
 

 
 

 

TEDEN VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA 2017  

OŠ Beltinci 

 

PROGRAM 

 

Ponedeljek, 15.5.2017 15.00-17.00  SVET VEZENJA 

 

Značilno žensko domače rokodelstvo v preteklosti je bilo (in je še vedno) izdelovanje 

vezenin ali na kratko vezenje. Vezenina se je razvijala v stari Grčiji, Ameriki in Evropi. 

Tehnika vezenja – okraševanja oblačil in drugih predmetov za vsakdanjo rabo se je v 

zgodovini človeka vedno bolj izpopolnjevala in postajala vedno bogatejša in raznovrstnejša. 

V srednjem veku so vezenine krasile sobane na dvorcih, v palačah in cerkvah. Preizkusili 

se bomo v osnovnih tehnikah vezenja okrasnih motivov. V svet vezenja na bo popeljala 

gospa Simona Vusič.  

Kraj dogajanja: OŠ Beltinci 

 

 

Sreda, 17.5.2017 16.00-18.00  PIRHI – BATIK TEHNIKA 

 

Batik tehnika izdelovanja pirhov je zahtevnejša tehnika pri kateri se uporablja posebna 
pisalka. Pisalka ima kovinski lijak. Lijak se napolni s čebeljim voskom in se segreva nad 
plamenom. S pomočjo vročega voska se potem na jajce nariše vzorec. Jajce se nato 
obarva v hladni barvi, narisan vzorec pa ostane bel. Ob dodajanju vzorčkov se lahko 
postopek večkrat ponovi-tako dobimo večbarvni batik.  Tak način krašenja pirhov je bil 
nekoč zelo razširjen v Prekmurju.  
V drugi polovici 20. stoletja se je ta tehnika krašenja počasi opuščala in je skoraj povsem 

izumrla. Ohranila se je le v nekaterih vaseh. V zadnjih letih se stari načini izdelovanja pirhov 

spet obujajo in so postali zelo popularni. Delavnico bo izvajala gospa Alenka Toplak. 

Kraj dogajanja: OŠ Beltinci 

 

 

Četrtek, 18.5.2017 16.00-18.00 POHOD PO LENDAVSKIH G. 

 

Lendava je mesto in središče Občine Lendava. Leži pod Lendavskimi goricami ob reki 
Ledavi in Bukovniškim potokom. Lendava je najvzhodnejše mesto v Sloveniji, tik ob meji z 
Madžarsko. Lendava je mesto bogato s tradicijo in mnogimi zgodovinskimi spominki. 
Župnijska cerkev svete Katarine Aleksandrijske, Lendavski grad, cerkev Svete Trojice, 
Vinarium in še mnoge druge znamenitosti bomo odkrivali na naši poti po Lendavskih 
goricah.  
Kraj dogajanja: Lendava z okolico, zberemo se cerkvijo sv. Katarine A. v Lendavi 



 

 
 

 

 

 

Petek, 19.5.2017 16.00-18.00  RISANJE Z VOŠČENKAMI 

 

Voščenke so mehek material, narejene so iz voska. So različnih barv in debelin, po navadi 
imajo širšo konico. Z večjim pritiskom rišemo, močnejše so črte. Podlaga, na katero rišemo, 
se vidi, kajti voščenke niso prekrivne. Z njimi lahko tudi slikamo in pri tem mešamo barve. 
Do tega učinka pridemo z rahlim nalaganjem, z risanjem ene barvne voščenko čez drugo 
barvno voščenko.  
Delavnica bo potekala na prostem, v prijetnem vzdušju prekmurske ravnice. Delavnico bo 

vodil gospod Franc Poredoš. 

Kraj dogajanja: Tinekov brod, Gornja Bistrica 

 

 

Sreda, 24.5.2017 10.00-11.00 

 

dr. BOJAN ZADRAVEC – Vladekova pot v neznano 

 

Dr. Bojan Zadravec, bivši učenec naše šole. Še posebej ga zanimajo genske bolezni, 
predvsem aškenaške, ki so za Jude še danes značilne. Svoje študije posveča nastanku 
judovske kulture, starozaveznim spisom in študiju hebrejščine. Precej prostega časa 
namenja dokumentiranju podatkov o judovski preteklosti v Prekmurju.  
Predstavil nam bo svoje zadnje delo, kroniko židovske družine iz Murske Sobote Vladekova 

pot v neznano. 

Kraj dogajanja: OŠ Beltinci 

 

Sreda, 24.5.2017 15.00-17.00   RESNICA O KANI 

Kana (Lawsoniainermis) ni samo barvilo ampak predvsem zdravilna rastlina, ki raste na 

področju subtropskega  podnebja. Zdravilni so vsi njeni deli (korenine, listi, cvet, plod), zato 

ima pri ljudstvih, ki živijo na področju, kjer avtohtono raste, poseben pomen. Učili se bomo o 

kani in se posvetili njeni kozmetični uporabi. V čarobni svet kane nas bo popeljala gospa 

Sonja Velikanje. 

Kraj dogajanja: OŠ Beltinci 

 

Koordinatorka: Andrejka Zver 


