Poučen in zanimiv obisk ŽALCA
in ŠEMPETRA v Savinjski dolini
Naravoslovni dan
Prijeten dan preživet v naravi vam bo napolnil baterije, obenem pa boste svoje znanje obogatili z novimi vedenji o:
• Ekomuzeju hmeljarstva in pivovarstva Slovenije, ki v obnovljeni stari sušilnici hmelja pripoveduje zanimivo zgodbo o hmeljarstvu in pivovarstvu. Svoje novo pridobljeno
znanje boste preverili z učnimi listi,
• ribniku Vrbje in ekološki učni poti Vrbje – ribnik z bogato floro in favno očara in skupaj
z učnimi listi boste preverili znanje o naravi,
• jami Pekel – mogočno podzemno jamo, ki z enournim sprehodom po podzemlju, bogatem z raznovrstnimi kapniškimi oblikami, ustvari nepozabno doživetje, delovni listi pa
preverijo znanje o lastnostih kraškega sveta.
Cena izleta: 5,85 €/osebo (skupine otrok, dijakov nad 15 oseb)

Kulturni dan
Oba kraja prepričata s svojo bogato zgodovino. Vabimo vas k ogledu:
• Savinove hiše in Savinove sprehajalne poti; general in skladatelj Risto Savin je v Žalcu
pustil pomemben pečat. Spoznajte njegovo delo in osebnost z obiskom rojstne hiše in
sprehajalne poti, ki vas popelje tudi po mestnem središču Žalca,
• Rimske nekropole in rimske ceste - enega izmed najpomembnejših in najlepše ohranjenih spomenikov rimske dobe v Sloveniji in srednji Evropi. Novo pridobljeno znanje
boste prav tako preverili z učnimi listi.
Cena izleta: 5,80 €/osebo (skupine otrok, dijakov nad 15 oseb)
Za izvedbo posameznega programa potrebujete tri šolske ure.
Program prilagodimo tudi vašim željam, tako časovno kot vsebinsko.

Za dodatne informacije in dogovore smo dosegljivi v:

TIC Žalec
Šlandrov trg 25, Žalec
tel.: 03 710 04 34
e-pošta: zkst.tic@siol.net
med tednom od 9. do 18. ure
ob sobotah med 9. in 13. uro.
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Vabljeni v Žalec in Spodnjo Savinjsko dolino!

