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Šolski center Postojna
Cesta v Staro vas 2
6230 POSTOJNA
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Fax: (05) 725-21-46
E-pošta: infoscpost@gmail.com
NASLOV NALOGE: DAN PASTIRČKA JAKOBA
Avtorji:
 Teja Šparemblek; sparemblek.teja@gmail.com; 4. S
 Katja Kovač; katja96@gmail.com; 4. S
 Anja Urbas; anjaurbas96@gmail.com; 4. S
Mentorica:
 Kajetana Tornič; profesorica.kajetana@gmail.com

Povzetek:
Skupina dijakinj 4. letnika srednje ekonomske šole je sestavila projektno nalogo z naslovom
Dan pastirčka Jakoba. Namen projekte naloge je organizirati delavnico za otroke stare med 7
in 12 let in jim na podlagi legende o pastirčku Jakobu prikazati stare igre, naučili pa se bodo
izdelati tudi Jakobovo torbico. Delavnica bo izpeljana v drugi polov ici avgusta 2015 v okviru
festivala Zmaj 'ma mlade.

Summary
A team of students of 4th class from Secondary School of Economics has drawn up a project
assignment titled “A day of shepherd-boy; Jacob". The purpose of this project is to organize
the workshop for children in the age between 7 and 12 years. Based on the legend of the
shepherd-boy Jacob we will present some old games and show how to create a Jacob's bag.
The workshop will be held in the second half of August 2015 within the framework of the
traditional festival “Zmaj 'ma mlade".
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1. UVOD
Kot skupina dijakinj 4. S razreda Srednje ekonomske šole Postojna se tudi letos udeležujemo
12. festivala Več znanja za več turizma, ki ga organizira Turistična zveza Slovenije. Tema
letošnjega razpisa je zgodbarjenje.
Postojna je znana po Postojnski jami, okoli katere so se spletle različne zgodbe. Ena od njih
govori o strašnem jamskem zmaju, ki so se ga domačini močno bali in o pogumnem
pastirčku Jakobu, ki je tega zmaja ugonobil. Prav na tej legendi temelji naš turistični
proizvod, s katerim želimo popestriti ponudbo že obstoječega in uveljav ljenega festivala Zmaj
'ma mlade. Naš turistični proizvod je namenjen otrokom v starosti od 7 do 12 let.

1.1 LEGENDA O PASTIRČKU JAKOBU
Nekoč je v Postojnski jami živel nenavaden jamski zmaj. Slovel je po zelo glasnem rjovenju.
Postojnčani so zmaja umirili le tako, da so ga nahranili z jagnjeti in teleti. Vsi so se te grozne
jamske pošasti zelo bali, zato so iskali rešitev, kako bi zmaja pokončali. Rešitve niso in niso
našli, dokler se nekega dne niso spomnili na iznajdljivega pastirca z imenom Jakob. Jakob je
bil pogumen, bistroumen in dobrosrčen fantič, ki je ž ivel nedaleč stran od Postojne in sicer v
majhni vasici Šmihel pod Nanosom. Postojnčani so pogumnega pastirja sprejeli ob založeni
mizi v upanju, da jim bo pomagal pokončati nevarnega zmaja. Pastirček Jakob je vsak dan
vneto razmišljal, kako naj se zmaja znebi. Spomnil se je ukane z živim apnom, saj je vedel,
da apno prelito z vodo zašumi, zavre in v hipi vse uniči. Jakob je meščanom ukazal, da
ubijejo največje tele v mestu in ga napolnijo z živim apnom. Postojnčani so pastirca ubogali
in odnesli žival nad vhod v Postojnsko jamo ter čakali, da se požrešna pošast spet prikaže.
Ko so zaslišali zmajevo rjovenje se je večina meščanov ustrašila in zbežali so domov. Le tisti
najpogumnejši so stali ob Jakobu in čakali, da njihov junak vrže z apnom napolnjeno tele
naravnost v zmajevo žrelo. Takoj po obedu je zmaj postal žejen, se napil vode in živo apno
je začelo delovati. Zmaju je v trebuhu začelo kuhati, vreti in žgati. Kmalu je sledil strašen pok
in vsi so si oddahnili, saj so vedeli, da je strašnega zmaja razneslo ter, da bodo končno lahko
v miru živeli. Meščani so iz zmajeve kože najprej izdelali torbo pastirčku Jakobu, nato pa še
sebi in vsem, ki so tiste dni hodili naokoli. Zato od takrat prebivalce Postojne kličejo
»torbarji«.

1.2 POSTOJNA IN POSTOJNSKA JAMA
Postojna je mestno naselje, ki leži na položnem pobočju nad dnom vzhodnega dela Spodnje
Pivke in pod južnim robom Postojnskih vrat. Tod vodijo stara cesta, avtocesta in železnica.
Ker leži na območju veliko gozdov, se je razvila lesna, pozneje pa tudi strojna in živilska
industrija. Pomembna panoga je turizem. Na severnih pobočjih Javornikov je vzhodno od
mesta smučarsko središče Kalič, ki pa že več let ne obratuje. Postojna je tudi izobraževalno
središče s srednješolskim centrom, višjo šolo in gozdarsko šolo, upravno središče s sodiščem
ter trgovsko, zdravstveno in kulturno središče.

4

Največja znamenitost Postojne je Postojnska jama. Poznali in obiskovali so jo že v srednjem
veku, o čemer pričajo podpisi iz 13. stoletja v Rovu starih podpisov. V Valvasorjevem času so
obiskovalce vodili tudi v Črno jamo. Del jame, ki je danes turistično urejen, je leta 1818
odkril jamski vodnik Luka Čeč. V Postojni je delovala posebna jamska komisija, ki je skrbela
za vodenje po jami, pa tudi za razvoj turizma nasploh. Število obiskovalcev je stalno iz leta v
leto naraščalo. Zaradi nestabilnih političnih razmer, razpada Jugoslavije in vojne leta 1991 se
je število obiskovalcev močno zmanjšalo, nato pa spet začelo rasti.

1.3 FESTIVAL ZMAJ 'MA MLADE
Zmaj 'ma mlade je kulturni festival, ki tradicionalno poteka v mesecu avgustu. Lani je bil
organiziran osemnajsto leto zapored. Glavni organizator festivala je Zveza društev Mladinski
center Postojna pod pokroviteljstvom občine Postojna in domačega kluba študentov. Festival
je sestavljen iz različnih kulturnih dogodkov, s katerimi želijo organizatorju izboljšati kulturno
ponudbo mesta poleti.
Prireditve na festivalu so v večini brezplačne, odvijajo pa se na različnih prizoriščih v Postojni.
Festival je sestavljen iz tematskih dni, ki so namenjeni šovom, etno in jazz glasbi, gledališkim
predstavam, pop in rock koncertom, športu…

2. RAZISKOVALNI DEL NALOGE
V sekundarni raziskavi smo izvedele več o Postojni, Postojnski jami in Mladinskemu centru v
Postojni. Preverile smo lokacijo za izvedbo delavnice.
Sledila je primarna raziskava, v kateri smo izvedle pisno anketiranje učencev in intervju. Z
raziskavo smo želele ugotoviti, ali bi se učenci udeležili brezplačne delavnice.

2.1. OPREDELITEV VIROV, UPORABLJENIH V RAZISKAVI
Poiskale smo različne informacije in v ire, ki so nam pomagali pri izdelavi projektne naloge za
maturo. Zbrale smo podatke o Postojni, Postojnski jami in zmaju, Mladinskem centru
Postojna in festivalu Zmaj 'ma mlade.
 SPLET
Na internetu smo poiskale splošne informacije o Postojni in Postojnski jami. Poiskale smo
tudi primerne možne lokacije za izvedbo programa.

 KNJIŽNI VIRI
V mestni knjižnici smo našli slikanico z naslovom Zmaj v Postojnski jami, ki sta jo po ljudski
pripovedki priredila Silvo Fatur in Srečko Šajn.
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 ANKETE
Izdelale smo anketo in jo razdelile učencem osnovne šole v Antona Globočnika v Postojni.
Želele smo izvedeti ali se učenci radi udeležujejo obšolskih dejavnosti, v katere dejavnosti se
najraje vključijo, ali so starši veseli, če se vključujejo v različne dejavnosti ter kakšen je
razlog, da se v obšolske dejavnosti ne vključijo.
 USTNI VIRI
Pod ustne vire smo uvrstile ugotov itve s pomočjo intervjujev. Intervjuvale smo predstavnici
Mladinskega centra gospo Manjo JČ Vesel in gospo Ano Širca.

2.2. UPORABLJENE METODE PRI RAZISKAVI
Raziskava je zajela otroke stare od 9-11 let. Vprašanjih je bilo 17 učencev OŠ Antona
Globočnika iz Postojne.

2.2.1 ANKETA
Izvedle smo anketo, na katero je odgovorilo 17 učencev osnovne šole. Vsi so odgovorili, da
bi se delavnice udeležili.
Na vprašanje, ali se radi vključujejo v obšolske dejavnosti so vsi odgovorili z DA.
Odgovorili so, da se najraje vključijo v športne dejavnosti (odgovorilo je 9 učencev), kot
drugi najpogostejši odgovor so navedli likovne delavnice (odgovorilo je 5 učencev), v bralne
aktivnosti pa se najraje vključijo 3 učenci.
Na vprašanje ali so starši veseli, če se vključijo v različne dejavnosti so vsi odgovorili z DA.
Kot največji razlog, da se ne vključijo v obšolske dejavnosti pa so navedli pomakanje
prostega časa.

2.2.2 INTERVJU IN POGOVOR
Navezale smo stik s predstavnicama Mladinskega centra Postojna gospo Manjo JČ Vesel in
Ano Širca. Zastavile smo jima nekaj vprašanj, na katera sta z veseljem odgovorili, prosili pa
smo ju tudi za mnenje o naši ideji oziroma delavnici.
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3. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA
3.1 PREDSTAVITEV IDEJE
Naši začetki ustvarjanja projektne naloge so bili kar težki. Razmišljale smo komu bi sploh
lahko ponudile turistični proizvod ter kaj bi ponudile. Odločile smo se za izvedbo delavnice na
temo legende o Pastirčku Jakobu, ki je živel v Šmihelu pod Nanosom. Ko smo si izbrale
starostno skupino naših udeležencev smo razmišljale o tem, kako bi jim popestrile njihov dan
in jim na čim bolj zanimiv in zabaven način prestavile legendo o Pastirčku Jakobu. Naš
namen delavnice je bil tudi, da se otroci med seboj družijo in se iz delavnice naučijo tudi
nekaj novega.
Ker že veliko časa spremljamo festival Zmaj'ma mlade, smo se povezale z Mladinskim
centrom Postojna, saj že 18 let organizira ta festival. To smo tudi storile in stopile v stik s
predstavnico mladinskega centra Postojna. Bila nam je v veliko pomoč, saj ima veliko
izkušenj in nam je zato znala dati veliko napotkov glede naše delavnice. Našo delavnico
bomo izvedle v drugi polov ici meseca avgusta v okviru počitniškega progama festivala
Zmaj'ma mlade.

3.2. PODROBNEJŠI OPIS DEJAVNOSTI
9.00 – Prihod udeležencev (15 otrok): starši svoje otroke pripeljejo v prostore Mladinskega
centra Postojna (Vilharjeva 14a, Postojna), kjer se bo odvijala delavnica. Otroke bo sprejela
in nagovorila predstavnica Mladinskega centra gospa Ana Širca, pozdravile pa jih bomo tudi
predstavnice Šolskega centra Postojna.

9.10 – Seznanitev s programom: ena od predstavnic Šolskega centra Postojna bo otrokom na
kratko razložila, kaj bodo počeli tekom dopoldneva; povedala bo, da se bo prebralo zgodbo o
Zmaju v Postojnski jami, reševalo učne liste, barvalo pobarvanke in risalo podobo pastirčka
Jakoba, izdelovalo pastirčkovo torbico in igralo družabne igre na prostem.

9.20 – Branje zgodbe: otroci se bodo posedli v krog, nato pa jim bo ena od dijakinj prebrala
zgodbo o zmaju v Postojnski jami. Zgodbo bomo popestrili tako, da jo bomo ponazorili z
lutkami. Tako si jo bodo otroci še bolj vtisnili v spomin. Po končanem branju se bomo vsi
skupaj pogovorili o zgodbi, jo obnovili, si izmenjali mnenja… Poudarili bomo značajske
lastnosti pastirčka Jakoba – to je pogum, dobrodušnost, iznajdljivost.
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9.35 – Reševanje učnih listov: vsak izmed udeležencev bo dobil učni list s kratko obnovo
zgodbe, ki pa jo bo moral še dopolniti. Med besedilom se bodo nahajale prazne črte , na
katere bodo otroci napisali pravilne rešitve. Na koncu bomo skupaj pregledali rešitve.

10.00 – Risanje pastirčka Jakoba: prostovoljke Šolskega centra Postojna bodo otrokom
razdelile prazne bele liste in vsak od otrok bo narisal pastirčka, kot si ga sam predstavlja. Po
končanem risanju bomo risbice nalepili na velik plakat, ki bo krasil prostore Mladinskega
centra. Vsak od udeležencev bo dobil mapo, na kateri bo narisan pastirček Jakob. V njej bo
shranil učni list, torbico in pobarvanko (za domov) z motivom pastirčka Jakoba.

10.15 – Odmor: V odmoru bodo otroci imeli čas za manjši prigrizek, kozarec soka ali vode in
stranišče.

10.30 – Izdelovanje torbice: Pastirček Jakob je znan po tem, da je ugonobil zmaja. Iz
njegove kože so Postojnčani izdelali torbico njemu in vsem, ki so tiste dni hodili naokoli. Zato
od takrat naprej prebivalce Postojne kličejo »torbarji«. Ker se želimo čim bolj poistovetiti s
pastirčkom Jakobom bo vsak od udeležencev izdelal dve torbici iz filca; eno bo vsak odnesel
domov, druge torbice pa bomo predstavili in pokazali širši javnosti zadnji dan festivala Zmaj
'ma mlade na stojnici v centru mesta. Dijakinje Šolskega centra Postojna bomo otrokom
najprej pokazale, kako nastane taka torbica, nato pa bomo pomagale otrokom pri šivanju.
Pazile bomo tudi za varnost, da se kdo ne zbode s šivanko ali poškoduje na kak drug način.

12.00 – Pastirčkove igre na prostem: otroci se bodo s skupaj z dijakinjami odprav ili ven, na
dvorišče Mladinskega centra Postojna. Dijakinje jim bodo predstavile igre, ki se jih bodo
igrali, razložile pravila iger in jim odgovorile na vprašanja, če jim kar koli ne bo bilo jasno.

IGRI:
 Pot pastirčka Jakoba (skakanje v vrečah): otroci se bodo razdelili v pet skupin. V
vsaki skupini bodo trije otroci – pastirčki Jakobi. V ta namen bodo dobili tudi
pastirske kapice, ki jih med skakanjem ne smejo izgubiti. Vsaka skupina bo dobila
svojo pleteno vrečo. Prvi tekmovalci iz vsake skupine se bodo postavili na začetno
linijo ter se ob znaku pognali naprej in skakali do označenega mesta, kjer bodo vrečo
predali naslednjemu tekmovalcu iz skupine. Menjava se bo nadaljevala toliko časa,
dokler ne pridejo na cilj vsi člani skupine. Zmagala bo tista skupina, ki bo prva na
cilju. Med skakanjem bodo naleteli na ovire – zmaja, ki jim bo skušal preprečiti pot do
cilja.
 Med dvema zmajema (med dvema ognjema): otroci se bodo razdelili v dve skupini
in v vsaki skupini so bo določilo dva zmaja (vodji), ostali otroci bodo pastirčki. Cilj igre
je, da se z žogo čim hitreje izloči nasprotnikovo skupino.
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13.00 – Zaključek: Dijakinje se bodo z otroci pogovorile o tem, kako so se počutili, ali se
bodo ponovno udeležili delavnice, kaj jim je bilo najbolj všeč… Povabile jih bodo tudi, da se
skupaj s starši udeležijo sejma, ki se bo na zadnji dan festivala Zmaj 'ma mlade odvijal na
trgu pred hotelom Kras v Postojni, kjer si bodo lahko ogledali svoje izdelke. Sledilo bo kosilo,
za katerega bo poskrbel Mladinski center Postojna.

4. OGLAŠEVANJE
Oglaševali bomo v okviru festivala Zmaj 'ma mlade, lokalne televizije in radia ter s plakati, ki
jih bomo izobesile na oglasnih deskah na OŠ Antona Globočnika, OŠ Miroslava Vilharja in OŠ
Prestranek.

5. FINANČNI NAČRT
Naš finančni načrt je sledeč:

FINANČNI NAČRT
Cena 1 enote

Količina

Skupaj

30 kopij pobarvank Jakoba

0,05 €

30

1,50 €

modelček za piškote v obliki zmajčka

2,24 €

1

2,24 €

bonboni Šumi (za otroke)

1,27 €

5

6,35 €

majice s tiskom (za prostovoljce)

6,00 €

4

24,00 €

ledeni čaj (za otroke)

0,92 €

12

11,04 €

lizike mini (za otroke)

1,87 €

5

9,35 €

40,00 €

1

40,00 €

2,00 €

3

6,00 €

filc (material za torbico)
sukanec (material za torbico)
SKUPAJ

61

9

100,48 €

6. SKLEPNI DEL
Z našo projektno nalogo smo želeli popestriti program festivala Zmaj 'ma mlade. Skupaj z
Mladinskim centrom Postojna smo se zato odločili, da združimo koristno s prijetnim: otrokom
popestrimo počitnice, hkrati pa pripomoremo k spoznavanju nesnovne kulturne dediščine
Postojne in poskrbimo za medgeneracijsko druženje.
S pisanjem projektne naloge smo se tudi same veliko naučile, hkrati pa tudi zabavale.
Pridobile smo izkušnje s področja priprave in organizacije dogodka, ki bo izveden v mesecu
avgustu. Menimo, da nam bodo pridobljene izkušnje pomagale pri nadaljnjem šolanju in v
živ ljenju, saj smo morale dobro načrtovati in razporejati svoj čas in v nalogo vložiti kar precej
truda, da smo prišle do končnega izdelka. Našo turistično storitev želimo predstaviti tudi
javnosti, zato se bomo udeležile turistične tržnice v Ljubljani in sprejele tako pohvale kot
kritike.

7. VIRI IN LITERATURA
7.1 INTERNETNI VIRI
http://www.mcp.si/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zmaj_v_Postojnski_jami
http://sl.wikipedia.org/wiki/Postojna

7.2 KNJIŽNI VIRI







Sodoben vrtec : možnosti za otrokov razvoj in zgodnje učenje / Ljubica Marjanovič
Umek in Urška Fekonja Peklaj
Ustvarjalen otrok : prepoznajte in spodbudite naravno nadarjenost vašega otroka /
Dorothy
Einon
Zmaj v Postojnski jami / po ljudski pripovedki besedilo priredila Silvo Fatur in Srečko
Šajn
Zmajček Jami v Postojnski jami / Bojan B. Bitežnik
Turizem za praktično rabo / Janez Turnšek
Abeceda turizma / Milan Detela
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PRILOGA 1 – program delavnice

URA

OPIS DEJAVNOSTI

9.00

Pričetek dejavnosti in seznanitev s programom ter delom.

9.10

Branje zgodbe.

9.30

Reševanje delovnih listov.

9.45

Barvanje pobarvanke.

10.00

Odmor.

10.15

Izdelovanje torbice.

12.00

Igre na prostem.

13.00

Zaključek delavnice.
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PRILOGA 2 - anketa za otroke

ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni! Smo dijakinje 4. letnika Srednje ekonomske šole Postojna in delamo projekt za poklicno
maturo, ki nas čaka ob koncu šolskega leta. Za projekt smo si izbrale organizacijo delavnice za otroke
stare med 6 in 14 let. Ker želimo, da bi naš projekt izpadel kar se da realistično smo sestavile kratek
anketni vprašalnik za katerega vas prosimo, da si vzamete minuto časa in nanj odgovorite.
Spol: a) moški

Starost: ______________

b) ženski
1. Ali bi se vključil v delavnico o Pastirčku Jakobu?
a) Da.
b) Ne.
2. Ali se rad vključuješ v obšolske dejavnosti (krožki, delavnice…)?
a) Da.
b) Ne.
Napiši zakaj: ____________________________________________________________.
3. Najraje se vključim:
a) V športne aktivnosti.
b) V likovne delavnice.
c) Bralne aktivnosti.
d) Karkoli, samo, da nisem doma pred računalnikom.
e) Drugo: _________________________________.
4. Starši so veseli, če se vključujem v različne dejavnosti.
a) Da.
b) Ne.
c) Tovrstne aktivnosti jim niso všeč.
d) Drugo: ________________________________.
5. Največji razlog, da se ne vključujem v obšolske dejavnosti je?
a) Prevoz.
b) Denar.
c) Prosti čas.
d) Drugo: _____________________________.

NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE! 
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PRILOGA 3 - analiza ankete

Ali se rad vključuješ v obšolske dejavnosti?

Da
Ne

Ali bi se vključil v delavnico o pastirčku
Jakobu

Da
Ne
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Najraje se vključim

v športne aktivnosti
v likovne delavnice
bralne aktivnosti
karkoli, samo da nisem doma

Starši so veseli, če se vključujem v različne
dejavnosti

Da
Ne
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Največji razlog,da se ne vključujem v
obšolske dejavnosti je?

Prevoz
Denar
Pomankanje prostega časa
Drugo

15

PRILOGA 4 – načrt predstavitve na tržnici
Število sodelujočih na tržnici

5

Izgled stojnice

Stojnica bo imela podobo kraške jame, na njej
bosta tudi glavna lika naše naloge.

Dogajanje

Predstavitev zgodbe na prenosniku, prikaz
izdelave Jakobove torbice, animacija s
pastirčkom Jakobom.

Oglaševanje

Zgibanke, piškotki v obliki zmajčka, torbice
pastirčka Jakoba.
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PRILOGA 5 – vprašanja za kviz
1. Zakaj se Postojnčanom zafrkljivo reče torbarji?
Ker so Postojnčani potem, ko je pastirček Jakob ugonobil zmaja, iz zmajeve kože izdelali
torbice.
2. Po čem je znan pastirček Jakob?
Znan je po tem, da je ugonobil zmaja iz Postojnske jame.
3. Od kod prihaja pastirček Jakob?
Pastirček Jakob prihaja iz vasice Šmihel pod Nanosom.
4. Katere značajske lastnosti je imel pastirček Jakob?
Pastirček Jakob je bil bistroumen, iznajdljiv, pogumen in dobrosrčen fantič.
5. Kako je pastirček Jakob pokončal zmaja iz Postojnske jame?
Zmaju je vrgel z živim apnom napolnjeno tele. Po tem obedu je zmaj postal žejen. Ko se je
napil vode, je živo apno začelo delovati in zmaja je razneslo.
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