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Dobrodošla,
dobrodošel 
na Ptuju! 

Da se nahajaš v enem najstarejših 
slovenskih mest, gotovo že veš. 
Najzanimivejše stvari pa so pogosto 
tiste, ki jih ne poznamo in jih na prvi 
pogled sploh ne opazimo. Ptujske 

ulice so polne takšnih zgodb. 
Vodnik za male raziskovalke in 
raziskovalce ter velike radovednice 
in radovedneže je zabaven 
pripomoček, ki so ga z mislijo nate 
oblikovale vzgojiteljice Vrtca Ptuj. 
Razkril ti bo skrivnosti mesta in 
te popeljal do številnih očarljivih 
kotičkov. Spoznaj jih z družino, 
prijatelji ali samostojno.

Veselo popotovanje!

Nadobudna raziskovalka/
Nadobudni raziskovalec mesta Ptuj
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SPROSTITEV IN ZABAVA

Zabavno dejstvo: Ali veš, 
da imajo ljudje iz drugih držav 
pri izgovorjavi imena PTUJ 
pogosto veliko težav? Nekatere 
Izpeljave imena mesta so prav 
hecne. Ptuj je tako npr. Ptuž, 
Petui ipd.

V vodniku za male raziskovalke 
in raziskovalce ter velike 
radovednice in radovedneže 
po najstarejšem slovenskem 
mestu so zbrane znamenitosti, 
skriti kotički mesta, kulturna 
dediščina, zgodbe in naravne 
danosti. Vse točke so označene 
na zemljevidu, ki ga najdeš na 
strani 6 in 7. Vsaki so dodani 
kratek opis in namigi za 
aktivnosti ter raziskovanje. 

Točke lahko obiščeš po lastni 
izbiri glede na tvoja zanimanja in 
razpoložljivi čas. Poseben prostor 
je namenjen tvojim vtisom. Beleži 
jih in ohrani spomine na zanimive 
dogodivščine v starem mestu.

4

V brošuri so predstavljene točke:

Oči na peclje
Preden se odpraviš na potep po ptujskih ulicah, te želimo 
opomniti na nekaj zanimivosti, ki jih ne gre spregledati. 
Označi vse, ki si jih opazil/-a.

☐  kurent
☐  rdeče mestno kolo - Pecikl
☐  mogočni kamen sredi mesta 
☐  most brez avtomobilov
☐  hiša, ki bere poezijo 
☐  ptujski prstan
☐  Ptujsko morje
☐  okrogla hiša ob reki
☐  najvišja ura v mestu
☐  telefonska govorilnica s knjigami
☐  slon

Si opazil/-a še kakšno posebnost? Dopiši ali nariši. 
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»Čuječnost« 
v Sončnem parku

Romantični Sončni park se nahaja 
pred Dominikanskim samostanom 
nad reko Dravo. Če greš čisto 
tiho po potki, posuti s kamenčki, 
lahko slišiš petje mnogih ptic, ki 
se skrivajo v cvetočih grmičkih. 
Misliš, da njihovi cvetovi dišijo? 
Stopi bliže in poduhaj! Obisk parka 
je res nekaj posebnega, saj nudi 
sprostitev in zanimiv pogled na 
reko Dravo. 

NAMIG ZA AKTIVNOSTI: 
Zapri oči in prisluhni. Kaj slišiš? So 
ptički? Morda piš vetra? Slišiš tudi 
reko Dravo?

Poduhaj drevo, cvetove, obzidje in 
še kaj. Kateri vonj ti je najbolj všeč?

Objemi drevo. Koliko energije ti 
da! Potipaj drevesno skorjo vseh 
dreves v parku. Občutiš razliko? 
Pojdi z roko po obzidju od začetka 
do konca.

Točko smo obiskali:
KDAJ?
KDO?
KAKO SMO SE POČUTILI? 
(pobarvaj obrazek ob fotografiji)
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»Zgodovina« 
na Ptujskem gradu 

Ptujski grad leži na griču nad mestom. 
Le zakaj je zgrajen tako visoko? Grad je 
starejši od vaših prapraprababic. Takrat 
so ljudje živeli drugače. Kako? To si 
lahko ogledaš v notranjosti gradu, kjer 
se lahko sprehodiš po različnih sobanah. 
Videl/-a boš, kako so živeli graščaki, 
kako so se oblačili, kakšno pohištvo in 
posodo so uporabljali. Takrat še ni bilo 
fotoaparatov, zato so slikarji prebivalce 
gradu slikali na platno. Njihove portrete 
lahko občuduješ v grajskih sobanah. 
V nekdanji konjušnici je danes stalna 
razstava pustnih etnografskih likov. Ali 
veš, da se v glasbeni zbirki na gradu 
nahaja glasbilo, ki se imenuje tibia? Kaj 
misliš, katero glasbilo je to?

NAMIG ZA AKTIVNOSTI: 
Na Ptujski grad se lahko odpraviš 
po treh poteh - sprehodi se po 
vseh. Ena od poti vodi po lesenih 
stopnicah. Preštej jih! 

Pred vhodom v zgornje grajsko 
dvorišče, na levi strani, je zeliščni 
vrt. Prepoznaš katero zelišče? Si 
opazil/a- vodnjak na grajskem 
dvorišču? 

Stopi do obzidja in se razglej. 
Preštej mostove čez reko Dravo. 
Tolikokrat, kot je mostov, teci 
okrog najvišjega drevesa. Ali 
vidiš Pohorje in Donačko goro? 
Opaziš tudi stolp na Boču? Boču 
pravimo tudi štajerski Triglav. Ali 
veš zakaj?

Točko smo obiskali:
KDAJ?
KDO?
KAKO SMO SE POČUTILI? 
(pobarvaj obrazek ob fotografiji) 9

Pobarvanka
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Pobarvanka

ustvarjalni izziv
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 »Ljubezen« 

na peš mostu in 
obrežju reke Drave

Ali je kaj trden most? »Seveda, danes 
že, nekoč pa ne. Nekoč sem bil iz 
lesa zgrajen, danes sem iz betona. 
Sem eden izmed štirih mostov, ki 
povezujejo levi in desni breg reke 
Drave. Namenjen sem kolesarjem in 
pešcem. Nudim najlepši razgled na 
Ptujski grad. Ko se na meni v soju 
zvezd najdejo zaljubljeni, postanem 
priča začetku nove pravljice, saj 
ponoči sijem v vsej svoji lepoti.«

Ptujski grad je resnično mogočen. Kako pa izgleda grad, 
v katerem bi živel ti? Nariši ga.

NAMIG ZA AKTIVNOSTI: 
Zapri oči in poslušaj šum reke 
Drave. Sprehodi se čez most in pot 
nadaljuj po obrežju reke Drave ter 
ob tem opazuj ptice, reko in Ptujski 
grad. 

Teci čez most tako, da vijugaš med 
belimi črtami, ki potekajo po sredini 
mostu. Čez most se sprehodi v temi 
in uživaj v njegovi lepoti.

Na sredini mosta objemi starše, 
bratca, sestrico …

Namig za odrasle: kosilo pri Ribiču, 
vožnja z ladjico
Zeleni namig: Ne hrani ptic, le 
opazuj jih.

Točko smo obiskali:
KDAJ?
KDO?
KAKO SMO SE POČUTILI? 
(pobarvaj obrazek ob fotografiji)
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 »Igranje« 
v mestnem parku 
ali parku Turnišče
 
Nekoč, dolgo dolgo nazaj, so v gradu 
Turnišče živeli grofica Suzana in 
njeni otroci, ki so se najraje igrali 
v parku ob gradu. Tam so se lovili, 
igrali skrivalnice in plezali na drevesa. 
Park se še danes ponaša z izjemnimi 
primerki rdeče bukve, hrasta, lipe in 
platan. Ob gradu je prekrasen ribnik, 
v katerem so male raziskovalke in 
raziskovalci najraje lovili žabe ter 
opazovali različne vrste ptic. 

NAMIG ZA AKTIVNOSTI: 
Najdi visoko drevo in poskusi 
splezati nanj.

Ena, dve, tri, kdo lovi? Ena, 
dve, tri, kdo miži?

Dotakni se osmih dreves in 
teci okrog vsakega.

Točko smo obiskali:
KDAJ?
KDO?
KAKO SMO SE POČUTILI? 
(pobarvaj obrazek ob fotografiji)
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ustvarjalni izziv
Nalepi liste dreves, ki si jih našel pod mogočnimi krošnjami.



»Skrivnost« 

v rovu pod Ptujskim 
gradom in na Panorami 

Grič Panorama te vabi, da ga obiščeš in 
odkriješ, saj ponuja veliko skrivnosti. 
Ali veš, da Panorama pod zemljo 
skriva rimsko mesto? Skrivnosti, ki so 
jih odkrili arheologi, lahko spoznaš na 
mnogih razvejanih potkah, ki vabijo k 
raziskovanju.

Za najpogumnejše je pod gradom 
še vedno rov, ki ga lahko obiščeš. 
Ko vstopiš v prostor pod zemljo, se 
prebudi domišljija, s pomočjo lučke pa 
se razkrijejo skrivnosti. 

NAMIG ZA AKTIVNOSTI: 
Ob vznožju Panorame poišči 
pot, ki se začne s stopnicami, 
in preštej korake do prve klopi. 
Naredi pet počepov in pet 
poskokov.

Poišči rimske spomenike in 
preštej, koliko jih je. Enega nariši.

Vzpni se na najvišjo točko 
Panorame. Obrni se proti reki 
Dravi in naštej vsaj pet stvari, ki 
jih vidiš pred seboj. 

Zapri oči in se pomikaj od 
začetka zidu do vhoda v rov. Z 
roko se dotikaj zidu.

Točko smo obiskali:
KDAJ?
KDO?
KAKO SMO SE POČUTILI? 
(pobarvaj obrazek ob fotografiji)
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»Opazovanje« 

iz ptičje
opazovalnice

Petje ptic je eden najlepših 
zvokov v naravi, ki mu vsi radi 
prisluhnemo. Na Ptujskem jezeru 
so našle dom različne vrste ptic. 
Njihovo oglašanje se sliši že na 
daleč, ko se sprehodimo po obrežju 
reke Drave. Če se povzpneš na 
opazovalnico, te čaka posebna 
dogodivščina, saj lahko s pomočjo 
daljnogleda občuduješ ptice čisto 
od blizu. Videl/-a boš več otočkov, 
na katerih, med drugimi, gnezdita 
navadna čigra in rečni galeb.

NAMIG ZA AKTIVNOSTI: 
Opazuj ptice in naravo z 
daljnogledom. Koliko vrst ptic si 
opazil/-a? So med njimi morda tudi 
mladički?

Bi znal/-a oponašati njihovo 
gibanje?

Zapri oči. Kaj slišiš? Le kaj si ptice 
sporočajo? Se prepirajo, se le glasno 
pogovarjajo, kličejo ali vabijo na 
skupni let? 

Točko smo obiskali:
KDAJ?
KDO?
KAKO SMO SE POČUTILI? 
(pobarvaj obrazek ob fotografiji)

ZELENI NAMIG: Ptice v naravi 
le opazujemo in jih ne hranimo. 
Vodne ptice v brežinah ob vodi 
najdejo obilico kakovostne hrane. 
S hranjenjem se povečata število 
in gostota vodnih ptic, s tem pa 
tudi tekmovalnost in agresivnost 
med osebki. Prav tako se zaradi 
povečanega vnosa organskih 
snovi slabša kakovost njihovega 
življenjskega okolja, hkrati pa 
se zvišujejo možnosti za prenos 
bolezni med pticami. 
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 »Fotografiranje« 
skozi turistični okvir

Hoja čez ptujski peš most te pripelje 
do novejše znamenitosti našega mesta 
v obliki velikega okroglega okvirja. 
Imenuje se ptujski prstan.

Sprehajalci se pri njem radi ustavijo in 
fotografirajo. Skozi njega seže pogled 
do Ptujskega gradu. Ali veš, da so za 
izdelavo prstana porabili več kot tri 
tone aluminija?

NAMIG ZA AKTIVNOSTI: 
Naredi »naj« fotografijo.

Kakšne oblike je prstan? Ali 
veš kaj piše na njem?

Teci trikrat skozi prstan in 
trikrat okrog njega.

Točko smo obiskali:
KDAJ?
KDO?
KAKO SMO SE POČUTILI? 
(pobarvaj obrazek ob fotografiji)
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»Telovadba« 

v motoričnem parku

Motorični park se nahaja ob 
sprehajalni poti vzdolž reke Drave, 
kjer je postavljenih osem otroških 
športnih igral, ki so namenjena 
razvijanju motoričnih spretnosti 
posameznega otroka. V neposredni 
bližini pa se lahko razgibajo tudi 
starejši, katerim so namenjene 
raznolike naprave fitnesa na prostem. 
Uživajte skupaj v zeleni okolici 
in razgibajte vse vaše mišice. Ob 
telovadbi na prostem se boste nadihali 
svežega zraka in tako dobro poskrbeli 
za svoje zdravje.

NAMIG ZA AKTIVNOSTI:
Večkrat preizkusi vsa igrala - 
vaja dela mojstra. Ali veš, kaj to 
pomeni?

Poišči še druge točke za 
»telovadbo« na Ptuju.

Med vadbo ne pozabi piti dovolj 
vode. 

Točko smo obiskali:
KDAJ?
KDO?
KAKO SMO SE POČUTILI? 
(pobarvaj obrazek ob fotografiji)
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ZELENI NAMIG: Promet 
je eden glavnih vzrokov 
onesnaževanja zraka in 
podnebnih sprememb. Spodbudi 
starše, da mesto raziščete brez 
avtomobila - peš, s kolesi ali z 
mestnim avtobusom.

 »Zgodba« 
v starem mestnem 
jedru
 
Sredi starega mestnega jedra 
stoji ogromen star spomenik. 
Visok je kot odrasla žirafa 
(pet metrov) in širok kot avto 
(1,8 metra). V njem se skriva 
veliko zanimivih zgodb naših 
prednikov. Na spomeniku 
vidimo Orfeja, ki žalosten 
igra na liro, saj je izgubil svojo 
ljubljeno Evridiko. Če te zanima 
ta lepa zgodba o Orfeju in 
Evridiki, jo poišči v knjižnici.

Spomenik je v zimskem času 
zaščiten, saj ga dež in sneg 
uničujeta.

NAMIG ZA AKTIVNOSTI:
Orfej je zelo lepo pel. Tudi ti staršem 
zapoj kakšno pesmico.

Poznaš katero od zanimivih zgodb, 
ki jih skrivajo še drugi spomeniki 
v bližini: mestni stolp - legenda o 
graščakovi uri, Florijanov spomenik 
- mestni zavetnik pred požari, cerkev 
sv. Jurija - legenda o Juriju, ki je ubil 
zmaja?

Na drugi strani reke Drave najdeš 
mitreje, ki so povezani z zgodbo o 
Mitri. Poišči tudi to zanimivo zgodbo.

Točko smo obiskali:
KDAJ?
KDO?
KAKO SMO SE POČUTILI? 
(pobarvaj obrazek ob fotografiji)
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Pobarvanka

ustvarjalni izziv
Ali veš, kaj je lira? Nariši Orfeja, ki igra na liro. 



Pobarvanka
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»Raziskovanje« 
starih mestnih ulic 

Stare mestne ulice so kot nalašč za 
potepanje in raziskovanje. Pozorno 
opazuj hiše, stara vrata in pokukaj na 
kakšno dvorišče. 

NAMIG ZA AKTIVNOSTI:
Grajska ulica – Vstopi skozi 
prva vrata na desni in našel/-a 
boš zanimivo dvorišče z visokimi 
oboki. Poglej pod noge - iz česa 
so zgradili pot?

Jadranska ulica – Prehodi 
celotno ulico. Začni na vrhu 
stopnic in poišči črno masko. 
Nato na stenah hiš poišči maske, 
ki spominjajo na kurenta. Koliko 
si jih naštel? Poglej streho 
hiše št. 8 in poišči odprtine, 
ki so jih usnjarji uporabljali 
za prezračevanje, ko so sušili 
živalske kože. Na koncu ulice 
poišči še slona. Pa ne tistega iz 
živalskega vrta …

Slovenski trg 1 – Ali vidiš levjo 
glavo nad vrati? Levo in desno 
od glave sta sfingi. Ali veš, kaj 
predstavljata?

Slomškova ulica 18 – Poglej, kaj 
je vklesano v kamen nad okni in 
vrati.

Tudi ostale ulice našega 
mesta ponujajo priložnosti za 
raziskovanje. Obišči jih. Sprehodi 
se tudi po novi tržnici, kjer si 
lahko odpočiješ.

Točko smo obiskali:
KDAJ?
KDO?
KAKO SMO SE POČUTILI? 
(pobarvaj obrazek ob fotografiji)
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»Sprostitev 
in zabava« 
na Ranci

Ptujsko jezero je največje slovensko 
umetno jezero. Ptujčani ga imenujemo 
tudi Ptujsko morje. Okolica ponuja 
različne aktivnosti za sprostitev in 
rekreacijo, ki so dostopne po mnogih 
sprehajalnih poteh. S kolesom ali peš se 
lahko podaš po 13 km dolgi poti okrog 
jezera. Ti bo uspelo?

NAMIG ZA AKTIVNOSTI:
Sedi na pomol in uživaj ob 
pogledu na Ptujski grad in 
okolico. Opazuj reko. Kakšne 
barve je? Je deroča ali mirna? 
Si v vodi ali na vodi opazil/-a 
kakšne živali?

Ali veš, kaj je »pozdrav soncu«? 
Naredi to vajo.

Vrzi kamen v reko. Odrasli te naj 
nauči metati »žabico«.

Sprehodi se po obrežju reke 
Drave in poišči, kje se zlivata 
potoka Grajena in Rogoznica. 

Točko smo obiskali:
KDAJ?
KDO?
KAKO SMO SE POČUTILI? 
(pobarvaj obrazek ob fotografiji)
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11ustvarjalni izziv
Okolica ptujskega jezera in reke Drave sta dragocen življenjski prostor številnih 
živali. Nariši tiste, ki si jih srečal.
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