
Gimnazija in srednja šola Kočevje predstavlja projektni teden 

PANJSKA KONČNICA KOT TRŽNI IZZIV 

 

Dijaki prvih in drugih letnikov prodajalcev in mizarjev Gimnazije in srednje šole 

Kočevje so tudi letos združili svoja znanja in nekatere nove učne vsebine skupaj 

spoznavali v okviru projektnega tedna. Tema letošnjega projekta je bila Panjska 

končnica kot tržni izziv.   

Tako so se  v  okviru  projektnega tedna dijaki odpeljali na Gorenjsko, kjer so si v 

Breznici ogledali rekonstrukcijo čebelnjaka Antona Janše, ki je bil tudi učitelj 

čebelarstva na cesarskem dvoru. Sledil je ogled Čebelarskega muzeja v Radovljici in 

ogled Linhartove spominske sobe. V muzeju so spoznali avtohtono raso čebel, 

svetovno priznane čebelarje in imeli prvi stik s pravimi poslikanimi panjskimi 

končnicami, ki predstavljajo posebnost slovenskega prostora in so del slovenske 

ljudske umetnosti. 

Naslednji dan so si najprej ogledali zanimiv film o čebelah, obiskal jih je tudi  čebelar,  

gospod Janez Kojek, ki je predstavil življenje čebel v panju, sledilo je predavanje o 

panjskih končnicah, po malici aktivno delo. Vsaka skupina je narisala po dva     

motiva za panjsko končnico, ki so ju kasneje pod mentorstvom akademskih slikarjev 

g. Saša Koprivca in g. Miša Strmana tudi poslikali. Tematika panjskih končnic je bila 

povezana s Kočevsko in njeno zgodovino.    

Medtem ko so nekateri slikali na panjske končnice, pa so ostali člani skupine pisali  

zgodbice s panjske končnice, ki so jih kasneje prevedli še v angleščino.  

Mizarji so  risali panje na računalniškem programu ZWCAD, barvali panjske ličnice,  

jih privijačili na iverno ploščo, vse skupaj pa postavili še na stojalo.                                                             

Četrti dan so dijaki v okviru matematike računali, koliko procentov lesa bi porabili za 

izdelavo ene panjske končnice, njeno ploščino in obseg, kasneje pa so prodajalci 

razmišljali o panjski končnici kot prodajnem produktu, za katerega so izdelali oglas in 

potek oglaševanja. 

Zadnji dan je bil namenjen urejanju posebnih map, pisanju poročila, izdelavi 

predstavitve in poročanju skupin. 

Po zaključku projektnega tedna so sodelujoči dijaki in profesorji  glasovali za «Naj 

panjsko končnico«. Največ glasov je prejela panjska končnica z naslovom Jelen, ki jo 

je zasnovala 6. skupina. S panjskimi končnicami so sodelovali tudi na Hoferjevem 



nagradnem natečaju in osvojili 2 medeni nagradi, in sicer  s panjskima končnicama 

Eldina  Avdića in Nejca Knavsa. 

Projektni teden je temeljil na povezovanju in sodelovanju dveh strok, spoznavanju 

novih vsebin, medpredmetnem povezovanju, timskem delu in ustvarjalnosti, uporabi 

IKT, vse to pa so zahteve sodobnega pouka. 
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