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POSVETILO 

Nalogo posvečamo neokrnjeni naravi Rimskih Toplic in krajanom, ki 

jo skušajo ohraniti. 

 

 

 

Javor in lipa 

Od blede oblit mesečíne 

  na lazu mi javor stoji; 

sred nočne mrtvaške tišine 

  vejevje mu čudno šumi. 

 

In listje šumeče se giblje 

  po vejah skrivnostno tako ... 

nemara, da v sanjah se ziblje 

  ubogo samotno drevo! 

 

Vštric njega tam lipa je v cvetji, 

  krasnejše je nima ta gaj; 

o njenem presladkem objetji 

  on sladko pač sanja sedaj. 

 

Ne sanjaj o lipi cvetoči, 

  moj javor, tvoj sen je brez nad! 

Na veke od ljube te loči 

  prešírok, predalek prepad. 

 

 

      Anton Aškerc, Balade in romance 
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    KRATEK OPIS VSEBINE NALOGE 
 

 

Škratje so v slovenski mitologiji in ustnem izročilu prisotni že od nekdaj. Tudi naš Trepetikelj veliko 

desetletij buri domišljijo krajanov Rimskih Toplic. Dobrim ljudem pomaga, slabe kaznuje. Tudi mi 

smo ga želeli zbezati na plan. Pri našem projektu smo ga uporabili kot najpomembnejši člen med 

moderno družbo in naravo. Hiter tempo življenja kar kliče po sprostitvi, nič ni boljšega kot čist gozdni 

zrak. Zato smo se odločili, da se na tem taboru malo »izklopimo«. Cilj dvodnevnega tabora je bil 

raziskati gozd, se sprostiti, zabavati, napolniti baterije, prebuditi čute in najti Trepetiklja, ki je tudi del 

naše kulturne dediščine. Želimo ga deliti tudi z ostalimi. 

Ključne besede: Trepetikelj, Stražnik, gozdna pot, zabava, sprostitev, čuti 

ABSTRACT 

 

Dwarves have always been a part of Slovenian mythology and folk tradition. For many decades our 

Trepetikelj as well has stirred local people’s imagination of a town called Rimske Toplice. He has 

helped good people and punished the bad ones. Therefore we came to an idea to get him out. In our 

project Trepetikelj was used as the most important link between the modern society and nature. There 

is nothing better as clean forest air that helps us to relax from today’s fast lifestyle. Therefore the 

decision was made “to switch ourselves off” during the school camp. The aim of two-day-camp was to 

explore the forest, relax, have fun, recharge our batteries, wake up our senses and find Trepetikelj, 

who is a part of our cultural heritage. We want to share him with the others as well. 

Key words: Trepetikelj, Stražnik, forest path, fun, relaxation, human senses 
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1 UVOD 

 

1.1 Predstavitev izbrane teme in struktura naloge 

Kraj Rimske Toplice sestavlja več manjših zaselkov na desnem in levem bregu Savinje. 

Danes je najbolj poznan po domačiji Antona Aškerca na Senožetah in zdraviliškem turizmu 

Rimskih term.  

 

Starejši prebivalci znajo povedati marsikatero anekdoto in poznajo največje skrivnosti kraja. 

Tako veliko ljudi ne ve, da si je na severnem pobočju Stražnika in Kopitnika, stran od 

industrije in hrupa, med urejenimi sprehajalnimi potmi skozi gozdove, kjer prihaja na dan 

termalna voda izpod dolomitskih skal, našel svoj dom tudi Trepetikelj. 

 

Vsako leto na šoli pripravimo raziskovalni tabor za učence s področja naravoslovja, športa ali 

kulture. Letos se je ravnateljica ob začetku šolskega leta spomnila na naš turistični krožek in s 

ponudbo: »Zakaj pa letos vi ne bi organizirali tabora,« prebudila naše možgane. Na papir 

samo zapisali kar nekaj idej, a z nobeno nismo bili zadovoljni. Potem pa lepega dne, ko v 

jedilnici prisluškujemo raznim čenčam, slišimo pogovor, v katerem sošolka pripoveduje, da se 

njen dedek, ki je doma blizu Aškerčeve domačije, vsak dan sprehaja po gozdni poti pod 

Stražnikom, kjer se spočije in znova poveže z naravo. 

 

Tako je nastala ideja, ki se je spremenila v projekt za 28. festival Turizmu pomaga lastna 

glava. Cilj je bil organizacija in izvedba dvodnevnega tabora, na katerem učenci ne bi imeli 

dostopa do televizije, računalnikov in mobitela. Namesto tega bi uživali v lepotah narave, 

spletali nove medosebne odnose in ponovno »aktivirali« svoje čute. Če bo projekt uspel, ga 

lahko ponudimo tudi drugim šolam in vsem obiskovalcem našega kraja. Pri tem pa nam bo 

pomagal Trepetikelj. 

 

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in raziskovalnega dela ter oblikovanja turističnega 

proizvoda – dvodnevnega tabora, ki bo  vključeval Trepetikljevo pot, Park prijateljstva, ki 

stoji ob šoli in ga zavzeto negujemo in širimo, ter planinsko kočo na Kopitniku, kjer se lahko 

v miru »odklopimo«. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.2 Uporabljena metodologija ter opredelitev virov pri izdelavi 

raziskovalne naloge 
 

V teoretičnem delu želimo predstaviti škrata Trepetiklja. Informacije o njem smo črpali iz 

primerne strokovne literature, ki smo jo poiskali v knjižnici, časopisnih člankih, na internetu 

ter iz predhodnih šolskih projektov in raziskovalnih nalog. 

V raziskovalnem delu smo preučili delo naših predhodnikov, saj smo hitro ugotovili, da je 

podoben projekt že bil pripravljen, vendar ni nikoli zares zaživel. Pregledali smo staro 

dokumentacijo, soglasja, načrte in postavitev poti in se sproti odločali, kaj lahko znova 

uporabimo. 

Na terenu smo si ogledali lokacije dogodkov in krajših postankov ter pripravili načrt, ki smo 

ga poimenovali Trepetikljeva pot. Med vrstniki smo preverili zanimivost turističnega 

produkta. Sestali smo se s predstavniki Turističnega društva Rimske Toplice, Kulturnega 

društva Anton Aškerc – ljudmi, ki bi nam lahko priskočili na pomoč, in jim predstavili našo 

idejo. To smo storili tudi v Rimskih termah in na Aškerčevi domačiji.   

Glavni del naloge predstavlja oblikovanje turističnega proizvoda, to je izvedba tabora – 

dvodnevni dogodek za osnovnošolce, željne novih dogodivščin in znanj. Ker smo prepričani, 

da bo projekt uspel, ga bomo tržili tudi na drugih šolah, v kraju ter občini Laško. Zanj bomo 

izdelali reklamne plakate in promocijski material.   

1.3 Opredelitev motivov skupine za izbiro predlagane teme 

 

Čeprav smo nanj zelo ponosni, ne moremo vedno hvaliti in govoriti samo o zdravilišču in vse 

upe polagati nanj. Naš kraj ponuja toliko lepih in zanimivih stvari, le malce bolje je potrebno 

pogledati naokoli in prisluhniti. V našem kraju živi škrat, čisto pravi. Skriva se v gozdovih 

pod Stražnikom in Kopitnikom. 

Nam je postal izziv, da ga ponovno zbezamo na plan, ga najti in začutiti. Pod Stražnikom pa 

je skrita tudi nekoč zastavljena učna gozdna pot, ki ni nikoli zaživela. Na naši šoli se zelo 

zavedamo, kako pomembna je narava za naše zdravje. Želeli smo doživeti različne vidike te 

gozdne poti, jo povezati s krajevnim bajeslovjem in prenoviti njen namen. V letošnjem 

šolskem letu smo ponovno obiskali to čudovito pot. Tokrat z namenom, da prebudimo prav 

vse čute: sluh, vonj, vid, otip in okus. Ugotovili smo, da nam prebujanje čutov daje pravo 

iztočnico za našo ustvarjalnost.  

 

  

Slika 1:  Gozdna pot pod Stražnikom (foto D. Klančar) 



 

 

2 TEORETIČNI DEL –VSEBINSKA IZHODIŠČA 

2.1 Opis kraja  
 

Rimske Toplice se nahajajo v manjši kotlini ob spodnjem delu reke Savinje, ob regionalni 

cesti, ki povezuje Celje in Zidani Most. So star in znan zdraviliški kraj, ki ga prve uradne 

listine omenjajo že leta 1265. Številne izkopanine pričajo o njegovem slovesu že iz časa 

rimskega obdobja.  

Kotlino obdajajo gozdna pobočja okoliških hribov, ki nudijo zaščito pred vetrom in preveliko 

vročino, v sebi pa hranijo bujno vegetacijo eksotičnih rastlin z vseh kontinentov sveta. Tu so 

doma znane orjaške sekvoje ali mamutova drevesa, kanadska čuga, japonska hiba, cipresa, 

tisa, kalifornijska cedra … Pod Stražnikom izpod triadnih dolomitskih skal izvirajo vrelci s 

termalno vodo. Kraj je odmaknjen od industrije in hrupa, urejene sprehajalne poti pa vabijo k 

aktivnemu počitku in sprostitvi.  

 

Rimske Toplice so izhodišče za zanimive izlete na okoliške hribe: Lisco, Kopitnik, Stražnik, 

Mrzlico, Šmohor. Od tod je zelo lep razgled na bližnjo in daljno okolico. Kraj se lahko 

pohvali s kulturno zanimivo cerkvico - Lurd in domačijo Antona Aškerca na Senožetah.  

 

2.2  Slovensko in lokalno bajeslovje  

Slovenska beseda škrat (tudi škratelj, škratec) izvira iz starovisokonemške besede 

scrato »gozdni demon«, kar je sorodno s staroindijanskim scrat(i). Na Goriškem so ga včasih 

imenovali kapič (zaradi koničaste kape), v Terski dolini škarifič, Valvasor omenja 

Berkmandeljce (nem. Bergmann = rudar) v idrijskem rudniku, ponekod so mu rekli dimek 

(zaradi sive barve), drevesni škrat je bil lesnik, na Dolenjskem gugljaj (zaradi guganja na 

drevesih), hišnemu škratu so nekje rekli gospodarček ali šetek, na Nizozemskem pa so za 

škrata uporabili besedo kabouter.
1
 

 

Torej se  škratje pojavljajo kot majhne, nadnaravne osebe. So nagajivi in zlobni. Skrivajo se 

pred ljudmi. Vsako škratovo darilo naj bi se v človeški roki spremenilo v zlato. Na splošno se 

lepo vedejo, če pa jih kdo užali, se znajo maščevati. 

 

V slovenskem bajeslovju so že od nekdaj prisotni razni škratje; gozdni, jamski in vodni. Tako 

živi v naši bližini, v zapuščenem rudniškem rovu sredi Govc nad Sedražem, jamski škrat 

Perkmandeljc.  Pri nas pa ima svoje kraljestvo gozdni škrat, ki sliši na ime Trepetikelj. Skriva 

se v gozdovih, polnih vrtač, pod Stražnikom, Grmado in Kopitnikom nad Rimskimi 

Toplicami. Zakaj je dobil takšno ime? Anekdota pravi, da so ljudje trepetali pred njim od 

strahu, ko so ga začutili v bližini. Sejal je namreč strah in trepet, saj naj bi celo lovca celega 

obral in pustil zgolj gole kosti. Ljudje pripovedujejo zgodbo, da je marsikomu, ko se je skozi 

gozd ponoči vračal domov, pozimi spodrsnilo in je padel v vrtačo. Zaradi hudega mraza je 

nesrečnež ponoči zmrznil, pri čemer so ga krajani našli šele spomladi, ko je sneg skopnel. 

                                                 
1
 Wil Huygen; Velika knjiga o škratih 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Beseda
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gozd
http://sl.wikipedia.org/wiki/Demon
http://sl.wikipedia.org/wiki/Gori%C5%A1ko
http://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Vajkard_Valvasor
http://sl.wikipedia.org/wiki/Idrijski_rudnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Drevo
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dolenjska
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nizozemska


 

 

Ljudje so bili prepričani, da ga je vzel Trepetikelj.  Znal pa je biti dobrega srca, saj je 

zaljubljenemu paru podaril kepo zlata.
2
 

 

2.3 Raziskovalni del naloge 
 

Glavni namen naših raziskav je bil pregled stvari, ki so na naši šoli že bile ustvarjene na temo 

kraja, poti pod Stražnikom in škrata Trepetiklja. 

 

Že pred desetletjem so učitelji in učenci naše šole ustvarili Gozdno učno pot pod Stražnikom, 

z učnimi vsebinami s področja naravoslovja in biologije. Učitelji naravoslovnih predmetov so 

takrat začrtali pot in pripravili veliko nalog, kjer bi učenci opazovali naravo, okolico, 

geografske značilnosti pokrajine in ugotovitvezabeležili. Dogovor je bil sklenjen tudi z 

oddelkom za gozdove na občini Laško, pridobljena  so vsa soglasja in dovoljenja lastnikov ter 

drugih pristojnih organov. Kljub vsemu vloženemu trudu učiteljev in učencev gozdna učna 

pot ni zaživela, kot je bilo načrtovano. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2, 3, 4: Urejanje točk na gozdni poti pod Stražnikom (arhiv OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice) 

 

Pred dvema letoma smo želeli tej poti dati drugačen značaj.  Medse smo sprejeli gozdnega 

škrata Trepetiklja, ki straši v gozdovih pod Stražnikom. Zamislili smo si ga kot lik, ki buri 

domišljijo, zabava, razveseljuje, preseneča.  

Ker je naša šola tudi eko šola, je bilo prav, da postane gozdni škrat naravovarstvenik, ki 

otroke in odrasle na  skrivnosten način pouči o naravi, jih hkrati uči o pravilnem obnašanju v 

gozdu, buri domišljijo in spodbuja ustvarjalnost. 

 

A ideja je zopet čakala in  zorela vse do letošnjega šolskega leta, ko se je tudi uresničila.   

 

Letos smo med učenci najprej preverili, ali je ideja še vedno zanimiva. Spraševali smo jih, kaj 

jim pomeni prosti čas, kako ga preživijo, kako pogosto se odpravijo v gozd, kaj tam počnejo, 

kako se zabavajo, sprostijo, ali se tam lahko kaj naučijo in če vedo, da jih vedno nekdo 

opazuje. 

 

                                                 
2
 Ivan Sivec; Brodnikova oporoka : balade in romance iz življenja največjega slovenskega epika  



 

 

Odgovori so bili tipični za današnje najstnike: prosti čas preživljajo najraje doma pred 

računalnikom in televizijo, ven pa gredo do najbližjega igrišča, kjer igrajo nogomet ali 

košarko, dekleta pa posedajo na klopcah in se pogovarjajo po telefonu. Sprehod v naravo jim 

pomeni nabiranje gob ali borovnic z dedki in babicami, za Trepetiklja pa v nižjih razredih še 

niso slišali.  

Ko smo prebirali rezultate ankete, smo vedeli, da naša ideja prinaša nekaj novega, 

razburljivega, zanimivega, ki bo pomagala prebuditi naše otopele čute. 

 

3 TURISTIČNI DEL NALOGE 

Pred samo izvedbo tabora smo morali urediti kar nekaj »tehničnih« stvari, poiskati sponzorje, 

»potelefonirati« in še in še. 

   

3.1 Ustvarjanje Trepetiklja 

 

Ker žal še nihče nikoli ni videl Trepetiklja, smo se morali prepustiti naši domišljiji. Ustvarili 

smo celo psihološki profil Trepetiklja, kot to počnejo kriminalisti. Tako smo si lažje 

predstavljali, kašen je tako po značaju kot po zunanjosti. 

Da bi zbrali čim več zanimivih idej, smo na centralni šoli in podružnicah izvedli likovni 

natečaj za najbolj domiselne škrate Trepetiklje. Dobili smo ogromno različnih škratov: velikih 

majhnih, suhih, debelih, prijaznih in hudobnih. Nekaj vam jih predstavljamo na fotografijah, 

še več pa  v prilogi. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5:  Ustvarjamo Trepetiklja (foto D. Klančar) 

Slika 6, 7: Trepetikelj (avtorici Amadeja Kopinšek, Katja Lipovšek) 

 

3.2 Zgodba o Trepetiklju 
 

Vsak, ki je imel »bližnje srečanje« s Trepetikljem, zna povedati svojo zgodbo. Vsaka je 

drugačna. 

Tudi mi smo ustvarili svojo in resnično spoznali, da domišljija ne pozna meja. 

 



 

 

TREPETIKLJEVA ZGODBA 

Nekoč, že dolgo od tega, je v čudovitem gozdu pod Stražnikom živel gozdni škrat Trepetikelj. 

Bil je velik pet pedi, imel je  dolgo belo brado in okrogel trebušček. Na glavi je nosil zeleno 

koničasto kapico, oblečen je bil v rjave hlače in obut v rdeče čeveljce. Najbolj nenavadne pa 

so bile njegove oči, saj so bile rdeče barve. 

Topličani so v gozdu vsake toliko časa začutili hladen veter, ki jih je opozoril, da je škrat 

nekje blizu. Vedeli so povedati veliko lepih pa tudi strašnih zgodb o Trepetiklju. 

Mladi Anton Aškerc je Trepetiklja omenjal kar vsakemu zdraviliškemu gostu. Trepetikelj je 

skrit za drevesi poslušal, kako mladi Aškerc opisuje grozote, ki jih počne Trepetikelj gozdnim 

obiskovalcem. Sprva mu je to bilo všeč. Počutil se je počaščenega. Potem pa ga je začelo 

skrbeti. Mladi Anton je namreč razkrival njegove najtemnejše skrivnosti. Ustrašil se je, da bi 

ga ljudje začeli loviti in preganjati. Če bi ga ulovili, bi ga lahko mučili (najbolj se je bal, da bi 

mu odstrigli kremplje, odrezali brado, depilirali noge, obrusili pete, ga umili in nadišavili s 

kolonjsko), najhuje pa bi mu bilo pri srcu, da bi ga prisilili gledati, kako pred njegovimi očmi 

uničujejo naravo, da bi izdal, kje je skrit zaklad. Odločil se je, da se bo za dobro stoletje skril.  

Skopal si je luknjico za največjim drevesom na jasi. Nato je poskrbel za telesno tolščo tako, 

da je pojedel ves žir, želod in kostanj, kar ga je bilo v gozdu. Tisto zimo so bile veverice 

lačne. Trepetikelj je svoje okroglo tolsto telo zakotalil v luknjico. Gozdne živali so ga 

zakopale, ker se sam ni mogel. Bil je namreč tudi za to preveč okrogel.  

Minevala so desetletja, minilo je stoletje in še nekaj desetletij. Trepetiklju je čas pod zemljo 

potekal zelo hitro. S krtom sta igrala družabne igre. Najbolj priljubljen je bil šah. Namesto 

figur sta s krtom uporabila rdeče in črne mravlje. Vendar pa je Trepetikelj namenoma na 

nekaj pozabil. Na nekoga. Če smo natančni, na ženo Trnovko.  

Trnovka je v času njunega zakona ves čas Trepetiklja priganjala k umivanju in preoblačenju. 

Njemu pa to ni pretirano dišalo. Zato mu je odločitev, da se skrije pod zemljo, prišla še kako 

prav. Trnovki ni imel niti najmanjšega namena povedati, kaj namerava.  

Trnovka je bila prvih deset let po izginotju Trepetiklja zaskrbljena. Nato je slišala ščebetanje 

ptic. Ugotovila je, da se je njen mož skril. Naslednjih sto let ga je besno iskala po gozdu. 

Nazadnje ji ni preostalo nič drugega, kot da ujame lisjaka Franeta. Frane je bil znan po svoji 

čvekavosti. Sicer je trajalo še nekaj desetletij, da je izdal Trepetikljevo skrivališče.  

Trnovka je zbrala svojo lastno armado, ker bes žene nima meja. Vpoklicala je prijateljice vile, 

medvede s čeladami, miši in lovca Janeza. Obkolili so Trepetikljevo luknjico in pripravili 

past. Lovec Janez je ustrelil s puško v zrak, medved Miha pa se je z vso težo vrgel s trebuhom 

na tla. Trepetikelj je skočil iz luknjice, ker je hotel videti, kaj je narobe. Medved Miha se je 

hitro usedel na luknjico, da jo je zamašil.  

Trnovkina armada je Trepetiklja zgrabila in ga odnesla na »sodno« jaso. Tam se je moral 

soočiti s svojo ženo. Njeno oštevanje je trajalo kar celo leto. Ko je Trnovka končala, so živali 

Trepetiklju naložile pokoro. Do konca življenja bo moral učiti otroke, kako varovati gozd. 



 

 

Glede na to, da škrati živijo nekje do milijarde let, bo Trepetikelj več kot temeljito izpolnil 

svoje poslanstvo. 

Prva Trepetikljeva misel je bila: »Kaj pa mi je tega treba bilo?« Čez čas pa je le ugotovil: 

»Hej, veš kaj, ti otroci so nova generacija, zato je edino smiselno, da se naučijo skrbeti za 

gozd. Saj tudi jaz nisem večen.« 

 

 

3.3 Izdelava logotipa 

V okviru turističnega krožka smo pod vodstvom učiteljice Dušanke Klančar za udeležence 

tabora pripravili reklamno gradivo, kot so zloženke, smerokazi, Trepetikljevo knjižico, 

delovne liste … Izdelali smo tudi  logotip poti. 

 

 

Slika  8: Priprava logotipa (foto Dušanka Klančar). 

 

 
 

Slika 9: Logotip Trepetikljeva pot od idejne zasnove do končne izvedbe. 
 

Naš logotip je preprost, a barvito oblikovan. Takoj lahko 

prepoznamo škrata s kapico in sivo bradico. Vijugi ponazarjata 

tudi pot, ki se vije skozi gozd. Rumena je barva naše šole, naše 

sonce in zlato, ki simbolizira svetlobo, vedrino in optimizem, 

ponazarja veselje, srečo in zadovoljstvo.  

Trepetikelj oziroma gozdna pot sta postavljena na modro ozadje, 

ki simbolizira vedrino, svobodo duha, mir,  učinkuje pomirjujoče, 



 

 

sproščujoče in pospešuje smeh in vedrost, ki jo prinaša pogled v nebo ali opazovanje 

gozdnega potočka. 

Zelena barva je barva sredine, ki deluje pomirjujoče, spodbuja lastnosti, kot so pripravljenost 

pomagati, vzdržljivost, tolerantnost in zadovoljstvo. Z zeleno si lahko naberemo novih moči, 

se prenovimo. V čarovništvu zeleno barvo uporabljajo pri ritualih, ki imajo za cilj blagostanje, 

srečo, rodnost in uspeh. Poleg tega simbolizira zelena harmonijo, pomladitev in življenje – 

»zelena je življenje, zelena je rast«. 

 

 

3.4 Ogled poti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podali smo se na Trepetikljevo pot, kjer 

smo se prepustili lepotam narave, iskali 

inspiracijo v obliki listov, pajkovi mreži,  

svetlobi, ki je prodirala me drevesi.  

Poslušali smo zavijanje vetra in žvrgolenje ptic. Roke so se sprehajale po lubju in 

porumenelih listih na gozdni poti, najpogumnejši smo si sezuli čevlje in pod nogami začutili 

mehak mah in ostro kamenje. Po izkušnji smo lahko izdelali naloge, ki bodo učence čakale na 

posameznih postankih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Slika 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16: Prizori narave na Trepetikljevi poti (foto D. Klančar). 

 

 

3.5 Izdelava nalog na točkah 
 

 

Na taboru se bomo posvetili našim čutom – vidu, 

sluhu, vonju, okusu, dotiku. 

Naloge jim bo zastavljal Trepetikelj na točkah. A 

ker se zopet ni želel prikazati, je puščal pisma in nas 

vodil do zaklada. Če bomo dobro prisluhnili, bomo 

v daljavi zaslišali zvoke njegove piščali. 

Slika 17: Načrt gozdne učne poti, po novem naše Trepetikljeve 

poti (arhiv OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice). 

Primer pisem:  

 

A veste, da v gozdu prebivajo ogromni dinozavri pa zmaji  in enooke pošasti. 

Ne verjamete? Skrivajo se pod listjem, mahom, kamenčki, na drevju. Če slabo vidite, vzemite 

lupo! Pa ne pozabite prešteti malih žverc! 

 

Sedaj pa prisluhnite naravi. Če se ne bojite preveč, objemite drevo.  

Pozorno poslušajte. Bum, bum, bum, bum  bum, bum, bum, bum…… 

 

Hej, ali kaj vonjaš? Kaj je to, kar tako čudovito diši po mojem parfumu… Uganeš?  

Zaveži si oči in nastavi dlan. Povonjaj. 
 

3.6 Izdelava vabil in promocijskega materiala 
 

 

 

 

Izdelali smo plakate in jih 

razobesili po šoli. S tem smo 

želeli čim več učenk in 

učencev motivirati, da se 

prijavijo na tabor. Reklamo 

smo naredili tudi za šolski 

radio. 
 

 

 

 

 

 

Slika 18, 19, 20: Promocijski material (avtorja Nina Gračner in Sergej Matek) 

 

Pripravili smo osnutke vabila (zloženke), ki smo jih delili med odmori. V zloženki smo 

predstavili Trepetiklja, predstavili tabor in navedli razloge, zakaj bo letos še bolj zanimivo, 

kot je bilo prejšnja leta.   

 



 

 

3.7 Dogovor z zunanjimi in notranjimi izvajalci 

Sami ne zmoremo tako velikega zalogaja, zato smo se povezali z učitelji na predmetni in 

razredni stopnji ter psihologinjo. Tako nam bodo družbo na taboru delale:  

-Psihologinja Veronika Kovačič, ki bo skrbela za notranji mir in spletanje prijateljskih mrež, 

-Jožica Krajnc Romih, učiteljica športne vzgoje, bo razmigala te naše stare kosti, 

-učiteljica slovenskega jezika Milena Suhodolčan nam bo pomagala splesti misli v verze, 

-Nuša Ocvirk, učiteljica razrednega pouka, ter Špela Mišmaš, učiteljica v podaljšanem 

bivanju, bosta skrbeli za tisto otroško nagajivost in željo po ustvarjanju,  

-Dušanka Klančar, učiteljica zgodovine in državljanske vzgoje in  naša mentorica, bo budno 

pazila, da bo vse teklo kot po maslu. Pomagala ji bo Jasmina Oblak. 

 

Kuharice smo poprosili, da pripravijo kosilo za prvi dan in malico za na pot ter kosilo ob 

vrnitvi nazaj v šolo. 

Poklicali smo gospoda Avgusta Aškerca. Razkazal nam bo hišo, v kateri je živel Anton 

Aškerc. Ker se tam ukvarjajo s kmetijstvom in imajo lastno sirarno, kjer pridelujejo ovčji sir – 

upamo, da ga bomo lahko poskusili.  

Zvečer bomo že utrujeni in res se nam ne bo ljubilo kuhati. Zmenili smo se z restavracijo in 

picerijo Aqua Roma iz Rimskih Toplic, da nam bodo na Kopitnik dostavili dober domač golaž 

– nekaj domačega in krepkega, da si naberemo moči za nov dan. 

O naši nameri smo obvestili tudi Planinsko društvo Rimske Toplice, ki je  lastnik  planinske 

koče na Kopitniku. Bili so nas zelo veseli. Zagotovili so nam, da lahko prespimo v koči ob 

primeru slabega vremena. 

 

3.8 Izdelava terminskega načrta 

 

Na dan tabora nismo želeli imeti prevelike zmešnjave, zato smo izdelali terminski načrt 

poteka obeh dni, da smo vsi vedeli, kdaj, kje in kdo. 

 

1. dan 
 

KDO? Učiteljice in 

učenci, ki bodo 

sodelovali na 

taboru + naša 

malenkost 

Učiteljice in 

učenci, ki 

bodo 

sodelovali na 

taboru + naša 

malenkost 

Avgust Aškerc Učiteljice in 

učenci, ki bodo 

sodelovali na 

taboru + 

Trepetikelj 

Učiteljice in 

učenci, ki bodo 

sodelovali na 

taboru 

KDAJ  12:30 13:15 14:00 14:30 17:30 

KJE Park 

prijateljstva in 

avla šole (slabo 

vreme) 

Pohod po 

Rimskih 

Toplicah 

Aškerčeva 

domačija na 

Senožetah 

Trepetikljeva pot Koča na 

Kopitniku 

KAJ Pozdrav,  

-spoznavanje,  

-predstavitev 

izleta,   

-motivacija,  

-navodila,  

-kosilo. 

Ogled 

Rimskih 

term 

 

Ogled 

Aškerčeve 

domačije,  

-predstavitev 

učne kmetije,  

-degustacija sira 

-prihod na 

Učenci s 

pomočjo 

Trepetikljevih 

pisem in knjižice 

spoznavajo pot, 

individualno, v 

parih in skupinah 

Namestitev v 

šotore, 

- športne igre, 

-tematske 

delavnice, 

- večerja, 

-opazovanje 



 

 

Trepetikljevo 

pot. 

premagujejo 

ovire, rešujejo 

naloge, se 

zabavajo, 

raziskujejo, 

prebujajo čute. 

Malica (iz šolske 

kuhinje). 

zvezd, 

- kurjenje ognja 

in druženje, 

branje knjig, 

-spanje v šotorih 

(v primeru 

slabega vremena 

v koči). 

 

 

 

 

2. dan 

 

KDO? Učiteljice in učenci, 

ki bodo sodelovali na 

taboru 

Učiteljice in učenci, ki 

bodo sodelovali na taboru 

Učiteljice in učenci, ki bodo 

sodelovali na taboru 

KDAJ  8:00 9:00 12:00 

KJE Koča na Kopitniku Trepetikljeva pot OŠ Antona Aškerca Rimske 

Toplice 

KAJ Zajtrk, 

-pregled dnevnega 

reda. 

 

-Ustvarjalne delavnice 

(slikanje, gradnja 

Trepetikljevih hišic, 

glasbeno ustvarjanje, 

Trepetikljev ples, 

ustvarjanje Trepetikljevih 

iger), 

- malica, 

- predstavitev rezultatov. 

Zbor v Aškerčevem parku 

prijateljstva, 

- izmenjava vtisov, 

- kosilo,  

- slovo, 

- odhod domov. 

 

 

 

 

 

3.9 Izvedba tabora - Potek izleta po Trepetikljevi poti  
 

Konec oktobra smo se podali na Trepetikljevo pot. Pripravili smo naloge, začrtali aktivnosti in 

stopili v stik z našim škratom.  

 

Udeleženci izleta: 30 učencev in pet mentorjev - učiteljev. 
 

1. dan 

 

Naš dvodnevni izlet se je začel v Parku prijateljstva na OŠ 

Antona Aškerca Rimske Toplice. Pozdravila nas je šolska 

psihologinja ga. Veronika in nam na kratko predstavila 

načrt tabora. Tudi sami smo lahko povedali, kakšna so naša 

pričakovanja, česa se želimo naučiti, kaj želimo odkriti. 

Potem pa hitro na kosilo in pot pod noge. 
 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 21, 22: Začetek tabora (foto Nuša Ocvirk) 

 

 

Hiteli smo mimo Rimskih term, občudovali mogočne sekvoje v parku. Še dva ali trije ovinki 

in že bomo na Aškerčevi domačiji. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 23, 24: Pred zdraviliščem in v zdraviliškem parku (foto Jasmina Oblak) 

 

 

 

Končno, Trepetikljeva pot. Pa vendar rahlo neprijeten občutek, ko veš, da te morda nekdo 

opazuje izza drevesa. Za korajžo smo se naučili gozdno himno. Ali bo škrata prestrašila ali 

privabila, še ne vemo.    
 
 

Na gozdno učno mi gremo, 

da se mal nadihamo. 

 

Čakajo nas gobice: 

gobani, jurčki, mušnice. 

 

Trden naš je vsak korak, 

to bi zmogel čisto vsak. 

 

Pazi, da ne bo smeti, 

dobro ti odpri oči. 

 

Pajek mrežo spletel je, 

glej, da ne ujameš se! 

 

Obkrožajo nas iglice, 

kostanji, storži, žabice. 

 

Čeprav ni tukaj reke Nil, 

v gozdu čaka krokodil. 

 

Kaj pod nogami šumi, 

poka, stoka in hrešči? 

 

Zajci, srne bežijo zdaj, 

zmotil jih je direndaj. 

 

Prav pred našimi očmi, 

čarovnija se zgodi. 

 



 

 

V gozdu skriva se zaklad, 

vsakdo bi ga našel rad! 

 

 

 

Vsak je dobil svojo knjižico s postanki in nalogami. Sedaj res ni več poti nazaj. V daljavi že 

lahko slišimo zvok piščali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slika 25, 26, 27: Na Trepetikljevi poti (foto Jasmina Oblak). 

 

Na vsaki postojanki nas je pričakalo pismo. Le kaj si je škrat tokrat izmislil za nas? Mi smo že 

izvedeli, vi pa si lahko pogledate v prilogi. 

 

 Izzivi so bili zanimivi. Nekateri so od nas zahtevali 

veliko kreativnosti in sodelovanja, drugi potrpežljivost 

in dobre oči. Knjižico z izzivi si lahko pogledate v 

prilogi, tukaj pa še nekaj utrinkov, ki jih je ujel 

fotoaparat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 28, 29, 30, 31, 32: Reševanje nalog, ki nam jih je naložil Trepetikelj (foto Jasmina Oblak). 

Pozno popoldne smo prispeli na Kopitnik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 33, 34, 35: Koča na Kopitniku in čas za igro ter sprostitev (arhiv OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice) 

 

 

Čas je bil za igro in sprostitev (najbolj priljubljen je bil 

seveda nogomet). Ob ognju smo sproščeno klepetali, peli in 

tudi zaplesali. Nad nami so svetile zvezde. Učiteljica Nuša 

nam je pokazala, kako se umirimo in prisluhnemo svojemu 

telesu:  

 

 

Sediš sproščeno in udobno. Mirno in globoko dihaš. Globoko vdihneš skozi nos, izdihneš skozi usta. 

Postajaš vedno bolj težak. Težak in miren. 

Telo je toplo. Težak, topel in miren si. 

 Zapri oči, globoko vdihni in se sprosti.  

Predstavljaj si, da stojiš ob vznožju čudovite gore. Na modrem nebu je nekaj oblačkov. Sonce sije, 

slišiš ptičje petje. V daljavi žubori potoček. 

Počutiš se lahko in sproščeno, plavaš kot balon.  

Počasi se dvigaš proti nebu; čim višje si, tem bolj sproščen si. 

Plavaš. Dvigaš se više in više, mimo dreves, priplul si do vrha gore. Oblivajo te sončni žarki. Prijetno 

se počutiš, dvigaš se više in više. Vedno bolj si sproščen. 

Potuješ po modrem nebu, ki je mehko in toplo. Vedno više si, gore izginjajo v daljavi. Obdajajo te beli 

oblaki. Plavaš skoznje in globoko dihaš. 

Zrak je mehek in prijeten, dvigaš se više nad oblake. Pod seboj vidiš zemljo. Tvoje telo je lahko, roke 

in noge so lahke. Ramena so lahka, dvigaš se više in više in si zelo sproščen. 



 

 

Počasi se spuščaš. Plavaš skozi oblake. Zelo si sproščen. Zagledaš goro. Še naprej se spuščaš, tvoje 

telo in duh sta sproščena. Vidiš drevesa in travo. Počasi pristaneš na zemlji. Slišiš žuborenje potočka 

in ptičji ščebet. Popolnoma si sproščen. 

  

Pred spanjem smo si privoščili še odlomek iz najljubše knjige ter lahko noč in sladke sanje. Zanimivo 

je bilo to, da se je večini učencev v sanjah prikazoval Trepetikelj. Torej nas je vseeno obiskal, čeprav 

bi si ga želeli ogledati v živo, se z njim pogovarjati, ga kaj vprašati, se ga dotakniti. 

  
Slika 36: Trenutki pred spanjem (arhiv OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice) 

 

Po »kratki noči« smo vsi krmežljavi prisedli k zajtrku. Sledila so navodila za delo novega dne. 

Hitro pot pod noge. 

Pogumno smo se odpravili na Trepetikljevo pot. 

Ker nam prejšnji dan Trepetikelj ni storil nič 

hudega, smo bili bolj korajžni. Revček se nam je 

skoraj zasmilil, verjetno je čisto prestrašen. 

Odločili smo se, da mu bomo v zahvalo, ker tako 

zvesto varuje okoliške gozdove, ustvarili slike, 

zgradili Trepetikljevo hišico, postavili »trim« 

progo za športne navdušence, ustvarili prijetno 

glasbo s plodovi narave, zaplesali Trepetikljev 

ples, pesnili in ustvarjali zgodbe ter Trepetikljeve igre. 
 
Slika 37, 38, 39, 40: Delo v delavnicah (arhiv OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice). 

 

 

 
 

 

Pošteno nam je že krulilo v želodcu. Čas je bil za odhod proti šoli. Ustavili smo se še v Parku 

prijateljstva, kjer smo ustvarjali »drevesne tatuje«, kamor smo zapisali naše vtise. Veliko se 

jih je nabralo. Še pozdrav in nasvidenje – zagotovo zopet naslednje leto. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 

41, 42: 

Drevesni tatuji (arhiv OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice). 

 

 

 

3.10 Stroški projekta 

 

Najvišji strošek pri organizaciji in izvedbi projekta je bil nakup pisarniškega materiala, ki smo 

ga porabili za pripravo zloženk, plakatov, vabil in ostalega promocijskega materiala ter 

izvedbo delavnic na taboru. 

Gospod Aškerc se je zelo razveselil našega obiska in nam domačijo ter kmetijo razkazal 

brezplačno. Tudi degustacija sira je bila zastonj. 

S planinskim društvom že vrsto let dobro sodelujemo, zato so ob omembi plačila le 

brezskrbno zamahnili z roko, češ »kadarkoli želite, ni problema«. 

Tudi Aqua Roma nam je priznala kar lep popust za pripravo in dostavo večerje.  

Vse stroške je krila šola, v prihodnje pa bomo morali poiskati donatorje. 

 

STROŠKI  

Kosilo, malica, zajtrk  (šola) 100€ 

Večerja (Aqua Roma) 65€ 

Pisarniški material 175€ 

SKUPAJ 340€ 

 

3.11 Načrti za prihodnost  
 

Ob zaključku tabora smo dobili zelo pozitivna povratna mnenja. Opogumili smo se in projekt 

predstavili Kulturnemu društvu Anton Aškerc, Turističnemu društvu, Telovadnemu društvu 

Partizan in predstavnikom Krajevne skupnosti in Občine Laško. Vsi so bili nad idejo 

navdušeni (marsikdo ni vedel, da pot obstaja). Dogovorili smo se, da bomo projekt razširili in 



 

 

oblikovali tako, da bo primeren za vse letne čase, starostne skupine in prilagojen različnim 

temam. 

Če pa želimo z našim projektom tudi kaj zaslužiti, bomo morali zanj navdušiti tudi 

obiskovalce. 

 

Zanje bomo pripravili spominke, okraske in zloženke. Na PŠ Sedraž nam bodo v okviru 

projekta UPI (ustvarjalnost – podjetništvo – inovativnost) priskočili na pomoč z izdelavo 

obeskov za ključe. Obeski bodo nosili logotip Trepetikljeve poti. 

 

Izlet po Trepetikljevi poti bomo ob pomoči Krajevne skupnosti Rimske Toplice, Občine 

Laško in TIC Laško oglaševali:  

- po Radiu Celje 

- na lokalnem programu TV Celje 

- v časopisu Novi tednik 

- v časopisu Laški bilten 

- na internetu na spletnih straneh OŠ Antona Aškerc Rimske Toplice, Občine Laško in 

KS Rimske Toplice  

- na socialnem omrežju Facebook  nas najdete pod imenom 

https://www.facebook.com/trepetikelj.podstraznikom 

  

- sodelovali bomo na 28. festivalu Turizmu pomaga lastna glava 

                                                                  

Povabili bomo ekipo Infodroma, da bodo o našem izletu posneli prispevek. Tako bomo 

proslavili naš projekt po celi Sloveniji. 

 

  
 
Slika 43: Infodrom (arhiv Televizije Slovenija, http://bansi.rtvslo.si/novica/5036 ). 

 

 

Reklama za Trepetikljevo pot se bo vrtela tudi na radiu Antena Štajerska. Vključili bomo še 

Neumnega spraševalca, ki bo ljudi spraševal po določenih pojmih: Kako imenujemo 

prebivalce Rimskih Toplic? Kdo je Trepetikelj? Kakšne barve je? Kaj je drevesni odpad?  

 

 

https://www.facebook.com/trepetikelj.podstraznikom


 

 

 
Slika 44: Radio Antena Štajerska (http://www.flickr.com/photos/66745328@N05/6592930631/). 

 

4 ZAKLJUČEK 
 

Učenke in učenci turističnega krožka smo letos raziskovali naravne danosti kraja in bližnje 

okolice. Ob tem smo se spomnili na škrata Trepetiklja, ki vrsto let varuje zaklade gozdov pod 

Stražnikom nad Rimskimi Toplicami. Odločili smo se, da organiziramo dvodnevni dogodek 

za naše sovrstnike, na katerem bodo na zabaven način ponovno vzpostavili stik z naravo in 

pozabili na vsakodnevni stres. Kljub natrpanemu urniku nam je uspelo pripraviti 

Trepetikljevo pot, po kateri smo jih popeljali v oktobru. Na poti smo postavili točke, kjer jih 

je pričakalo Trepetikljevo pismo z zabavno nalogo. Prespali smo v koči na Kopitniku, 

naslednji dan pa se vrnili k Trepetiklju in mu v zahvalo njegove gostoljubnosti izdelali nekaj 

spominkov, ki jih bo pokazal še ostalim gostom, ki ga bodo na poti obiskali. Te gozdne 

skrivnosti ne bomo obdržali zase. Prav je, da za škrata izvedo tudi drugi učenci, in vsi, ki se 

bodo ustavili v našem kraju.   

 

TREPETIKELJ 

Trepetikelj škrat, 

kosmat in bradat 

pod Stražnikom živi. 

 

Na glavi mu je čepica zelena, 

frizura popolnoma neurejena. 

 

Ga privlačijo strupene gobe, 

znan je po tem, da kar naprej nerga in gode. 

 

Vodo in umivanje sovraži, 

zato se ne tušira z nami. 

 

Ker škrat nerad se umiva, 

ženka ga je zapustila. 

 

Za njim tako zelo smrdi, 

da bojijo se ga vsi. 

 

Ima pa ta naš Trepetikelj rad živali, 

boža jih in hrani. 

 

Zdaj, ko umivati se je začel, 

postal je kar prijeten škrat, 

ki reši mnogih nas zagat. 

 

Trepetikelj naš prijatelj je, 

ki mnogo znanja nam do dal. 



 

 

Nas bo o naravi in živalih učil, 

skuhati gobjo juhico naučil. 

 

Amadeja Kopinšek, 7.b razred 
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TREPETIKLJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRILOGA B 
 

NALOGE NA TREPETIKLJEVIH TOČKAH 
 

 

 
 

 
Pssst, pssst, a me vidite?  No, ozrite se malo naokoli, saj ni tako težko! 

A ne gre? Kaj pa pod tistim kamnom, desno od vas? Tudi ne, hmmmmm ...  Kaj pa za 

tisto smreko? Ne, ne tisto, ono zraven? Me vidite? 

Ha, pa sem vas!!!!! 

Trik star sto let, pa še vedno vsa mladina nasede! No, vsaj repo ste si izpulili zjutraj iz 

ušes! Oči in obraz si pa umijte v bližnjem potoku! Slišite namreč odlično in prav take 

mladce potrebujem. 

Oh, kako nesramno od mene! Saj se vam sploh nisem predstavil. Ampak verjetno vsi 

veste, kdo sem, Takšnega pomembneža, kot sem jaz, vendar ne srečate vsak dan. 

Kako, ne veste? A ste z Lune? Mene, najbolj groznega škrata pod Stražnikom, ki že 

stoletja strašim nadležne firbce, ki se potikajo po mojem ozemlju, onesnažujejo, mečejo 

papirčke in plastenke, kamor se jim zljubi, pobirajo gobe in borovnice ter s svojim 

vpitjem plašijo srne in ptice! Mene, da ne poznate! Le čakajte, vam že pokažem! 

Kaj se to nekaj cmihate in kremžite! Saj nisem mislil resno. Ne, ne, ne, prosim, nehajte! 

Saj sem se samo šalil, nisem več zloben kot nekoč. Joj, kaj naj naredim! Misli 

Trepetikelj, misli! 

Že vem! Kaj pa če vam pokažem svoj skriti zaklad? Samo, kam sem ga skril? Se vidi, da 

sem že star, pa obriti bi se tudi moral.  

Kje je ogledalo? Joj, kakšen pa sem -  kot Čuri Muri izpod Stražnika. OK, to ni 

pomembno. Vem, da sem si po gozdu pustil sledi do zaklada.  

Pojdite z mano, Hitro, hitro, kaj se obirate! Pa ne pozabite, da skupino, ki zmaga, čaka 

ZAKLAD!!!!!! 



 

 

                           

                                                
 
Pazi, paaaaajjjjjeeeeeekkkkkk!   

 

Čeprav se trudim biti dober, me prsti na nogah še vedno pošteno srbijo, da bi komu 

zagodel in tudi med vami sem opazil nekaj takšnih, ki imajo glave obrite, ups, nabrite.  

Nič se ne skrivajte, pogumno stopite naprej in bodite moj glas. Ker bodo po tej poti 

stopali še drugi, jim pripravimo majhno presenečenje. Spletimo čisto pravo pajkovo 

mrežo.  

Pripravil sem vam svoj smrkelj, ki sem ga pridno hranil celo zimo, je zelo elastičen in 

sluzast. Zagotovo se bo kdo »zalimal« gor.  

Ko boste končali, pa se lahko igrate, kdo se boji pajkove mreže (vsak posameznik mora s 

skupinsko pomočjo prilesti na drugo stran mreže, se je pri tem ne dotakniti in vsakič 

poiskati novo možnost). 

 

                                                 
 

 
Kakšni ste pa vi!  

Glej te mišice, pa six pack, jaz pa ne vidim več svojega lulčka čez ta vamp. Celo poletje 

sem samo poležaval, se sončil, in užival v jagodnem sladoledu, zdaj so pa šle kile gor.  

Bi bili tako prijazni in mi naredili en domač fitnes, saj veste; pet počepov pri smreki, 10 

sklec pri hrastu, za uteži pa dva hloda, pa bo že, Gremo trimčkat! 

 

 



 

 

                                                 
 
A veste, da v gozdu prebivajo ogromni dinozavri, pa zmaji, enooke pošasti. 

Ne verjamete?  

Skrivajo se pod listjem, mahom, kamenčki, na drevju. Če slabo vidite vzemite lupo! Pa 

ne pozabite prešteti malih žverc! 

 

 

                                             
 

 
Uganka. Kaj je sluzasto, se zvija, za nekatere poslastica, velikokrat pa počaka sredi ceste 

v obliki palačinke? 

 

 

                                             
 

 
Sedaj pa prisluhnite naravi. Če se ne bojite preveč, objemite drevo.  

 

Pozorno poslušajte. Bum, bum, bum, bum  bum, bum, bum, bum … 

 

 

 

 



 

 

 

                                         
 
Hej, ali kaj vonjaš? Kaj je to, kar tako čudovito diši po mojem parfumu … Uganeš?  

 

Zaveži si oči in nastavi dlan. Povonjaj. 

 

 

  

                                       
 
Veste, saj ste kar v redu družba, ampak že malo dolgočasni. Kar nekaj se »šuhtate«, ko 

pa pridem bližje, utihnete. Če nočete govoriti, boste pa od zdaj naprej tipali. Pripravil 

sem vam presenečenje… 

 

Z zavezanimi očmi poskušajte ugotoviti, kaj je to! 

 

 

 

 

                                          
 
Pripravil sem vam gozdne poslastice. Ugotovite, kaj sem imel danes za kosilo. Nekateri 

grižljajčki so take barve kot kakec, ha, ha ha … 

 



 

 

 

                                            
 
Šviga švaga, čez dva praga … Kaj je to? No, le ozri se naokrog.  

 

Ko najdeš, uporabi dva prijatelja za zibanje. Še Tarzan bo ponosen na vaš, če tole 

izpeljete brez godrnjanja. Prijatelja naj prekrižata in skleneta roke, napneta mišice, ti 

pa se usedi na njuni roki in se zazibaj … 

 

                                                  
No, dobro sem vas izmučil. Sedaj pa le spijte kakšen požirek čaja in se umirite. 

Uživajte v razgledu. 

 

Zdaj pa je čas, da preštejete točke. Zmagovalna skupina bo dobila majhno nagrado. En 

delček mojega znamenitega zaklada. 

 

Upam, da ste se dobro razgibali. Pa ne samo mišice, tudi možgančke ste prevetrili. 

Verjamem, da se bo kar iskrilo od idej v vaših delavnicah danes in jutri. 

 

Kmalu me spet obiščite. Čakal vas bom! Do takrat pa bom tuhtal, kaj bi vam lahko 

naslednjič ušpičil … 

 

 

                                        
Res ste lepa skupina, pa glasna tudi! Vse živali bodo dobile živčni zlom zaradi vas. Vsi 

ptiči so dobili drisko!!!! 

 



 

 

 


