TRSTENJAKOV POHOD

Spominska soba akademika dr. Antona Trstenjaka v gradu Negova

Spoštovani učenci in starši!
V soboto, 9. 1. 2021, bodo učenci od 1. do 9. raz. izvedli športni dan na daljavo. Trstenjakov pohod
bo posvečen spominu na velikega Prleka, Slovenca, na profesorja, filozofa, teologa, psihologa,
grafologa, akademika in častnega občana Gornje Radgone, dr. Antona Trstenjaka, človeka
svetovnega slovesa, ki je vse svoje življenje posvečal človeku, iskanju poti do njega, bitju
prihodnosti. Naj omejitev gibanja in druženja ne bosta ovira, da skupaj s starši ne bi bili igrivi,
ustvarjalni in kreativni. Preživite lep dan.
Športni dan lahko opravite tudi katerikoli drug dan v tednu in zelo priporočam prisotnost
odrasle osebe v vseh fazah dejavnosti.
ŠD je razdeljen na tri sklope:
1. PRIPRAVA ZDRAVEGA OBROKA; ZAJTRK
2. TRSTENJAKOV POHOD
3. OSEBNA IZKAZNICA AKADEMIKA DR. ANTONA TRSTENJAKA

DEJAVNOSTI VSEH TREH SKLOPOV DOKUMENTIRAJTE IN STRNITE
V KRATKO POROČILO Z NEKAJ FOTOGRAFIJAMI IZ VSAKEGA OD TREH SKLOPOV.
OBLIKUJTE WORD-OV DOKUMENT IN GA ODDATE V SPLETNO UČILNICO ŠPORT.
Šele s tem boste opravili nalogo.
ČE IMATE SOROJENCE, NALOGE OPRAVLJAJTE SKUPAJ.
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Kot velja za vse športne aktivnosti, je pomembno sledeče:
telovadite samo, če ste zdravi in brez poškodb,
bodite primerno oblečeni,
pijte tekočino,
poslušajte svoje telo (ne pretiravajte),
v gozdu še posebej bodite pozorni na podrta drevesa, suhe veje, ki lahko padajo, ovire na tleh...
Bodite previdni tudi z vsem orodjem, ki ga boste uporabljali.

1. PRIPRAVA ZDRAVEGA OBROKA - ZAJTRK (30-45 min)
POMEMBNO: Vedno nimamo doma vseh sestavin kot je opisano v spodnjih primerih. Prosim,
ne hodite v trgovine in ne trošite denarja samo zaradi tega, ker bi radi točno tako
pripravili zajtrk. Kombinirajte stvari, ki jih imate doma, verjamem, da vam bo dobro uspelo.
Nekaj primerov za pomoč in idejo:
1. Tekoči zajtrk/smoothiji
Zajtrk, ki ga preprosto spijemo. Razlogov za njihovo priljubljenost je
veliko: so hitro pripravljeni, zdravi, dobro nas nasitijo, hkrati pa
vsebujejo tudi veliko vitaminov, mineralov in antioksidantov, ki so
potrebni za normalno delovanje organizma. Vse, kar potrebujemo za
pripravo, je sadje in/ali zelenjava, po želji tudi poljuben mlečni izdelek.
2. Sadje s skuto
Sadje nas prijetno osveži, skuta pa nahrani z maščobami in beljakovinami. Skuto lahko
odlično kombinirate z jabolki ali drugim sadjem, če dodate še nekaj orehov, pa vas bo
jutranji obrok več kot nasitil.
3. Grški ali navadni jogurt z medom
Grški jogurt je med vsemi jogurti najbolj cenjen, ima pa tudi specifičen okus, ki je marsikomu
bolj všeč od običajnega. Kombinirate ga lahko z različnimi vrstami sadja ali oreščkov,
najbolj pa tekne, če mu dodate zgolj nekaj kapljic medu.

4. Ovseni kosmiči malo drugače
Ovseni kosmiči so sami po sebi marsikomu dolgočasni, a ne gre pozabiti, da vsebujejo zdrave
ogljikove hidrate in veliko vlaknin, zato gotovo štejejo za zdrav zajtrk. Da bodo bolj
okusni, jih lahko prelijete z mlekom ali tekočim jogurtom. Prav tako lahko ovsenim
kosmičem vedno dodate rozine, sončnična semena, lanena semena, orehe, lešnike…
In zakaj ne bi pripravili palačink iz ovsenih kosmičev in banane. To nam je že znano, kajne?
5. Jajca
Jajca spadajo med najbolj priljubljene jedi za zajtrk, za to pa obstaja zelo dober razlog: jajca
so namreč odlična izbira za začetek dneva. Vaš organizem namreč oskrbijo s proteini, ki jih
potrebuje, obenem pa vam dajo tudi dovolj energije za uspešen začetek dneva.
Naredite jih po svojem okusu in na svoj način.
6. Zakaj ne bi pripravili slovenski tradicionalni zajtrk
Črn kruh, med, maslo, mleko, jabolko.
To so le predlogi. Zelo bom vesela, če boste ustvarjalni in pripravili čisto svoj edinstven, zdrav
in energijsko hranljiv obrok.
Naloga 1; dokumentiraj dejavnost

2. POHOD (90 min)
Preden se odpravite na pohod, dobro in zdravo zajtrkujte (TO SMO PRAVKAR STORILI)
Oblecite in obujte se primerno za pohod, imejte več plasti oblačil, da se lahko, ko vam bo toplo,
slečete in ko se ohlajate, spet oblečete. V nahrbtnik dajte pijačo, lahko tudi kakšen posladek.
NAČRT POTI
1. Izberi pot, ki je od tvoje domačije oddaljena vsaj 3 kilometre v eno smer. Pomeni, da bo
pohod dolg približno 6 km.
2. Izberete smer, ki vas bo pripeljala do:
 naravne znamenitosti; slatinski vrelci, Žigrtov hrast, negovsko jezero….
 kulturno-zgodovinske dediščine; cerkev, grad, kapelice…
 domačije dr. A. Trstenjaka
Za pohod si izberite pot, ki vam je poznana, vodi vas naj tudi skozi ali mimo gozda, kjer boste našli
kakšen štor, podrto drevo in podobno. Narava vam ponuja veliko možnosti za gibanje. Po svojih
močeh lahko opravite tudi gibalne naloge, ki so v predstavljene v tabeli.
PAZI NA VARNOST

V naravi je nešteto možnosti za igro, raziskovanje in opazovanje. Pohod si popestrite z iskanjem
posebnih dreves (grče, dupline), opazovanjem živali in zvokov, ki jih ustvarja narava.
Pomembno je, da spoštujemo naravo, kar pomeni, da vse smeti odnesemo s seboj domov, ne
vznemirjamo živali, ne uničujemo rastlinja, spoštujemo tudi privatno lastnino.
Naloga 2; Opis pohoda strni v nekaj stavkov in priloži fotografijo
naravne/kulturne/zgodovinske znamenitosti, ki si jo obiskal.

GIBALNE DEJAVNSOTI
1. OGREVANJE 10 minut
ŠPORTNO KOLO SREČE

3. GOZDNA ATLETIKA 10 minut

2. GOZDNA GIMNASTIKA 10 minut

https://wheelofnames.com/view/sej-es5/











IZZIV: v 1 min se dotakni čim več
dreves
tek okoli dreves v osmici- 30
sekund
10 x skoči in se dotakni najvišje
veje, ki jo dosežeš
5 x iz štora ali debla skoči čim
dlje
zadevanje cilja(debla, markacije,
veje ...) s storžem
vrzi storž čim dlje
poišči palico in jo meči kot kopje
(najprej z mesta, potem z
zaletom)
premagovanje ovir
(preskakovanje potoka, vej na
tleh)
Z OBJEMOM DREVESA SE
ZAHVALI GOZDU 

3. OSEBNA IZKAZNICA AKADEMIKA dr. ANTONA TRSTENJAKA
Najprej si oglejte filmček, ki ga je pred leti pripravila naša šola, ko smo med projekti Unesco šole
posvojili »svoj spomenik« in to je za nas bil naš rojak in nekdanji učenec šole dr. Anton Trstenjak.
https://www.youtube.com/watch?v=_h3RK3I6DVQ
Na osnovi tega boste izdelali njegovo OSEBNO IZKAZNICO

fotografija

Ime in priimek:
Kraj in datum rojstva:
Kraj in datum smrti:
Šolanje:

Poklic:

Službovanje:

Prigode iz njegovega otroštva:

Opiši Trstenjakova pot v šolo:

Pridobljeni nazivi:

Kako ohranjamo spomin na dr. Trstenjaka?

