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OTROŠKI RIMSKI KAMP 
RIMSKI KAMP POETOVIO - ROMAN CAMP POETOVIO 

 

1 OSNOVNA IDEJA 

Na Ptuju že več kot 15 let razvijamo koncept predstavitve rimskega obdobja na sodoben festivalski način. 

Osrednji letni dogodek so Rimske igre, ki so postale prepoznavne v državi in izven meja. Na njih sodeluje 

več kot 800 udeležencev iz sedmih držav. Dogajanje je umeščeno v Rimski Kamp Poetovio, ki je inovativen 

projekt tematskega parka v kombinaciji s stacionarnimi enotami. Rimski Kamp je odprt od maja do 

oktobra in ponuja veliko možnosti za predstavitve, saj z rimsko tematiko, ki zajema več segmentov 

družbe in na poučen način predstavlja življenje pred 2000 leti, ter najznamenitejše arheološke najdbe 

predstavljene v obliki kopij in rekonstrukcij. Eksperimentalna arheologija je osnovno vodilo vseh 

predstavljenih področij, predvsem štirih temeljnih obrti: opekarstvo, kovaštvo, tesarstvo in kamnoseštvo. 

Predstavljamo področje prehrane, kmetijstva z zelišči, vrtnicami in vinsko trto, religije in vsakdanjih 

običajev. 

Osrednja ciljna skupina so otroci, ki nas obiskujejo v okviru šolskih enodnevnih izletov, ter z družinami v 
času Rimskih iger. Uvesti in realizirati želimo večdnevni otroški tabor, ki bo pričaral najmlajšim 
nepozabno doživetje in obenem dodal edukativno podlago. 
 
Otroški rimski kamp izvajamo v času poletnih počitnic s skupino do 40 otrok, med šestim in desetim 
letom. Otroci bivajo v Domusu v zgornjem nadstropju v postavljenih šotorih za tri osebe. Kamp traja tri 
dni od nedelje do srede. 
 

2 OTROŠKI RIMSKI KAMP - PROGRAM 

Tridnevno doživetje najmlajših je edinstven produkt z natančno določenim urnikom in ostalimi detajli, 
saj želimo ustvariti nepozabno doživetje za naše najmlajše. Za vse skrbi skupina vodij – animatorjev, ki 
so usposobljeni za delo z otroki. 
 
Program: 
 
1.dan 

• 17.00, prihod s starši ali skrbniki, sprejmejo jih animatorji in dodatno rimljani iz društev, 
otroci prevzamejo rimske obleke in določijo se ležišča v šotorih, ki so označeni z rimskimi 
številkami, v šotorih se preoblečejo in zadržijo garderobo v nahrbtniku 
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• 18.00, fotografiranje, starši zapustijo Kamp, prične se predstavitveni program z ogledom 
Kampa 

• 19.00, večerja s programom, spuščanje lampionov in družabne igre 

• 21.00, spanje 
 
2.dan 

• Jutranje obredje, bosanje, prižig ognja 

• 9.00, zajtrk, ki ga delno pripravijo otroci, jedilnica je urejena v pritličju ob kuhinji,  

• 9.30, izvedba delavnic, otroci so razdeljeni v dve ali tri skupine in se zamenjajo na 45 minut 

• 13.00, kosilo, otroci pripravijo predjedi in sodelujejo pri sladici 

• Počitek in sprehod 

• 15.00, delavnice in otroške igre v treh skupinah in med skupinami (tekmovanje za najboljšo 

skupino in posameznike skozi vse dni) 

• 18.00, priprava večerje in programa 

• 19.00, večerja z družabnim programom, sončni zahod, predstavitev obredov 

• 21.00, spanje 

3.dan 

• Jutranje obredje, bosanje, prižig ognja 

• 9.00, zajtrk 

• 9.30, pohod do mesta, ogled rimske peči, Orfejevega spomenika, sladoled, predstavitev v 

društvu Poetovio LXIX, vrnitev v tabor 

• 13.00, kosilo 

• Počitek in vaje za umiritev 

• 15.00, delavnice in otroške igre, otroci na delavnicah izdelujejo predmete, ki jih razstavijo in 

jih na koncu odnesejo domov 

• 18.00, priprava večerje in družabnega programa 

• 19.00, večerja z družabnim programom, bruhalci ognja, lampioni, peka na ognju 

• 21.00, spanje 

4.dan 

• Jutranje obredje, bosanje, prižig ognja 

• 9.00, zajtrk 

• 9.30, izvedba delavnic, dokončanje izdelkov, tekmovanje med skupinami 

• 13.00, kosilo 

• Počitek in sprostitev 

• 15.00, vaje za zaključni nastop 

• 17.00, prihod staršev, zaključni nastop v teatru 

• 18.00, fotografiranje in odhod 
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3 SPLOŠNI UČNI CILJI IN DELAVNICE 

Rimski kamp Poetovio je nemenjem širokemu krogu obiskovalcev, predvsem pa je zanimiv in poučen 
najmlajšim. Tri dnevni program bivanja in polne animacije za otroke med šestim in desetim letom je 
lahko počitniško nepozabno doživetje. Ob vsej igri in zabavi se v veliki meri vključuje tudi edukativni 
del. 
 
Splošni učni cilji 
 

• Otroci ovrednotijo pomen ostankov rimskega Poetovia; 

• na primerih iz krajevne zgodovine presojajo pomen ohranjanja in varovanja kulturne 
dediščine ter razvijajo odgovoren odnos do okolja; 

• sklepajo o vplivu rimske opekarsko – lončarske dejavnosti na razvoj mesta; 

• spoznajo pomen rimske kulinarike in osnovne kuharske spretnosti le-te; 

• spoznavajo in se sami preizkušajo v rimski umetnosti; 

• ovrednotijo pomen rimskega vsakdanjega življenja in ga primerjajo z današnjim; 

• spoznajo pomen pojava mitraizma v rimskem Poetoviu; 

• razvijejo zmožnost kritične presoje zgodovinskih dogodkov in pojavov na osnovi videnih 
zgodovinskih virov in literature; 

• učijo se kritične presoje zgodovinskih dognanj, raznovrstnih sporočil in aktualnih dogodkov; 

• pridobivajo veščine ustnega, pisnega in ilustrativnega sporočanja zgodovinskih informacij; 

• spoznavajo pomen ohranjanja in varovanja kulturne dediščine ter razvijejo odgovoren odnos 

do okolja; 

• razvijejo sposobnost za presojo različnih pogledov na zgodovino oziroma interpretacijo 

zgodovine in razumejo zakaj se interpretacija pojavi; 

• se kulturno obnašajo. 
 
Delavnice 
 

• opekarska in lončarska delavnica, predstavitev najpomembnejše obrti v rimskem Poetoviu, 
predstavitev in demonstracija opekarske peči, izdelovanje opek, krožnikov, čaš, oljenk in 
medaljonov, določeni izdelki se kot spomin odnesejo domov 

• mozaiki, izdelovanje posameznih mozaikov in skupinskega 

• kamnoseštvo in klesanje črk, otroci se seznanijo z osnovami klesanja, saj tudi sami izdelujejo 
velik kos kamna 

• usnjarstvo, vsak si izdela svoj mošnjiček, ki ga uporablja v Kampu 

• arheologija 

• kmetijstvo, predstavitev vrtnic, vinske trte in zelišč, strnjeno v eni uri, otroci naberejo 
vrtnice za rožno vodo in zelišča za kuhinjo 

• tabelariji, barvanke, risanje 

• otroške igre, tabelne in spretnostne (hodulje, bojevanje, metanje v tarčo, lokostrelstvo...) 
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• rimska vojska, predstavitev legionarjev, tehnik bojevanja, izdelava, čelade, meča in ščita 

• rimska moda, frizure, ličenje 
 

4 CENA 

 
Cena navedenega programa tri prenočitve na osnovi polnega penziona pri najmanj 25 

udeležencih je 120 EUR na osebo. 

 

Organizator: Društvo Poetovio LXIX, Krempljeva ulica 4, 2250 Ptuj 

             TRR SI56 3300 0000 5137 305 Addiko Bank d.d 
 

Rezervacije in informacije pošljite na karmen.stanet@gmail.com ali 040 835 892 Karmen.  
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