postali smo pravi rudarji, si 
nadeli čelade in vzeli v roke motike 
in lopate. Ledene ploščice, ki smo jih 
nakopali, smo s samokolnicami vozili 
na »deponijo«. Tam pa so škratje 
iskali redke minerale. Iz kroglic in 

Mentorica: Cecilija Piko

Vrtec Kralj Matjaž Crna na Koroškem
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zobotrebcev so nastali tudi različni 
modeli kristalov. V izbrano letno 
temo smo vključevali vsa področja 
otrokovega razvoja in upoštevali 
specifike starostnega obdobja. 
Raziskovanje smo zaključili v aprilu 
in v TIC Topla razstavili svoje izdelke 
na ogled obiskovalcem Geoparka 
Karavanke. 

Izvedli smo enotedenski projekt 
z naslovom Minerali in kristali 
(Geopark Karavanke). V projektu 
je sodelovalo 19 otrok, starih 3 – 4 
leta.  Cilji, ki sva si jih zastavili so 
bili doseženi. Otroci so skozi projekt 
odkrivali, spoznavali in primerjali 
živo in neživo naravo; odkrivali in 
spoznavali, da je življenje odvisno 
od drugih živih bitij in od nežive 
narave; oblikovali so si predstavo 
o tem, kdaj se je kaj zgodilo in o 
zaporedju dogodkov, spoznavali  

oblike kristalov, obiskali smo muzej 
v Mežici (ogled zbirke mineralov, 
rudnin, bivanjske kulture s pomočjo 
rudarskega stanovanja). 

Skozi projekt so otroci bili zelo aktivni 
pri oblikovanju in poteku projekta. 
Spodbujale sva jih k raziskovanju 
okolja in opazovanju narave skozi 
vsakodnevne aktivnosti (na igrišču, 
gozdu, sprehodu, v igralnici). Bili so 
aktivni in vedoželjni udeleženci.

OŠ Franja Goloba Prevalje, 
Vrtec Prevalje

Mentorici: Metoda Miševski in Patricija Hočevar

V vrtcu smo v mesecu marcu pričeli 
raziskovati kristale in minerale. 
Kamen kot kamen se nam ponavadi 
ne zdi nič posebnega. Lahko pa 
predstavlja pravo dragocenost. 
Kamnine so sooblikovale našo 
kulturo. Otroci iščejo različne kamne 

in jih spravljajo v žepe kot pravo 
dragocenost. Z njimi se zelo radi 
igrajo. S Petro naju je zanimalo na 
kaj vse pomislijo otroci ob besedi 
kamen. Ugotovili smo, da se kamni 
med seboj zelo razlikujejo. Ko smo 
obiskali muzej mineralov in  kristalov 

v Mežici, smo jih začeli iskati na 
nešem igrišču, v gozdu, v reki Meži, 
na poti v  vrtec,… Ugotavljali smo, 
kakšni so,jih opazovali z lupo, iskali 
smo jih v knjigah. Sami smo gojili 
kristale iz soli. Ugotovili smo, da se 
med seboj razlikujejo, da puščajo 

Vrtec Krojacek Hlacek Prevalje, 
otroci 5-6 let

Mentorici: Mateja Praznik in Petra Studenčnik
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sled, jih razvrščali po velikosti in 
obliki.
 
Takšne odgovore so dali otroci na 
nekaj vprašanj v zvezi z kamninami.

KAJ JE KAMEN?
• to je taka trda stvar
• to je kamnina
• kamen je trd
• mali kristal
• vem, da je kamnito obzidje iz 

kamnov, varovalo kralja pa 
viteze v gradu

• sploh nimam pojma

KJE NAJDEŠ KAMEN?
• v rudniku
• na morju
• v vodi
• na cesti
• v pesku
• v gozdu
• v globoki jami
• na odprtem morju
• v slani vodi
• v parku, 
• na obali
• na gorah
• na strehi
• na železnici
• v travi
• pri vulkanu

• na igrišču
• pri hišah

KAKO NASTANE KAMEN?
• Iz zemlje zraste
• Pod snegom
• Na skali zraste pol jo pa zdrobiš 

pa se spremeni v male kocke
• Kamen nastene iz čigumija
• Iz ploščic
• Iz betona
• Nastenae iz hiše, ko jo podrejo 

, zrušijo
• Iz vode, pa lune

ALI SO VSI KAMNI ENAKI?
• Otroci vedo, da se kamni med 

seboj razlikujejo

PO ČIM SE RAZLIKUJEJO?
• Eni so beli, eni rjavi,
• Eni so mali, eni veliki, 
• Jaz sem našel takega gladkega, 

bratov je imel pa tak špic

KAJ PA SO KRISTALI IN MINERALI?
• to so pa taki kamni, ko se svetijo
• jaz sem enkrat našla kristal, bil je 

zelene barve, svetil se je
• mama mi je rekla, da rabim 

vitamine in minerale

Učenci OŠ Veržej, ki jih še posebej 
zanima predmet geografija, so 
tekom šolskega leta obiskovali 
geografski krožek. Ponujene so jim 
bile raznolike tematike, med drugimi 
tudi spoznavanje mineralov in 
kristalov, njihov nastanek, zanimivost 
le-teh skozi delavnice in zabava na 
njihov račun v kuhinji.

Z učenci smo proučili zbirko 
mineralov, ki nam jo je izposodil 
eden od učencev, ter se igrali 
detektive mineralov. S pomočjo 
različnih pripomočkov smo določali 
značilnosti mineralov in se igrali 
»mineralni« spomin. Delavnicam 
smo namenili 3 šolske ure, kjer 
smo v delavnici 1 ugotavljali ročne 
spretnosti posameznika, ter skozi 

origami tehniko 
spoznavali oblike 
kristalov.

V delavnici 2 smo 
iz soli opazovali 
proces kristalizacije 
in vzgojili zanimive 
kristale. V delavnici 
3 smo se zabavali v 
kuhinji in iz soka in 
želatine, »skuhali« 
slastne kristale. 
Okrasili smo jih 
z raznobarvnimi 
posipi, da so 
izgledali karseda 
»pravi«. Bilo 
je zanimivo in 
poučno!

Mentorica: Jasna Poljanec

OŠ Veržej
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Našo šolo obiskuje 13 učencev. 
V letošnjem šolskem letu smo z 
veseljem in skupnim druženjem 
izpeljali dneva dejavnosti in učne ure 
na temo Minerali in kristali. 
V jesenskem času smo izpeljali 
naravoslovni dan Zdrav način 
prehranjevanja. Poleg pogovora 
in odkrivanja zdravih navad so 
učenci spoznali delavnico Minerali v 
tvojem telesu. Najprej so oblikovali 
preprosto silhueto človeka in dodajali 
nanjo kartončke mineralov. Starejši 
učenci so samostojno in s pomočjo 
knjig, računalnika iskali, kje sploh se 
nahajajo minerali in zakaj so koristni. 
Mlajši učenci pa so iskali različno 
hrano (revije, reklame), jo razvrščali 

na zdravo in nezdravo in dodajali 
ob kartončke. Bilo jim je zelo všeč 
in naučili so se ogromno o telesu; 
družili so se in vsi pripomogli, da je 
bila delavnica uspešna. V zimskem 
času smo pri predmetu spoznavanje 
okolja opazovali vreme. Prve snežinke 
so vedno prečudovite, zato smo pri 
pouku likovne umetnosti izdelali 
snežinke iz žičk. S snežinkami smo 
okrasili notranja okna. V pomladnih 
mesecih smo izpeljali dan dejavnosti 
Življenjska okolja – reka Kokra. 
Najprej smo raziskovali okolico reke 
Kokre. Nabrali smo različne kamne. 
Učenci so nekaj kamnov in kristalov 
prinesli tudi od doma, tako, da je 
bila razstava bogata. V šoli smo 

našli še zbirko mineralov, na katero 
smo že pozabili. Bili smo Mineralni 
detektivi in odkrivali njihove lastnosti.  
Namignila sem jim še, kako se dobi 
barve iz kamnim. Ustvarjali so slike s 
prahom  in nastale so prave umetnije. 
Na omenim še idejo, kako smo 
mi izpeljali delavnico Nenavadni 
seznam. Vsako jutro pred poukom so 
dobili nalogo, da poiščejo v razredu 
nek predmet, stvar, tekočino, ki 
vsebuje določeno snov (npr. iščem 
1 kg natrijevega klorida). Učenci so 
uživali, se smejali in iskali to snov 
po razredu – sprotno so se naučili 
poimenovanja; pomagali so si s 
knjigami in računalniško tehnologijo. 

OŠ Matije Valjavca Preddvor, 
PŠ Kokra

Mentorica: Romana Naglič

Najprej smo pogledali v pradavnino 
in si ogledali risanko o jamskem 
človeku, ki najde kristal. To je bilo 
izhodišče za spoznavanje kamene 
dobe in uporabe kamenin za 
preživetje jamskega človeka - kako 
si je gradil kamnite hiše ter izdeloval 
orožje in orodje. Ker je ravno zapadel 
sneg, smo opazovali snežinke, 
snežene kristale pa smo si ogledali 
pod mikroskopom. Osnovne mreže 
kristalov smo sestavljali iz magnetnih 
palčk in kroglic ter jih risali v sneg. 
Ogledali smo si plakate na temo 
mineralov. Zanimalo nas je vse, kar 

je bilo v povezavi z vulkani, magmo, 
lavo ter nastankom kristalov in 
mineralov na tak način. Kristale 
smo iz epoksi soli naredili tudi sami, 
ogledali pa smo si tudi obsežno 
zbirko mineralov in kristalov (več kot 
80) študenta biokemije Tima, ki jih 
zbira že zadnjih 14 let. Spoznali smo 
Piranske soline in pridobivanje soli ter 
primerjali kristale soli in sladkorja po 
strukturi in okusu. Pomen mineralov 
in vitaminov za zdravje smo si 
pogledali tudi preko sličic sadja in 
zelenjave, ki smo jih postavljali na 
obris telesa.

Vrtec Storžek, Preddvor
Mentorica: Lidija Nograšek
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S predšolskimi otroki smo se 
osredotočili na kamen kot kamen, ki 
ga opazujemo v naravi. Vsak otrok 
zelo rad nabira kamenje, še posebno, 
če je pisanih barv, nenavadnih oblik. 
Na  sprehodu okrog jezera si je 
vsak otrok izbral en zanimiv kamen. 
Naredili smo svojo zbirko. Razvrstili 
smo jih po obliki, barvi ter kateri 
je najlepši. Tudi od doma so otroci 
prinesli različne kamne.

Ob knjigah smo ugotavljali kaj 
kamen je.  Ugotovili smo, da 
kamnine nastajajo in se oblikujejo 
skozi dolga stoletja. Obrusi jih voda 
in, da se spreminjajo zaradi nihanja 
temperature.

Kamen je mineral, je surovina in tretji 
kamen od Sonca – torej naš planet.
V vrtcu smo izvedli več različnih 
delavnic. Pod mikroskopom smo si 
ogledali večje kristale soli, ki so v 
obliki kocke. Ogledali smo si tudi 
snežinke – ledene kristale. Snežinke 
smo ustvarili tudi s pomočjo lepila 
za les, počakali, da se posuši ter 
pričarali novo snežinko v tehniki 
frotaža.

Opazovali smo rast kristalov, ter si 
pripravili kristalne posladke.

Spoznali smo, da naše telo za 
delovanje potrebuje minerale, ki jih 
v telo vnašamo s hrano.

Igrali smo se igrico „Ali je kaj trden 
most?“ ter „Kamen, škarje, papir“.

Poglavitni namen je bil tudi 
ozaveščanje, da je tudi kamen 
pomemben del na zemlji.

Seznanili smo se z bontonom „Na 
obisku pri kamninah“.

Otrokom smo na zelo preprost 
način predstavili temo, ki je zelo 
kompleksna. 

Vrtci pri OŠ Matije Valjavca Preddvor 
– Vrtec Storžek, skupina Soncki

Mentorica: Simona Jekovec

Pregled didaktičnih pripomočkov ustvarjenih v 
projektu EUfutuR

V času trajanja porojekta smo bili zelo kreativni in ustvarili mnogo 
zanimivih didaktičnih pripomočkov in gradiv. Nastala je didaktična igra 
Ali me poznaš, Geopark Karavanke zbirka kamnin, mapa z igro po 
principu človek ne jezi se, štirje priročniki za učitelje: Mi smo UNESCO, 
Utrip narave, Minerali in kristali - čudovite stvaritve narave, Fosili - 
zgodbe iz geološke preteklosti in Voda in kamen - neločljivo povezana 
dela narave ter plakat z znamenitostmi Geoparka Karavanke.



EUfutuR je projekt čezmejnega sodelovanja, ki se izvaja 
v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-
Avstrija v programskem obdobju 2014–2020 in je 
sofinanciran s sredstvi Evropske unije, iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj ter s sredstvi dežele Koroške.


