ŠTUDIJSKI KROŽKI V LETU 2012
Literarna ustvarjanja
Študijski krožek smo izvedli v sodelovanju z literarnim društvom RIS iz Idrije. Prvi cilj študijskega krožka
je bil spoznati več dejstev o idrijskih žlikrofih in njihovi zgodovini ter naj tej podlagi dobiti ideje za
pripravo literarnih prispevkov za sodelovanje na literarnem natečaju na temo "Žlikrofi pri nas doma".
Pri tem so nam bila v pomoč različna strokovna in arhivska gradiva, pričevanja ter »brskanje« po naših
spominih. Udeleženci so sprejeli kulinarično-literarni izziv, vzeli v roko kuhalnico, previdno zmešali
nadev, dodali ščepec svoje ustvarjalnosti in začimb, nadev spretno zavili v testo in poslali svoj izdelek
na pokušino komisiji. Kot akcijski cilj smo si skupaj s člani literarnega društva RIS zadali še izdelavo
brošure, ki vsebuje recept za prave idrijske žlikrofe ter odlomke iz izbranih literarnih del, ki se
navezujejo na postopek izdelave.
Urejena podoba domačije
Študijski krožek smo organizirali v pomladanskem času, ko pričenjamo z urejanjem okolice našega
doma. Izvedli smo ga v sodelovanju s Turističnim društvom Čekovnik. K udeležbi smo povabili vse
prebivalce vasi, ki želijo prispevati k v večji urejenosti svojega kraja, še posebej tiste, ki jih zanima kako
urediti vrt, izvesti zasaditev in urediti ostalo okolico domačije. Udeleženci so usvojili znanja o
načrtovanju zunanjega prostora in zasaditev okrog domačij, dejavnikih, ki vplivajo nanje ter o pomenu
ohranjanja kulturne krajine, katere del so tudi naselja. Učili so se v obliki izmenjave zanj, z uporabo
različne strokovne literature, s pomočjo zunanje sodelavke, veliko dela in učenja pa so opravili tudi na
terenu. Študijski krožek je prispeval k lepšemu izgledu vasi, saj so udeleženci pridobili široka in
praktična znanja o urejanju okolice domačij, vrtov in javnih vaških površin ter so se tako že uredile
nekatere površine.
Skuhajmo nekaj novega iz krompirja
Jesen je čas, ko dozori krompir, ki je vsakodnevna sestavina naše prehrane in iz katerega pripravljamo
številne jedi. S krompirjem lahko skuhamo številne nevsakdanje, manj poznane, zanimive in okusne
predjedi, glavne jedi, solate, iz njega tudi spečemo sladice. Potrebujemo le prave recepte, kuharsko
znanje in veliko idej. 6. oktobra 2012 je bil krompir na voljo za nakup in pokušino tudi na jesenski
prireditvi Kmečka tržnica, ki je potekala na Mestnem trgu v Idriji. V povezavi s to prireditvijo smo
organizirali tudi študijski krožek. K udeležbi smo povabili tako »kuharje začetnike«, kot že »izkušene
mojstre«. Udeleženke so si izmenjale znanja o krompirju, recepte, kuharske skrivnosti ter se naučite
pripraviti celoten meni jedi z uporabo krompirja, da bodo v svojo kuhinjo vnesle nekaj novosti. V okviru
krožka je nastala zloženka s številnimi recepti, ki je bila na voljo tudi na prireditvi.
Zeliščarstvo za začetnike
Študijski krožek smo organizirali z namenom spodbujanja izvajanja različnih dejavnosti na IdrijskoCerkljanskem podeželju, med katerimi je tudi gojenje in predelava zelišč, ki pa je na našem območju
zelo slabo zastopana, kljub dobrim naravnim možnostim. V okviru študijskega krožka so se udeleženci,
ki ji zanima uporaba zelišč v vsakdanjem življenju tako seznanili z osnovnimi znanji o gojenju, nabiranju
in uporabi zelišč. Skupaj so spoznavali različna zelišča, strokovno literaturo, ki nam je v pomoč pri

nabiranju in gojenju, s katerimi zelišči si lahko pomagamo za lajšanje tegob pri pogostih boleznih, na
kaj moramo paziti, da zelišč ne zamenjamo z drugimi rastlinami in na kaj, ko jih uživamo skupaj z
zdravili, spoznavali so pripravo različnih izdelkov iz zelišč, podali so se tudi v bližnjo naravo,… K
sodelovanju smo povabili tudi zeliščarje ter Društvo za zdravilne rastline Idrija-Cerkno. Ker so
zeliščarstvo prepoznali kot podjetniško oz. dopolnilno možnost so kot akcijski cilj za širšo javnost
pripravili predstavitev primera dobre prakse zeliščne kmetije, ki prihaja iz podobnega hribovskega
območja kot je Idrijsko in Cerkljansko saj so tako želeli spodbuditi prebivalce na območju k razvijanju
tudi te dejavnosti.
Računalniška orodja v rodoslovju
V lanskem šolskem letu smo izpeljali zelo uspešen in dobro obiskan študijski krožek Izdelaj si lastno
družinsko drevo, kjer so se udeleženci naučili, kako in kje lahko zbirajo podatke o svojih prednikih,
izmenjali izkušnje, obiskali so arhive, pripravili razstavo rodovnikov, časopisni članek itd. V letošnjem
krožku pa so se udeleženci posvetili izključno obvladovanju in urejanju že zbranih podatkov, saj ima
marsikateri raziskovalec s tem težave, prav tako pa je pomembno, da znajo iz zbranih podatkov narediti
dober rodovnik. Sodobne tehnologije, predvsem računalništvo so omogočile, da so rodoslovni podatki
sedaj na dosegu „miške“, novi podatki se lahko vnašajo kadarkoli, pri izdelavi rodovnika je omogočeno
sodelovanje več avtorjev hkrati. Udeleženci so se naučili lastne zbrane podatke administrirati in urediti
v pregledno drevesno strukturo s pomočjo uporabe enega od najboljših tovrstnih sodobnih
računalniških programov, ki je v slovenskem jeziku in brezplačno dostopen na spletu, znajo narediti
tiskan izdelek v obliki rodovne knjige, rodovnega drevesa, ostalih rodoslovnih poročil in znajo postaviti
rodovnik v splet ter tako omogočijo dostop do rodovnika več osebam, za vpogled ali za vnos novih
podatkov, ob upoštevanju veljavnih predpisov s področja varovanja osebnih podatkov. Akcijski cilj
članov študijskega krožka je bila ustanovitev povezane interesne skupine idrijskih rodoslovcev na
Googlu. Tako bodo od sedaj dalje s pomočjo prednosti, ki jih omogočajo sodobne računalniške
tehnologije lažje ohranjali medsebojne stike, sodelovali, se povezovali, si pomagali, izmenjevali znanja,
izkušnje, podatke in reševali probleme rodoslovcev na našem območju.
Tradicionalna peka za praznični čas
V prednovoletnem času so se v študijskem krožku zbrale ženske, ki so želele ovrednotiti pripravo
različnih jedi, sladic in kruha v prazničnem času nekoč in danes, ter pridobiti določene veščine kuhanja
in peke, ki bodo obogatile njihove praznike. Članice so zbirale recepte, slike, ustne informacije o
pripravi sladic, kruha, slanega peciva in namazov, obiskale so kmetijo v Idrijskih Krnicah, kjer so
spoznale pripravo kruha v krušni peči itd. Na srečanjih so vse te jedi tudi pripravljale ter prenašale
izkušnje in znanje na druge članice. V veliko pomoč jim je bila tudi zunanja sodelavka Helena Mavri.
Lično urejeni recepti, ki so jih izbrale in pripravile so bili pred novim letom na voljo obiskovalcem
Pokrite tržnice v Idriji.
Prazniki so lepi. Prazniki so užitek. Prazniki so koristni. II.
Študijski krožek Prazniki so lepi. Prazniki so užitek. Prazniki so koristni. II. je potekal v veselem
predprazničnem vzdušju. Udeleženke so si izmenjale znanja, vtise in razmišljanja o praznovanju
prednovoletnih in novoletnih praznikov nekoč in danes. Prav tako so izvedele veliko novega o
okraševanju doma in božičnega drevesa, na njihovo povabilo jim je zunanji sodelavec predstavil
sodobne trende v krašenju doma in z njegovo pomočjo so tako izdelale okenski okras iz različnih
materialov, odšle so si tudi ogledati razstavo novoletnih aranžmajev. Udeleženke so obiskale mestno
knjižnico, kjer so dobile veliko literature na temo pisanja voščil, preizkusile so se v izdelavi voščilnic iz
naravnih in odrabljenih materialov ter jih popisale s prisrčnimi voščili, pogovarjale so se tudi o
obdarovanju in pomenu obdarovanja ter o pomenu praznovanja božiča. Naučile so se tudi pripraviti

slavnostno mizo. Za konec so v izložbenem oknu pripravile tudi manjšo razstavo svojih izdelkov,
nastalih v okviru študijskega krožka.

