
Republika Hrvaška-                     
Republika Hrvatska 
 
Na drugem srečanju nadarje-
nih smo na sončno sobotno 
dopoldne spoznavali nekatere 
posebnosti naše sosednje 
države Hrvaške.  

Izdelali smo Savudrijski sve-
tilnik, mešanice morske soli 
in obmorskih zelišč, plakate o 
krapinskem pračloveku in 
lectova srca.   

Izdelki bodo ob projektu 
Evropske vasi del stojnice, ki 
jo bodo pod mentorstvom 
učiteljev pripravili učenci 
naše šole.  

SOBOTNICE 

 

E
V

R
O

P
S

K
A

 V
A

S
: 

H
r

v
a

š
k

a
 

O
S

N
O

V
N

A
 

Š
O

L
A

 
F

R
A

N
A

 
R

O
Š

A
 

C
E

L
J

E
 

 

8. 4. 2017 

                                                       
Hrvaška, uradno Republika Hrva-
ška, je država na stičišču  Sred-
nje Evrope, Jugovzhodne Evrope 
in  Sredozemskega morja.  

Glavno mesto: Zagreb                             
Predsednica: Kolinda  Grabar 
Kitarović                                                    
Valuta: kuna                                             
Prebivalstvo: 4, 253 mil. 
(2013)                                               
Jezik: hrvaščina 

 
Savudrijski svetilnik je oddaljen od Uma-
ga samo 9 km, do njega pa se lahko enos-
tavno pripeljemo z avtomobilom, kolesom 
ali čolnom. 
Čeprav ni povsem osamljen in nedosto-
pen, savudrijski svetilnik ponuja mir in skriv-
nostnost, ki sta značilna za vse svetilnike 
sveta, in je pripravljen pripovedovati o sko-
raj dvestoletni bogati zgodovini umaško-
savudrijskega predela … 
 
Pri gradnji svetilnika so uporabili kamen z 
bližnje obale, streha svetilnika pa je pokrita 
s strešniki, ki tehtajo do 70 kg, in tako klju-
buje najmočnejšim burjam. 
 
Tržačanom je bila postavitev svetilnika 
zaradi zagotavljanja varne plovbe proti trža-
škemu pristanišču še kako pomembna. 
Svetilnik se namreč vidi z Opčin nad Trstom 
in je včasih predstavljal pomemben del 
komunikacije – ladje so z zastavicami naja-
vile, da nameravajo vpluti v pristanišče, to 
pa je zagotovilo dovolj časa, da so bile izve-
dene potrebne priprave za njihovo pristajan-
je. 
Prvemu prižiganju svetilnika v letu 1818 je 
prisostvoval tudi sam avstrijski cesar Franc 
Jožef I., ki je takrat potoval mimo.  
(SPLETNI VIR) 

http://www.coloursofistria.com/sl/destinacije/savudrija


 

Učenci 6. in 7. razredov smo pod men-
trstvom ge. Maje Verhovšek izdelovali 
Savudrijski svetilnik.   

Na tulce trdega kartona smo s silikon-
skim lepilom nanašali   savudrijsko 
kamenje , risali okenca, na vrh pa pri-
trdili plastično kupolo. Tako sta nastali 
maketi svetilnika. 

Stran 2 

IZDELAVA SAVUDRUJSKEGA SVETINIKA 

E VR OPS KA V AS : HRVA ŠK A  

Danes jo uporabljamo predvsem kot poslovna ali 
spominska darila, okras na novoletnih jelkah itd. 
Tradicija srednjeveške izdelave lecta se po 
posameznih evropskih državah razlikuje.   
(SPLETNI VIR) 

Lect je izdelan podobno 
kot medenjak (vsebuje moko, vodo, 
med - ne pa tudi jajc). Enakomerno 
zgneteno in razvaljano testo je spe-
čeno v obliki različnih vzorcev (srce, 
podkev, konj...). Nanj se nanese 
rdeča barva (nekoč barvilo iz rdeče 
pese), in različni okraski, tudi maj-
hna ogledala ali napisi.  

Po slovenskem izročilu se obarva 
samo sprednja stran lecta, zadnja 
je vidna kot medenjak, na Hrvaš-
kem pa se obarvata obe strani. 

Lect je okrasna slaščica, ki ni namenje-
na jedi. Jemo jo lahko sicer še nekaj 
dni po izdelavi, dokler popolnoma ne 
zatrdi.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Srednji_vek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Evropa
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Medenjak&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rde%C4%8Da_pesa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Rde%C4%8Da_pesa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sla%C5%A1%C4%8Dica


 

 

 

Krapinski pračlovek 

Ko je sloviti zagrebški paleontolog Dragutin 
Gorjanović Kramberger v okviru priprave geološke 
karte Hrvaške na hribu Hušnjakovo začel paleontolo-
ška izkopavanja in čez deset dni odkril ostanke kosti, 
ki so bili podobni fosilnim ostankom ljudi, številne 
artefakte in ostanke davno izumrlih živali, se je tok 
zgodovine za Krapino usodno spremenil. Drugega 
septembra 1899 je namreč znanstveno dokazal, da 
je na tem mestu veliko nahajališče ostankov nean-
dertalskega človeka.  

Neandertalec je oblika človečnjaka, ki se je pojavila 
vzporedno s pokončnim človekom pred približno 
150.000 leti. Glede na najmlajše ostanke ocenjujejo, 
da je (iz neznanih vzrokov) izumrl pred 27.000 leti.  

(SPLETNI VIR  

Stran 3 

Šesto– in sedmošolci smo se 
preizkusili tudi v izdelovanju 
lectovih src v delavnici, ki jo je 
vodila ga. Blanka Skočir.  Ker 
nam bodo srca služila za 
simbolični okrasni material smo 
jih izdelali iz fimo mase, ki smo 
jo sušili v mikrovalovni pečici, 
nato pa z akrilno barvo rdeče 
pobarvali na obeh straneh. Po 
sušenju smo nanje prilepili 
ogledalca, nato pa s tinkturami 
risali različne motive rož in src. 
Ko se je nanos posušil, smo jih 
ustrezno dekorirali v darilca, ki 
so jih fantje nekoč poklanjali 
izbranim dekletom. 

IZDELAVA LECTOVIH SRC 

IZDELAVA PLA-
KATOV O KRA-
PINSKEM PRA-

ČLOVEKU  
Mentorici:   

Ga. Maja Grenko,  
ga. Karmen Berlič 

Preučili smo različne vire in tako 
spoznali življenje neandertalca. 
Njegove navade, oblačila in način 
obstoja smo upodobili na plakatih, 
tako da smo izdelali ilustracije, ki 
smo jih lepili, nato pa še dopolnili   
z zanimivimi podatki. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pokon%C4%8Dni_%C4%8Dlovek

