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Pozdravljeni, dragi prijatelji!
Leto je naokoli. Veliko smo spet postorili. Za vas! Za naše šolarje, učence in dijake, male 
prijatelje iz vrtcev. Prenavljamo dom Bohinj, dom Ajda bo imel novo in lepšo podobo, 
novosti so v programih, v opremi, v varnosti uporabnikov. Poleg rednih programov ponu-
jamo 24 projektnih tednov, 49 tematskih in 24 programov za nadarjene. Vzemite si minuto 
ali dve, da bo odločitev lažja. Ali pa morda že veste, kam bi radi šli, ker ste zadovoljni s 
programom in ponudbo. Pravzaprav nam je najpomembneje, da je tisto, kar si izberete, 
kakovostno in postreženo z dobro voljo in srčnostjo. 
Veseli smo, da vam poleg kakovostnih programov, ki jih že izvajamo, letos lahko ponudimo še:
 – program Varuhi zemlje v domu Rak, licenčni program za mlade ekologe,
 – državljansko in domovinsko kulturo ter etiko v CŠOD Cerkno, projektni vikend za iz-

birne vsebine,
 – zanimivo novo ponudbo doma Kavka (športni tedni s smučanjem na Kaninu, čezmejno 

sodelovanje, ogled Tibetanskega samostana kar s kolesom),
 – v razpisu posebej nagovarjamo posamezne predmetne skupine učiteljev, saj so tematski 

in projektni tedni namenjeni prav posameznim temam,
 – adrenalinske športe – CŠOD Fara, Peca, Soča, Radenci,
 – programe za navdušence za tehniko – CŠOD Lipa, Trilobit,
 – športe za posebne navdušence – boks, jadranje, golf v CŠOD Štrk,
 – nadgrajene programe za nadarjene v CŠOD Breženka, Burja, Cerkno, Gorenje, Jurček, 

Kavka, Kranjska Gora, Lipa, Medved, Peca, Planinka, Radenci, Rak, Trilobit, Vojsko, 
DC Arboretum in Dimnice,

 – nove in zanimive enodnevne programe – ekskurzija v Celje in po Savinjski dolini, 
programi po Dolenjski.

V letošnjem letu vas učitelje, mentorje in koordinatorje vabimo, da skupaj kreiramo zgodbe, 
ki bodo še bolj vaše in še bolj zanimive. Pomagajte nam pri evalvacijah in nam predlagajte, 
kako smo lahko še boljši.  
Želimo vam uspešen zaključek šolskega leta z željo, da ostanete naši gosti. Prisrčno vabljeni!

Alenka Kovšca,  
v. d. direktorice CŠOD

Uvod
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NOVO V ŠOLSKEM LETU 2016/17

Obisk Postojnske jame 

Drsanje, CŠOD Kavka 

Smučanje na smučišču Kanin, CŠOD Kavka

Pustolovski park, CŠOD Peca

Plavalni tečaj, CŠOD Fara

Drsanje in kegljanje, CŠOD Fara

Državljanska in domovinska kultura ter etika, CŠOD Cerkno

Varuhi Zemlje, CŠOD Rak

Jadralno padalstvo, CŠOD Kavka

Program MEPI, CŠOD Gorenje

Lego pravljičarji, CŠOD Čebelica

Diskgolf, CŠOD Lipa

Filmski atelje  - Hollywood po slovensko, CŠOD Fara

Ogled Budističnega centra CŠOD Kavka

Adrenalinski park, CŠOD Fara

Boks z Dejanom Zavcem, CŠOD Štrk
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DRUŽBA – ZGODOVINA – GEOGRAFIJA

CŠOD Bohinj: Planšarski muzej, življenje v Bohinju

CŠOD Kavka: Meje v nas in okoli nas

CŠOD Kavka: Prva svetovna vojna in življenje vojaka

CŠOD Kranjska Gora: Naravna in kulturna dediščina Gornjesavske doline

CŠOD Peca: Lepo je biti geolog

CŠOD Peca: Kdor išče, ta najde - pecakečing orientacija

CŠOD Soča: Od tolminskega grofa in puntarjev  
do zelenomodre doline adrenalinskih športov

CŠOD Štrk: Sprehod skozi srednji vek

CŠOD Cerkno: Sobivanje v različnosti

CŠOD Radenci: Spoznajmo Belo krajino

CŠOD Rak: Jamarstvo
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NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA – FIZIKA – TEHNIKA 

CŠOD Čebelica: Naravni procesi za radovedne

CŠOD Lipa: Žagam, brusim, zbijam

CŠOD Lipa: Obnovljivi viri energije 

CŠOD Rak: Varuhi Zemlje

CŠOD Trilobit: Voda od izvira do pipe

CŠOD  Trilobit: Obnovljivi viri z Lego mehanizmi

CŠOD  Trilobit: Teden tehnike 

CŠOD  Trilobit: Kamnine in fosili

CŠOD Vojsko: Robotika z Lego Mindstorms

CŠOD Jurček: Naravoslovni eksperimenti  

CŠOD Radenci: Vode reke, kalov in potokov
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CŠOD Ajda
Libeliška Gora 34
2372 Libeliče
02 878 40 51
031 607 566
ajda@csod.si

CŠOD Ajda leži sredi čudovite, neokrnjene narave, ki po-
nuja najrazličnejše možnosti za naravoslovne, športne  in druge 
dejavnosti. 

Za VRTCE ponujamo zanimive dejavnosti in vsebine (Ali te 
poznam, Medvedka je pičila čebela, Čutila na preži, Ko žvrgolijo 
ptički …). Otroci spoznavajo, odkrivajo in doživljajo naravo z 
vsemi čutili ter se tudi preizkusijo v različnih športnih disciplinah 
in spretnostih. 

Za OSNOVNE ŠOLE ponujamo raznolik program. Od nara-
voslovnih vsebin ponujamo izkustveno raziskovanje najrazličnejših 
ekosistemov (gozd, reka, potok, mlaka, travnik …), od športnih 
vsebin pa  lokostrelstvo, plezanje, pohodništvo, vsebine preživetja 
v naravi (ognji in ognjišča, bivaki, vrvi in vozli idr.), kolesarjenje, 
KANUIZEM po reki Dravi, v zimskem času pa poleg naštetega 
izvajamo TEKE NA SMUČEH v okolici doma in kot novost tudi 
program HOJA in TEK S KRPLJAMI.

1. TEMATSKI TEDEN PRVE POMOČI NA AJDI, ki je na-
menjen učencem 8. razredov OŠ, vsebuje vsebine: splošni napotki 
za PP, transport ponesrečenca, reanimacija (AED, TPO), poškodbe 
kosti in sklepov, krvavitve in rane, termične poškodbe, zadušitve, 
utopitve, piki in ugriznine, termične in električne poškodbe, za-
strupitve, nenadna nagla obolenja in domača lekarna. Obseg 
izvedenih vsebin traja 12–18 PU, program lahko kombiniramo z 
naravoslovnimi in športnimi aktivnostmi.

2. ZDRAVO IN S CELO GLAVO NA IZLETE V NARAVO, 
ki je namenjen učencem OŠ od 4. do 9. razreda, vključuje vse-
bine: preventivni in varnostni ukrepi v povezavi s programom 
naravoslovja in športa, ukrepanje ob nevarnostih v živi in neživi 
naravi (udar strele, zdrsi na strmih področjih, požari, nevarnosti 
ob pretirani izpostavljenosti soncu), prva pomoč ob tipičnih po-
škodbah med izvajanjem športnih in naravoslovnih dejavnosti v 
naravi (poškodbe kosti in sklepov, utopitve, zastrupitve, termične 
poškodbe, poškodbe kosti in sklepov, transport ponesrečenca, 
krvavitve in rane). 

Tematski teden ŽIVIM ZDRAVO
je namenjen učencem od 4. do 9. razreda OŠ. Šola lahko 

izbira med dvema oblikama programa:

1. ZDRAVA PREHRANA IN GIBANJE ZA ZDRAVJE, 
kjer učenci izvajajo antropometrične meritve kot instrument za 

oceno prehranskega statusa, 
spoznavajo zdravo in uravno-
teženo prehrano, oceno rasti, 
oceno telesne sestave in ener-
getskih potreb, spoznajo na-
čine oskrbe s hrano v naravi ter 
pomen gibanja na čistem zraku 
za zdravje.

2. EDINI KOŠČEK VESOLJA, KI GA LAHKO POPRAVIM, 
SEM JAZ SAM –  temelji na izvajanju pozitivnega odnosa do 
narave, prepoznavanju čustev s pomočjo telesne dejavnosti v 
naravi (sproščanje, poslušanje, opazovanje in čutenje narave) 
ter učenju medsebojne strpnosti in oblikovanju odnosov preko 
skupnega odločanja. 

58 
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CŠOD BOHINJ
Ribčev Laz 63
4265 Bohinjsko Jezero
04 572 41 40
031 607 567
bohinj@csod.si 

CŠOD Bohinj s svojo lego ob Bohinjskem jezeru in v Tri-
glavskem narodnem parku  ponuja veliko možnosti za teme iz 
naravovarstvenega področja in različne športne aktivnosti v vseh 
letnih časih.

Raziskujemo življenje v Bohinjskem jezeru in okolici ter 
spoznavamo nastanek doline v daljni geološki preteklosti. Prilo-
žnost je tudi za oglede naravnih znamenitosti – slapa Savice in 
korit Mostnice. 

V Planšarskem muzeju spoznamo življenje planšarjev v 
preteklosti in izdelovanje bohinjskega sira. Spoznavamo tudi 
življenje v Bohinju danes v povezavi s preteklostjo – v obdobju 
pred prvo svetovno vojno, po njej in po drugi svetovni vojni.

V pomladanskem in jesenskem času nam jezero ponuja mo-
žnost učenja in vadbe tehnike veslanja v kanujih ter sodelovanje 
cele skupine v velikih kanujih.

Kolesa nam omogočajo ogled tudi bolj oddaljenih delov 
doline, do katerih se varno pripeljemo po kolesarski poti.

Zelo atraktivna sta plezanje v naravni steni in seznanitev 
z osnovami pohodništva in gorništva. Za tiste, ki želijo še več, pa 
so možni pohodi v sredogorje okoli Bohinjskega jezera.

Zaradi obnove doma program izvajamo na rezervni 
lokaciji v objektu Gozdne šole Zveze tabornikov Slovenije, 
nedaleč od našega doma.

48 
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Vikend za nadarjene: MORSKA RAZISKOVANJA 
IN POTEPANJA

Med vikendom od petka popoldne do nedeljskega kosila 
bomo spoznavali: morsko in obmorsko okolje, izvedli naravoslovne 
meritve, mikroskopiranje nevidnih živih in neživih organizmov, na-
brali in poimenovali morske organizme, ugotovili pomen zaščitenih 
območij na obalnem področju, spoznali značilne sredozemske 
rastline in njihov pomen za zdravje, spoznavali pomen trajnostnega 
razvoja turizma in problematiko onesnaževanja obale, degradacijo 
priobalnega pasu ter spodbujali zdrav način preživljanja prostega 
časa. 

CŠOD BREŽENKA
Fiesa 80
6330 Piran
05 674 60 50
031 607 568
brezenka@csod.si 

Predviden potek dela:
Petek popoldne: morsko in obmorsko okolje z meritvami in 

mikroskopiranjem, zdrav način preživljanja prostega časa.
Sobota dopoldne:  raziskovalno terensko delo, značilna sre-

dozemska rastja, marikultura; popoldne: sprehod v Piran, ogled 
mesta in akvarija; zvečer analize in zaključki.

Nedelja: ogled slovenske obale z ladjo, ogled Sečoveljskih 
solin in muzeja, možnost športih  dejavnosti.

Možni so še dodatni organi-
zirani ogledi: Luke Koper, Škocjan-
skega zatoka, Krajinskega parka 
Strunjan, Čistilne naprave Portorož, 
Morske biološke postaje, Muzeja 
potapljaštva, Muzeja pomorstva, 
Muzeja školjk ... 

Urnik dela  bomo prilagodili 
glede na želje in načrte učiteljev  
šole.

66 
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CŠOD Burja
Seča 152
6320 Portorož
05 677 24 37
031 607 569
burja@csod.si

Ustvarjalni vikend: USTVARJAMO OB MORJU
Ko se pogovarjamo o šoli v naravi in o vi-

kendih v CŠOD, nam misli nehote zbežijo k nara-
voslovju, k ogroženim rastlinam, redkim živalim, 
pa tudi k športnim aktivnostim in preživetju v na-
ravi. V ustvarjalnem vikendu pa skupaj z učitelji 
šole pripravimo drugačen vikend, z vsebinami 
iz likovnega, tehničnega, glasbenega in še ka-
kšnega ustvarjalnega področja. CŠOD Burja se 
nahaja med kamnitimi skulpturami Forma vive, ki 
kar kličejo po druženju z njimi in po ustvarjanju v 

naravi. Vzemite si čas, čopič in barve, sedite v naravo in slikajte morje, 
jadrnice, soline … celo dopoldne! Le kje si to še lahko privoščite?

V ustvarjalnici CŠOD Burja smo vam pripravili raznolik program 
dejavnosti. Glede na interes učencev se lahko odločite za različne 
oblike dela ter različne tehnike in zvrsti likovnega in tehničnega 
ustvarjanja. Ustvarjali bomo v osnovnih likovnih tehnikah in z različnimi 
materiali, z oljnimi, akrilnimi ali tempera barvami, akvarele, mozaike, 
grafite, keramiko ali kiparstvo ter v delavnicah, kot so batik, polstenje, 
origami, kaligrafija, modelarstvo, izdelovanje preprostih akustičnih 
glasbil, izdelovanje lutk.

Ogledali si bomo lahko galerije, stalne in aktualne razstave ter 
stara mestna jedra z arhitekturnimi značilnostmi obmorskih mest. 

Potek dela in vrste delavnic bomo oblikovali skupaj z učitelji 
šole. Sodelujemo tudi z lokalnimi umetniki. 

Projektni teden: DOBRO JEM, MALO 
MIGAM, SUPER SEM!

Zdrav življenjski slog je preplavil naše šole in domove.  
V CŠOD Burja bomo v projektnem tednu posvetili pozornost 
trem ključnim področjem zdravja: prehrani, gibanju in med-
sebojnim odnosom. Vse našteto bomo »obarvali« z morjem. 

Strokovno usposobljeni učitelji CŠOD bodo vse učence 
(tri skupine) vodili skozi vse tri predstavljene vsebine. Delo 
bo potekalo v ponedeljek popoldne, torek, sredo in četrtek 
od 8:30 do 16:30 in v petek dopoldne. Učitelji šole/razredniki 
bodo s svojimi učenci pozno popoldne in zvečer. Popoldanske 
in večerne dejavnosti učitelji pripravijo in izvajajo samostojno.

Število učencev: največ 45 (v primeru večjega števila 
učencev potrebujemo sodelovanje učiteljev šole za izpolnje-
vanje normativ za delo na terenu).

Projektni teden: MORJE, ALI TE POZNAM
V projektnem tednu bomo učencem predstavili vsebine, ki odkrivajo 

morje z vidika trajnostnega razvoja in ohranjanja življenja na tem področju, 
tako za rastline in živali kot tudi za ljudi. Učenci bodo v štirih projektnih 
skupinah spoznali gospodarski pomen morja, zavarovana področja ob 
obali, merili bodo razdalje peš in s kolesi, računali porabljene kalorije 
ter s fotografijami prikazali lepote slovenske Istre.

Strokovno usposobljeni učitelji CŠOD bodo vseh pet dni vodili isto 
skupino učencev. Delo bo potekalo v ponedeljek popoldne, torek, sredo 
in četrtek od 8:30 do 16:30 in v petek dopoldne. Učitelji šole/razredniki 
bodo s svojimi učenci pozno popoldne in zvečer. Popoldanske in večerne 
dejavnosti učitelji pripravijo in izvajajo samostojno.

Število učencev: največ 56 (v primeru večjega števila učencev 
potrebujemo sodelovanje učiteljev šole za izpolnjevanje normativa za 
delo na terenu).

60 
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V zimskem času izvajamo programe alpskega 
smučanja na smučišču Cerkno, ki je najsodobnejše 
družinsko smučišče v državi in je od doma oddaljeno 
8 km. V jesenskem in pomladnem času pa v bližnjem 
bazenu Cerkno izvajamo programe plavalnega opisme-
njevanja (september, oktober, december, marec, maj).

Tematski teden: ŽIVIM V NARAVI
Namenjen je učencem 3. do 9. razreda OŠ.
Narava, ki obkroža dom, ponuja neskončno mo-

žnosti preizkušanja svojih zmožnosti in meja. Program 
temelji na učenju skozi delo (izkustveno učenje) in 
se izvaja v manjših skupinah. Učencem omogoča 
spoznavati svoje sposobnosti, sprejemanje izzivov in 
odločitev, prevzemanje odgovornosti ter sodelovanje, 
spoštovanje in samostojnost. Poudarek je na grajenju 
odnosov in vzpostavitvi vlog v manjših skupinah, pri-
dobljena znanja pa uporabijo v vsakdanu, pri šolskih 
obveznostih in v prostem času.

Programi za nadarjene: IŠČEM SE V GIBU,  
BESEDI IN IGRI

Namenjen je učencem 4. do 9. razreda OŠ.
Program za nadarjene izhaja iz vsebin dramske 

vzgoje pri pouku književnosti v šoli, vendar jih dopol-

CŠOD Cerkno
Bevkova 22
5282 Cerkno
031 755 572
cerkno@csod.si

njujejo z novimi vsebinami in besedili. Učenci pridobivajo temeljne 
igralske izkušnje, spoznavajo odrski prostor in zakonitosti igranja v 
njem, predvsem pa spoznavajo sami sebe in svoje izrazne zmožnosti.

Projektna tedna: SOBIVANJE V RAZLIČNOSTI in 
TRAJNOSTNO V 21. STOLETJE

Namenjena sta učencem 4. do 9. razreda OŠ.
Učenci se predhodno razdelijo po različnih skupinah in interesih. 

Bogata naravna (aragonitni ježki, izvir Zaganjalka) in kulturna dedi-
ščina (partizanska bolnica Franja, neandertalčeva piščal, Cerkljanska 
laufarija) ter prehodnost območja Cerkljanske omogočajo učencem 
raznovrstno raziskovanje.

Učenci se učijo razumevanja načel trajnostnega razvoja, spod-
bujeni so k skupinskemu raziskovalnemu delu, razumejo pomemb-
nost sobivanja različnih ljudi in družbenih skupin ter izdelajo končno 
seminarsko nalogo.

Programe izvajamo v sodelovanju z Osnovno šolo Cerkno, 
Cerkljanskim muzejem in drugimi inštitucijami. Za ogled stalnih in 
občasnih muzejskih zbirk in posamezne programe Osnovne šole 
Cerkno je potrebno doplačilo.

Projektni vikend: DRŽAVLJANSKA IN 
DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA

Namenjen je učencem 7. do 9. razreda OŠ.
Projektni vikend nadgrajuje predmete drža-

vljanska in domovinska kultura ter etika, zgodovina in slovenščina. 
Učenci bodo razdeljeni v manjše skupine, ki bodo skozi spoznavanje 
različnih tem izdelale projektno nalogo. V sklopu vikenda učenci 
spoznajo zgodovinske, kulturne in geografske posebnosti Slovenije, 
pomen osamosvajanja Slovenije in njenega vključevanja v mednarodne 
povezave ter se učijo razumevanja pomena aktivnega državljanstva 
in sooblikovanja skupnosti.

62 
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CŠOD Čebelica
Dolenja vas pri Čatežu 19
8212 Velika Loka
07 348 90 12
031 607 570
cebelica@csod.si

Tematski teden: NARAVNI PROCESI ZA 
RADOVEDNE

Ciljna skupina: 5. razred OŠ.
Učenci 5. razreda se lahko v tematskem tednu podrobneje 

spoznajo z različnimi naravnimi procesi – s kroženjem vode in ostalih 
snovi v naravi, s prehranjevalnimi verigami in spleti, vremenskimi 
procesi, fotosintezo, vplivom sonca na vreme, nastankom in se-
stavo prsti. Preko poskusov, didaktičnih iger, prikazov ter izdelave 
modelov in pripomočkov bodo učenci lažje razumeli kompleksne 
procese ter medsebojno povezanost dejavnikov v naravi.

 
Tematski teden: GOZD – PROSTOR DOŽIVETIJ

Ciljna skupina: 1. do 5. razred OŠ.
Učenci bodo pridobili izkušnje o gozdu preko raziskovanja, 

ustvarjanja, rekreacije in sprostitve. Spoznavali bodo rastline, živali, 
plasti gozda, se igrali različne igre in se srečali z veščinami bivanja 
v naravi. Tako bodo njihove predstave o gozdu postale jasnejše, 
izkušnje pa trajnejše.

Tematski teden: ČEBELE IN ČEBELARJENJE
Ciljna skupina: 1. do 5. razred OŠ.
Učenci bodo pridobili temeljno znanje o čebelah in njihovem 

pomenu za trajnostni razvoj ter hkrati uporabili okolje za kreativno, 
raziskovalno in kritično učenje. Omogočiti jim želimo dejavnosti, pri 

katerih bodo preko aktivnosti spoznali življenje čebel. Ta izkušnja 
jim bo omogočila izgrajevati predstavo o čebeli in o naravi ter 
organizmih v njej. Hkrati s to izkušnjo pa bodo gradili odnos do 
kulturne in etnološke dediščine.

Pripravljenih je še nekaj novih dejavnosti: učenci 4. razredov 
lahko pri nas izdelajo vozičke na elastični pogon, učenci 5. 
razredov pa se aktivno srečajo s fotosintezo pri dejavnosti Foto-
sintezna zabava. V pripravi so tudi nove dejavnosti za učence od 
1. do 4. razreda: s kuhinjskimi spretnostmi se bomo srečali pri 
peki medenjakov, svoje komunikacijske sposobnosti pa razvijali 
pri sestavljanju temu namenjenih lego kock pri dejavnosti Lego 
pravljičarji. Pri sestavljanju lesenih gradnikov učenci lahko izražajo 
svojo kreativnost in urijo ročne spretnosti in natančnost. Učenci 
od 3. do 5. razreda bodo pri igri V lovu na hrano preko igre vlog 
občutili, kakšno je življenje plenilcev in plena, ob večerih pa bodo 
razvijali male sive celice v Čebeljem Activityju.

Dobro sodelovanje, spodbudno 
vzdušje za otroke in dobri pogoji 

za delo. 

(Osnovna šola Stična)
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CŠOD Fara
Fara 3
1336 Kostel
01 894 24 18
031 607 571
fara@csod.si

Življenje v CŠOD Fara, ki z izvajanjem podpira predšolske, 
osnovno- in srednješolske programe, je vedno aktivno in obarvano 
z nešteto majhnimi in malo večjimi radostmi ter veliko vedoželjno-
stjo. Učne metode in strategije so usmerjene na učenca, saj želimo 
spodbuditi njegovo vsestransko aktivnost ter mu dati ustrezno 
širino za lažje bivanje v jutrišnjem dnevu.

Ponosno lahko rečemo, da uspešno uporabljamo 
ADRENALINSKI PARK, ki je dopolnilo tako športnim kot 

nekoliko bolj pustolovskim dejavnostim in krepi učenčevo spretnost. 
Za vse udeležence je velik motivacijski dejavnik pri izbiri tedenskega 
ali nekajdnevnega izvedbenega programa šole v naravi. Paradna 
disciplina v tematskemu tednu je RAFTANJE.

Poglobili smo sodelovanje z lokalnimi skupnostmi onkraj meje. 
Izpostaviti velja PLAVALNI TEČAJ ali  20-urno šolo plavanja, ki jo 
izvajamo v pokritem bazenu v delniški športni dvorani, od doma od-
daljeni le nekaj minut vožnje. POKRITI BAZEN omogoča možnost 
izvedbe plavalnega tečaja v vseh letnih časih, torej od 1. septembra 
do 30. junija. 

Poleg gradu Kostel, ki je že nekaj let stalnica v naši programski 
ponudbi, smo vsebine obogatili z INTERDISCIPLINARNO EKS- 
KURZIJO SLOVENIJA–HRVAŠKA. Učenci bodo spoznali letni 
dvorec rodbine Zrinskih, ki se nahaja tik za mejo v Brodu na Kolpi 
in deluje v sklopu Prirodoslovnega muzeja Rijeka, Zeleni vir, mlin v 
Delnicah, jezero v Lokvah - Fužinah in tako dobili veliko priložnosti za 
učenje o vodnem in gozdnem ekosistemu ter odvisnosti prebivalstva 
od naravnih danosti.

V sodelovanju s sosednjo Hrvaško nudimo možnost za TEČAJ 
DRSANJA IN KEGLJANJA.

Pedagoško delo je tematsko uokvirjeno v nekaterih obstoječih 
projektnih tednih. Učenci lahko odkrivajo biodiverziteto s posebnim 
poudarkom na spoznavanju divjih zveri in njihovih sledi, v ospredje pa 
je postavljen RJAVI MEDVED, ki je v okoliških gozdovih skoraj doma. 

Tematski teden: FILMSKI ATELJE – HOLLYWOOD PO 
SLOVENSKO, kjer bodo učenci ob uporabi tehnik za snemanje 
spoznavali celoten proces nastajanja filma kot multimedijskega 
izdelka.

Ob omenjenih aktivnostih naša ponudba obsega tudi dneve 
dejavnosti, vikend programe, namenjene tudi študentom različnih 
fakultet, in vikende za nadarjene. 

V prihodnje bomo krepili meddržavne odnose ter spodbujali 
medvrstniško in medkulturno sodelovanje. Izzivov je vedno dovolj 
in se jih veselimo. 
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Z letošnjim letom smo kot prvi dom postali MEPI točka. MEPI 
je mednarodni program, ki otrokom omogoča, da osebnostno 
napredujejo na različnih področjih njihovega življenja: v prostovolj-
stvu, veščinah, športu in odpravah. Pri tem si zastavljajo cilje, ki 
jim predstavljajo izziv, in jih skušajo na kakovosten in merljiv način 
doseči. Na domu šolam in njihovim mentorjem organiziramo eno- ali 
večdnevne MEPI tabore kot pomoč pri izpeljavi tega programa.

Pripravljamo tudi program NARAVNO GIBANJE. Z njim 
želimo otroke navdušiti nad zmožnostmi, ki jim jih ponuja njihovo 
lastno telo. Naučili se bodo pravilnega teka, skokov in preskokov, 
plezanja, dvigovanja in metanja bremen, ravnotežja, premikanja 
v vseh mogočih položajih telesa in zdravega ravsa. Vse to bomo 
skušali združiti z gibanjem v naravi, s premagovanjem ovir in jim 
narediti zunanji svet bolj domač.

CŠOD Gorenje
Gorenje pri Zrečah 19
3214 Zreče
03 576 13 33
031 607 572
gorenje@csod.si

V CŠOD Gorenje dajemo velik poudarek stiku z naravo brez 
uporabe sodobnih tehnologij. Menimo, da je otrok današnjega 
časa vse preveč odvisen od najrazličnejših tehnoloških iznajdb in 
s tem izgublja občutek za naravni ritem okolja, v katerem biva. Ne 
zna več opazovati naravnih ciklov, brati naravnih znakov, se vživeti 
in čutiti okolje okoli sebe. Posledično izgublja pristen odnos do 
narave, se v njej ne znajde ter se je včasih celo boji.

Pri dejavnostih v našem domu se zato izogibamo uporabi 
sodobnih tehnologij. Učence skušamo naučiti naravo ceniti, jim 
odpreti oči za opazovanje lokalnih in globalnih značilnosti okolja 
in to vključiti v učne načrte za osnovno in srednjo šolo, predvsem 
pa v njihov vsakdan.
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CŠOD Jurček
Cesta na stadion 5
1330 Kočevje
01 893 10 30
031 607 573
jurcek@csod.si

V CŠOD Jurček smo že v preteklem letu pripravili nekaj 
zelo atraktivnih novosti, s katerimi smo razširili ponudbo naših 
dejavnosti. Največji odziv s strani šol je bil namenjen tematskemu 
tednu ČAROBNI GOZD, ki smo ga pripravili za učence od 1. do 
5. razreda osnovnih šol. V tematskem tednu Čarobni gozd učenci 
raziskujejo gozd na urejeni gozdni učni poti Rožni studenec, kjer 
iščejo sledi gozdnih zveri v blatu in delajo odlitke iz gipsa, iščejo 
»gozdni zaklad«, pletejo vrvi, izdelajo preprost lok, piščalko, 
s pomočjo naravnih gozdnih materialov likovno ustvarjajo, 
prepoznavajo gozdne cvetlice in drevesne vrste, s čolnom 
raziskujejo poplavni gozd reke Rinže in še marsikaj zanimivega. 

Projektni teden KRAS je primeren za učence 4. in 5. razreda. 
Ukvarjamo se z ekologijo Krasa, vegetacijo, živalmi Krasa, 
doživljanjem visokokraškega pragozda, likovnim ustvarja-
njem, športom in preživetjem v naravi. 

Za vrtce in prvošolčke imamo pripravljen zanimiv projekt 
RASTEM S KNJIGO, ki jim omogoča zbliževanje s knjigo kot 
pisnim in slikovnim prenosnikom, zgodnje navajanje na rabo 
knjige, doživljanje in spoznavanje temeljnih in kvalitetnih literarnih 
del za otroke, poslušanje, razumevanje in doživljanje besedne ume-
tnosti, spodbujanje jezikovnih zmožnosti (govor, besedni zaklad, 
komuniciranje, ustvarjanje besedil …), spodbujanje ustvarjalnosti, 
razvijanje neverbalnih komunikacijskih spretnosti in spoznavanje 
simbolov pisnega jezika. 

Novejša vsebina CŠOD Jurček je tudi učna vsebina NARA-
VOSLOVNI EKSPERIMENTI, ki je primerna za 3., 4. in 5. razrede 
osnovnih šol. Pri delu uporabimo pripomočke, s katerimi izvajamo 
številne eksperimente, ki učence zelo pritegnejo.

V CŠOD Jurček so zelo pestre tudi zimske dejavnosti. 
Kadar je zasneženo, poleg drugih dejavnosti tudi tečemo na 
smučeh, se sankamo, delamo igluje, snežne družine in drsamo 
na ledu. 

Veliko vikendov pri nas preživijo tudi srednje šole, ki s svojimi 
dijaki izvajajo lasten program, mi pa jim ga popestrimo s svojimi 
vsebinami, ki jih izberejo.
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CŠOD Kavka
Livške Ravne 9
5222 Kobarid
05 384 40 20
031 607 574
kavka@csod.si

Kje je CŠOD Kavka? Med Sočo in 
Nadiškimi dolinami Benečije, v vasi Livške 
Ravne nad Kobaridom, 1000 metrov vi-
soko, na meji z Italijo, na prizorišču nek-
danje soške fronte, na legi, ki omogoča 
čudovit razgled od gora do morja na kar 
tri pokrajinske enote: alpski, predalpski 
svet in dinarsko-kraški svet.

Projektni teden: MEJE V NAS IN OKOLI NAS
V tem tednu spoznavamo geografske, zgodovinske, biološke, 

verske, jezikovne, socialne in osebnostne meje. Otroci spoznavajo in 
predstavijo pojem meje večplastno na številnih področjih.

Projektni teden: PRVA SVETOVNA VOJNA IN 
ŽIVLJENJE VOJAKA

Omogoča spoznavanje poteka soške fronte in življenja vojakov 
v muzeju na prostem Kolovrat, Poti miru, zaledja v vasici Topolovo in 
prve svetovne vojne v Kobariškem muzeju.

Projektni teden: ZAMEJSKI SLOVENCI V BENEČIJI
Spoznajo življenje za mejo in slovenski narodnostni prostor 

onkraj meje (ogled dvojezične šole v Špetru, kulturnega centra SMO 
– Slovensko multimedialno okno), ugotavljajo pomen Landarske jame, 
spoznajo etnologijo Benečije, vas Topolovo in mesto Čedad (mesto 
svetovne kulturne dediščine Unesco). 

Tematski teden: TEK NA SMUČEH, ALPSKO 
SMUČANJE, DRSANJE, KRPLJANJE

V zimskem športno obarvanem tednu bomo spoznali različne 
zimske športe in aktivnosti. V okolici so dobri pogoji za tek na smučeh 
in krpljanje, ob domu je drsališče, nedaleč pa je tudi smučišče Kanin. 

Tematski teden: POSOČJE
Posočje kot turistična destinacija odličnosti omogoča spozna-

vanje različnih oblik turizma ter naravnih in kulturnih danosti (Z žlico po 
Posočju, Soča raft, Kobariško in Simon Gregorčič, Benečija).

Tematski vikend: KOLESARJENJE 
V bližini doma so različne nezahtevne trase kolesarskih izletov 

do zanimivih ciljev naravne in kulturne dediščine (Po Rommlovi poti, 
Tibet v Polavi, Med Sočo in Nadižo, V objemu Matajurja). 

Vikend za nadarjene: LUTKOVNE USTVARJALNICE
Hodili bomo po stopinjah bajk o krivopetah, kavkah in drugih 

legend okolice. Učenci bodo ustvarili zgodbo, izdelali lutke, sceno, 
glasbo in odigrali predstavo.

Program: ŠOLA V NARAVI
Poleg že utečenega programa smo pripravili še nove teme: 

 – OGLED BUDISTIČNEGA (TIBETANSKEGA) CENTRA v vasi Polava 
v Benečiji – s kolesom ali z avtobusom, 

 – različne trase za KOLESARJENJE (po Rommlovi poti, od Soče do 
Nadiže, pod Matajur, do Polave),

 – EKSKURZIJA V BENEČIJO: ogled Čedada, Špetra in Landarske jame,
 – OGLED KMETIJE IN JAHANJE KONJ,
 – PREDSTAVITEV JADRALNEGA PADALSTVA: demonstracija opreme 

in varen preizkus dviga padala,
 – DRSANJE IN ROLANJE,
 – ALPSKO SMUČANJE NA KANINU, teki in pohodništvo na smučeh, 

krpljanje.
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CŠOD Kranjska Gora
Vitranška 9
4280 Kranjska Gora
04 588 15 84
031 607 575
krgora@csod.si

tednom raziskujejo pomen dobrega fizičnega in duševnega zdravja ter 
pridobivajo znanje, spretnosti in sposobnosti, kako tako zdravje doseči 
in ohranjati.

Projektni teden: NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA 
GORNJESAVSKE DOLINE

Petdnevni program je namenjen učencem od 7. do 9. razreda OŠ. 
Učenci skozi projektni način dela raziskujejo pomen ohranjanja naravne 
in kulturne dediščine ter raziskujejo dediščino Triglavskega narodnega 
parka, Kranjske Gore in njene okolice.

NARAVOSLOVNI ALI ŠPORTNI TEDNI
Programi, ki so usklajeni z učnimi načrti, so namenjeni učencem 

od 4. do 9. razreda OŠ in srednješolcem. Teden je preplet športnih ter 
naravoslovno-družboslovnih vsebin, ki jih učitelji šole izberejo iz nabora 
ponujenih vsebin doma glede na starost učencev ter letni čas.

ZIMSKOŠPORTNI TEDEN
Program temelji na učenju alpskega smučanja, deskanja na snegu 

in teka na smučeh. Neposredna bližina smučišča omogoča hiter dostop 
do urejenih smučarskih prog brez dodatnih stroškov prevoza. Programi 
so namenjeni učencem od 4. do 9. razreda OŠ in srednješolcem.

Tematski teden: VODA, TE DOVOLJ POZNAM
Program je namenjen učencem 5. razreda. V petdnevnem programu 

učenci raziskujejo pomen vode pri procesih v naravi ter ozaveščajo 
varovalni odnos do obnovljivih virov.

Program za nadarjene: ZDRAVO ŽIVLJENJE
Petdnevni program je namenjen srednješolcem. Z uporabo so-

dobnih pristopov želimo, da bi dijaki dojemali dejavnosti bolj razumsko. 
Z načinom dela in spoznanji, ki jih skozi svoje raziskovanje med tednom 
pridobivajo, pa jih navajamo tudi na to, da bi sprejemali svojo odgovor-
nost za zdrav način življenja.

V CŠOD Kranjska Gora izvajamo šolo v naravi za 
učence od 5. do 9. razreda osnovnih in dijake srednjih 
šol že več kot 20 let. Programi temeljijo na kakovostnem 
učno-vzgojnem delu, ki učencem in dijakom omogoča 
pridobivanje kvalitetnega znanja na področju terenskega 
dela, povezovanja teorije s prakso, timskega dela in med-
predmetnega povezovanja.

Lega doma v neposredni bližini Triglavskega naro-
dnega parka in naravnega rezervata Zelenci omogoča 
raziskovanje neokrnjene narave, spoznavanje pomena 
voda in mokrišč ter odkrivanje bogate kulturne dedi-
ščine Gornjesavske doline. Kranjska Gora je idealno 
izhodišče za pohode v sredogorje. Kolesarska steza, ki 
skozi Kranjsko Goro povezuje Jesenice in italijanski Trbiž, 
pa nudi možnosti varnega raziskovanja doline na kolesih. 

Dom postaja vse bolj prepoznaven ne le po zimsko-
športnih tednih, temveč tudi po kvalitetnih programih, ki jih 
izvajamo v jesenskih in pomladanskih mesecih. Programsko 
ponudbo smo v zadnjih letih obogatili s projektnimi tedni 
za učence tretje triade osnovnih šol in srednješolce, te-
matskim tednom za učence 5. razreda ter s programi za 
nadarjene dijake. V šolskem letu 2016/17 bodo šole tako 
lahko izbirale med naslednjimi programi:

Projektni teden: ŽIVIMO ZDRAVO
Petdnevni program je namenjen učencem od 7. 

do 9. razreda OŠ in srednješolcem. Učenci in dijaki med 
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CŠOD Lipa
Črmošnjice 27
8333 Semič
07 306 76 08
031 607 576
lipa@csod.si

V CŠOD Lipa na robu Bele krajine, v Črmošnjiški dolini,  
obdani z gozdom, ob Črmošnjičici in Divjem potoku, izvajamo pe-
stre, posodobljene in kvalitetne programe Šole v naravi za učence  
1. do 5. razreda ter vrtce.  

Tematski teden ŽAGAM, BRUSIM, ZBIJAM za 2. do 
5. razred izvajamo v novembru, decembru, januarju in februarju. 
Dejavnosti so prilagojene starosti. Samostojno, s pomočjo skice 
ali načrta se učenci urijo v rokovanju z orodji in si izdelajo košarico, 
zabojček, ptičjo hišico, kozolček, peresnico, vetrnico, preprosto 
vozilo ali model jermenskega gonila. Sestavljajo vozila, klopotec, 
sistem za izkoriščanje sončne energije. So športno aktivni.

V tematskem tednu GOZDNE SKRIVNOSTI učenci  
3. in 4. razreda v septembru, oktobru, aprilu, maju ali juniju poleg 
ekologije gozda, gibanja in orientacije v naravi doživljajo gozd 
skozi ljudsko izročilo, pravljični svet in likovno ustvarjanje. 

Tematski teden ŽIVIMO ZDRAVO – V NARAVO 
izvajamo z učenci od 3. do 6. razreda skozi celo šolsko leto. 
Pozimi zapolnimo sosednje griče in doline, tečemo na smučeh, 
krpljamo, iščemo sledi, si izdelamo šal, zavetišče, snežaka. 
V naravo se odpravimo tudi, ko ni snega, po pohodnih in učni 
poti, z nordijskimi palicami in s kolesom. Izdelamo si rog, piščal, 
lok, pastirske igre. Igramo se na prostranih travnikih, tudi z našo 
novo pridobitvijo, disk golfom. Preizkusimo se v lokostrelstvu, 
mnogoboju in izdelavi zavetišč.

Projektni teden OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE izvajamo 
z učenci 4. in 5. razreda v septembru, oktobru, aprilu, maju in 
juniju. S pomočjo delavnic, meritev, pripomočkov in modelov 
spoznavamo obnovljive vire energije (sonce, vodo, veter, vodik).

V domu Lipa izvajamo dva programa za nadarjene učence 
od 6. do 8. razreda: OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE in MOJ DOM 
JE BISTRI POTOK, RAK KOŠČAK V DIVJEM POTOKU.
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CŠOD Medved
Medvedje Brdo 13
1373 Rovte
01 750 13 99
031 607 577
medved@csod.si

Projektni teden, tematski teden ali program za 
nadarjene: ASTRONOMIJA 

Starost: 6. do 9. razred OŠ
Izvedba: oktobra, novembra ali marca, ko so noči dolge in 

predvidoma ne preveč hladne 

Trajanje: 
- projektni teden – tri dni ali vikend, 

predvsem vsebine astronomije,
- program za nadarjene – tri dni ali 

vikend, predvsem vsebine astronomije,
- tematski teden – pet dni, predvsem 

vsebine astronomije, program se kombinira 
tudi z drugimi vsebinami.

Medvedje Brdo je odlična točka za 
opazovanje nočnega neba. Tu se zdijo 
zvezde zelo blizu, saj imamo le malo sve-
tlobnega onesnaženja. Nočno nebo opa-
zujemo na velikem igrišču pred domom. 
Za opazovanje neba imamo vso potrebno 
opremo (teleskope, tudi solarni teleskop, 
daljnoglede).

V domu imamo pet kompletov Lego 
Mindstorms. V sklopu programa astro-

nomije lahko skupina 15 učencev program popestri z legoro-
botiko in svojega robota sprogramira za zapletene operacije na  
Marsu. 

Izvedba programa: Uvodno predavanje iz astronomije, opa-
zovanja nočnega neba in Sonca so vsebine, ki jih izbere prav vsaka 
skupina. V nadaljevanju je program različen za različne šole. Te se 
lahko odločijo za izvedbo nekaterih delavnic, ki jih izvedejo učitelji 
doma Medved: izdelava mednarodne vesoljske postaje ISS, kamere 
obscure, osončja, planetarija, sončnih ur, 3D-ozvezdij, kozmičnega 
koledarja, življenjskega cikla zvezd, izdelava rakete, spoznavanje 
programa Stellarium, spoznavanje Lune, Luninih men, izdelava 
pice z ozvezdji, legorobotika – Misija na Mars …

V izvedbo programa se vključijo tudi učitelji iz šole. Ni nujno, 
da so te delavnice povezane z astronomsko tematiko, lahko so 
športne, naravoslovne …

Pogled v vesolje skozi teleskop je res veličasten. Veselimo 
se že sodelovanja z vami!
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LEPO JE BITI GEOLOG 
CŠOD Peca leži v osrčju Geoparka Kara-

vanke, ki je marca 2013 postal del evropske in 
globalne mreže geoparkov pod okriljem organi-
zacije Unesco. Za boljše poznavanje geologije 
ponujamo naslednje aktivnosti: geologija za 
nadarjene učence (vikend za nadarjene), ge-
ološke delavnice, ogled etnološko-geološke 
učne poti Mežica, obisk geoloških informacij-
skih točk, muzeja, obisk Podzemlja Pece (s 
kolesi ali vlakom).

ZAČUTIMO NARAVO
Cela vrsta  dejavnosti, pri katerih učenci 

doživljajo in raziskujejo gozd, potok, travnik … 
z vsemi čutili. Učencem postavljamo izziv, 
kako naravo sploh slišati, kako videti, okušati, 
vonjati in tako spoznavati. Tako bodo lažje 
postali mladi ekologi. MLADI EKOLOG pa je 
tudi tematski teden, v katerem bodo učenci na 
zanimiv način spoznavali okoljske probleme, 
s katerimi se vsakodnevno soočamo, in se ob tem naučili, da lahko 
prav vsak z majhnimi dejanji prispeva k varovanju okolja. 

PLAVANJE
Tečaj plavanja izvajamo v zimskem bazenu Ravne na Koroškem. 

Zimski bazen je dimenzije 25 × 10 m, globina vode je od 90 do 160 
cm, temperatura ves čas prijetnih 29,5 do 30 °C. Na domu imamo 
dva učitelja plavanja.

ALPSKO SMUČANJE 
Šolo alpskega smučanja izvajamo glede na izbiro in želje šole 

na dveh smučiščih. Smučišče Črna na Koroškem je poznano tudi po 
smučarki Tini Maze in je oddaljeno 8 km. Smučišče Petzen – Avstrija je 
oddaljeno pribl. 20 min. vožnje, nahaja se na 1700 m nadmorske višine. 

NEPOZABNE PUSTOLOVŠČINE V NARAVI
Doživljanje narave v CŠOD Peca je aktivna pustolovščina, ki vas 
popelje do vznemirljivih izkušenj. Te učence povezujejo, spodbujajo 
občutek solidarnosti in pripadnosti skupini ter vplivajo na razvoj 
ustvarjalnosti.  

PUSTOLOVSKI PARK
V sklopu pustolovskega parka v gozdu blizu doma učence po-

peljemo na gozdno avanturo, edinstven in vznemirljiv sprehod med 
drevesnimi krošnjami, kjer preizkusijo svojo spretnost in iznajdljivost 
pri premagovanju ovir, mrež, vrvi …

DISK GOLF – zdrav življenjski slog (novost v Sloveniji)
Disk golf je igra, podobna tradicionalnemu golfu, pri kateri 

namesto udarjanja žogice s palico v luknjo mečemo disk v posebej 
oblikovan koš. Igra se odvija v neokrnjeni naravi. Ponuja priložnost 
aktivnega in zdravega načina preživljanja prostega časa vsakemu 
posamezniku ali skupini. Disk golf spoznate kot vsebino ali se udeležite 
tematskega tedna Disk golf – zdrav življenjski slog. 

KDOR IŠČE, TA NAJDE – PECAKEČING 
ORIENTACIJA

Pecakečing je igra lova na »zaklade«, ki z uporabo tehničnih 
pripomočkov za orientacijo (zemljevida, kompasa in GPS-naprave) 
vodi učence do zanimivih ugank, preizkušenj in skritih predmetov. 
Je nepozabna pustolovščina s skupinskim reševanjem atraktivnih 
orientacijskih nalog. Dejavnost spoznate kot vsebino ali se udeležite 
tematskega tedna. 

CŠOD Peca
Breg 13
2392 Mežica
02 823 61 84
031 342 901
peca@csod.si
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CŠOD Planica
Rateče 167
4283 Rateče – Planica
04 588 45 76
051 634 697
planica@csod.si 

Tematski teden: GORNIŠTVO
Pohodništvo oziroma gorništvo je v Sloveniji eden izmed najbolj 

pogostih in priljubljenih rekreativnih športov. Namen tematskega 
tedna je približati učencem gorništvo in ga spoznati in doživeti 
preko različnih vsebin in pogledov nanj. Glede na to, da je Planica 
ena izmed lepših alpskih dolin, obkrožena z mogočnimi stenami 
Mojstrovk, Jalovca in Ponc, ter leži na skoraj 1000 metrih nadmorske 
višine, je idealen prostor za uresničitev tematskega tedna.

Tematski teden je primeren za vse učence, ki prihajajo v 
CŠOD Planica, to je od petega do devetega razreda, prav tako je 
primeren za srednješolce. Vsebine znotraj programa se prilagajajo 
v skladu z učnimi vsebinami in cilji glede na učni načrt osnovne 
in srednje šole.

Tematski teden se lahko izvaja v času od začetka maja do 
konca novembra. Tema je lahko izvedena v okviru 3- do 5-dnev-
nega programa. Možna je tudi skrajšana izvedba preko vikenda.

V okviru tematskega tedna je možen tudi ogled Slovenskega 
planinskega muzeja v Mojstrani. 

ZIMSKI ŠPORTNI TEDEN V PLANICI
CŠOD Planica je idealen kraj za izvajanje različnih zimskih 

športnih aktivnosti. Lega doma zagotavlja snežno odejo od decembra 
do aprila. Z odprtjem Nordijskega centra Planica so v okolici idealne 
razmere za hojo in tek na smučeh, v neposredni bližini je smučišče 
Slatna, ki je nadvse primerno za začetne korake v učenju alpskega 
smučanja. Do smučarskih prog v Ratečah in Podkorenu je le 
nekaj minut vožnje z avtobusom, do smučarskih prog v Kranjski 
Gori pa osem kilometrov.

Znotraj zimskega športnega tedna je poudarek na alpskem 
smučanju, v popoldanskih urah izvajamo hojo in tek na smučeh, 
svojevrstno doživetje predstavljajo nočni pohod, zimski pohod 
v Tamar, kjer se vsem odpre idilična podoba zimske alpske po-
krajine, ter krpljanje. Poudarek je tudi na socializaciji, druženju, 
medsebojnem spoznavanju ter pomoči, razumevanju in strpnosti. 
Za tiste, ki ne smučajo, pripravimo tečaj hoje in teka na smučeh. 
Na tak način želimo zimsko šolo v naravi omogočiti širši populaciji 
učencev in dijakov. 

V Planici vas z veseljem pričakujemo. Prepričani smo, da 
bomo ne glede na letni čas za vas pripravili in izvedli zanimiv, pester, 
nepozaben teden. 
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CŠOD Planinka leži na edinem vulkanskem pogorju v Slo-
veniji. Dom s prekrasnim razgledom na Dravsko polje, Slovenske 
gorice, Boč in Donačko goro se nahaja na severovzhodnem delu 
Pohorja, obdan z mogočnimi gozdovi in travniki. 

V bližnjo in malce bolj oddaljeno okolico doma so vpeti pro-
grami, ki jih izvajamo skozi celo šolsko leto. V spomladanskem 
in jesenskem času je poudarek na aktivnem raziskovanju narave, 
kjer pestre dejavnosti potekajo v gozdovih, ob potokih ali na bli-
žnjih travnikih. Dom je primerno izhodišče za vse vrste pohodov, 
na katerih spoznavamo prekrasne vulkanske kamnine, ob jasnih 
večerih pa se nam odpira prekrasen pogled na zvezdno nebo. 
Za ljubitelje gorskega kolesarjenja imamo kolesa in pripravljene 
različne kolesarske ture, priljubljene dejavnosti pa so tudi nordijska 
hoja, bejžbol, rolanje, veščine preživetja v naravi in druge. V zim-
skem času je poudarek na alpskem smučanju, ki ga izvajamo na 
smučiščih Areh in Mariborsko Pohorje.

Poleg naštetega izvajamo še 
Tematski teden: ŽIVIMO ZDRAVO, 

v katerem skušamo poudariti, da zdravje in z njim povezana 
kvaliteta življenja prispevata k razvoju in napredku celotne družbe. 
Številne raziskave potrjujejo, da zdravje ni povezano le z biološkimi 
dejavniki, temveč nanj pomembno vplivajo še zdrav življenjski 
slog, delovne in okoljske razmere, pa tudi socialno-ekonomske 
in družbene razmere. 

CŠOD Planinka
Slivniško Pohorje 39
2208 Pohorje
02 603 24 21
031 607 578
planinka@csod.si

Od naštetih dejavnikov  najlažje vplivamo na življenjski slog, ki 
vključuje predvsem skrb za primerno in ustrezno gibanje,  prehrano,  
sprostitev, higieno in zdravo okolje, zato v okviru tega programa 
ponujamo vsebine, ki imajo poudarek na naštetem.

Osnovni namen je pritegniti čim širšo populacijo otrok in 
mladostnikov  k aktivni skrbi in odgovornosti za lastno zdravje, 
torej k odločitvi za zdrav življenjski slog. 

Z učenci 4. do 9. razreda OŠ izvajamo tudi 
Projektni teden: ORIENTACIJA, 

saj je zelo pomembno, da znamo priti do cilja.
Danes lahko pridemo do cilja tudi, če ne vemo, kje smo, in 

ne poznamo kraja, kjer smo se znašli.
Takrat nam pomagajo 

znanje, zemljevid in zmo-
žnost orientiranja. Prednost 
šole v naravi je, da se pravi-
loma dogaja v naravi. To pa 
je tudi najprimernejši prostor 
za učenje orientacije. Dejav-
nosti, prisotne pri orientaciji, 
so v tesni povezavi z drugimi 
učnimi predmeti, zato je tukaj 
še posebej poudarjeno med-
predmetno povezovanje.
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CŠOD Radenci
Gorenji Radenci 1a
8342 Stari trg ob Kolpi
01 894 38 20
031 684 805
radenci@csod.si

Projekt: SPOZNAJMO BELO KRAJINO
V tem letu želimo ponudbo programa kulturne dediščine, ki 

smo ga imeli do sedaj opredeljenega za 9. razred in srednjo šolo, 
razširiti tudi v nižje razrede (5. do 8. razred). Dodali bomo vsebine 
za spoznavanje naravnih in geografskih značilnosti pokrajine ter 
prebivalstva. Poudarek je na izdelavi belokranjskih pisanic in ve-
zenin, ljudskih plesih, narodni noši in arhitekturi.

Tematski teden: ZIMSKI ŠPORTNI TEDEN NA JUGU
Zaradi bližine Gorskega kotarja nas zima zadnja leta večkrat 

obdari z bogato snežno odejo. Takrat izkoristimo to za različne 
zimske aktivnosti (tek na smučeh, sankanje, kepanje, izdelava 
skulptur in gradov). V prihodnje želimo oblikovati tematski teden s 
poudarkom na hoji in teku na smučeh in KRPLJANJU. V primeru 
pomanjkanja snega pa bomo vključili nordijsko hojo in SKIKE. 
Program je namenjen učencem od 5. do 9. razreda.

Projekt za nadarjene: VODE REKE, KALA IN 
POTOKOV

Učenci opazujejo, raziskujejo in določajo kemične in fizikalne 
lastnosti različnih vodotokov. Določajo rastline in živali in jih med-
sebojno primerjajo. Ugotavljajo tudi stopnjo onesnaženosti. Hkrati 
pa izkoristijo te vode tudi za osvežitev, zabavo in šport (kopanje 
in veslanje).
Tematski teden ali vikend: MALO PO REKI, CESTI 
IN TRAVNIKU

Učenci 5. do 9. razreda in srednješolci bodo spoznali veščine 
kanuizma in kajakaštva, raftinga, kolesarjenja po idilični poti ob 
Kolpi ter se poskusili v plezanju po umetni steni. Poleg tega bodo 
opravili pohod do jame Kobiljače, se pomerili v lokostrelski tekmi 
in spoznali skike.
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VARUHI ZEMLJE

Sodelujte v povesti o skrivnostih življenja na Zemlji: 
PROGRAM VARUHI ZEMLJE (EARTHKEEPERS)

Atraktiven program z mnogo pripomočkov in didaktičnega 
materiala, ki pomaga otrokom razumeti skrivnost življenja na Zemlji.

Učenci aktivno sodelujejo v zgodbi z glavno osebo E. M., ki 
jih nevsiljivo povabi na usposabljanje za varuhe Zemlje. E. M. jim 
nato zastavlja naloge in jih ob uspešno opravljeni nalogi nagradi 
s ključi, ki odpirajo skrinjice s skrivnimi gesli. Čeprav osebe E. M. 
otroci nikoli ne vidijo, ves čas čutijo njeno prisotnost. Skrivnostnost 
in čarobnost v programu učence navdihuje, da z veseljem sledijo 
učenju in izpolnijo pričakovanja E. M. ter postanejo varuhi Zemlje. 
Razumeli bodo svojo odgovornost za prihodnost našega planeta. 

Glavne vsebine programa so PRETOK ENERGIJE, CIKLI, 
MEDSEBOJNI ODNOSI IN SPREMEMBE.

Program se začne s povabilom, ki v obliki pisma pride do 
učencev v šoli, velik del programa se izpelje v CŠOD DOM RAK, 
zaključi pa v šoli. Vse napotke in pripomočke za zaključek programa 
bodo učitelji dobili v domu Rak.

Omogočite svojim učencem drugačno šolo v naravi in 
izjemno doživetje! Dobrodošli v Rakovem Škocjanu v CŠOD Rak!

CŠOD Rak
Rakov Škocjan 2
1380 Cerknica
01 709 3461
031 607 579
rak@csod.si

JAMARSTVO
Bi radi doživeli skriv-

nostni svet kraškega pod-
zemlja? To vam omogoča 
tridnevni vikend program 
jamarstva v Rakovem Ško-
cjanu. Učencem ponujamo 
atraktivne športno-razisko-
valne dejavnosti v dolini reke 
Rak in podzemlju Rakovega 
Škocjana. 

RAZISKUJEMO KRAS
Projektni teden je namenjen usmerjanju učencev v samo-

stojno delo. Z obiskom in ogledom atraktivnih lokacij v Rakovem 
Škocjanu in bližnji okolici želimo učence motivirati za raziskovanje, 
ustvarjalno razmišljanje, reševanje problemov in ustvarjalno učenje. 
Pravljična narava v Rakovem Škocjanu in okolici je kot nalašč za 
dejavnosti, ki smo jih pripravili za udeležence projektnega tedna.

Ob koncu tedna vsak posameznik izdela svoj lasten zapis 
dejavnosti in opis naravnih znamenitosti ter etnoloških posebnosti 
notranjskega krasa.
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CŠOD Soča
Dijaška ulica 14
5220 Tolmin
05 380 19 00
031 607 580
soca@csod.si

CŠOD Soča leži na obrobju mesta Tolmin, na travnati polici, 
ki jo obdajata reki Tolminka in Soča. Veriga tolminskih Julijcev v 
ozadju daje domu alpski pridih. Na zahodni strani nas pobočje 
Kolovrata deli od slovenske Benečije. 

Možnosti za program šole v naravi so zelo bogate na vseh 
področjih. Poudarek dajemo naravoslovju, ker smaragdna reka 
Soča s pritoki in okoliška neokrnjena narava ponujata množico raz-
ličnih dejavnosti. Tedenski program ŠVN kombiniramo s športnimi 
vsebinami (kanuizem, kolesarjenje …). Vse dejavnosti na terenu 
se za trenutek dotaknejo tudi tragične zgodovine 20. stoletja. Prva 
svetovna vojna in z njo soška fronta sta namreč zaznamovali 
naše kraje, kar se čuti in vidi na vsakem koraku. Vse to nas kar sili 
v medpredmetno izvajanje vsebin. Naši učitelji strokovno pokrivajo 
vsa omenjena področja in sposobni smo hitrega prilagajanja na 
zahteve in potrebe šol, ki nas obiščejo. 

Letošnji novosti sta tematska tedna: 
Tematski teden: OD TOLMINSKEGA GROFA IN 
PUNTARJEV DO ZELENO-MODRE DOLINE 
ADRENALINSKIH ŠPORTOV 

To je teden, v katerem bomo gledali v preteklost, da bi se nau-
čili živeti v sedanjosti, hkrati pa nas bo naša čudovita in edinstvena 
pokrajina zvabila, da se preizkusimo v različnih športnih doživetjih.

Tematski teden: OD KORITA DO KORIT
V tem tednu je rdeča nit voda. Smo na sotočju dveh rek, v 

nekaj minutah smo lahko v ribogojnici, ob čistilni napravi, blizu 
so Tolminska korita, zdravilni izviri … Veliko je možnosti za učenje 
v naravi. 

Ponudimo vam lahko tudi:
Projektni teden: REKA SOČA – VIR ŽIVLJENJA 
NEKOČ, DANES, JUTRI,
 – vikend programe, 
 – program za OŠPP,
 – prostor za bivanje in samostojno izvajanje vašega programa 

(hiša je dovolj velika, da lahko v njej dela več skupin naenkrat).

Dobrodošli v Tolminu!
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CŠOD Škorpijon
Veliki Boč 31 a
2353 Duh
02 656 58 31
031 607 581
skorpijon@csod.si

Ko Magnus galopira, svet se kar podira. Prah in čudež vsepovsod, nihče ne 
stopi mu na pot. Navijanje in mahanje, zraven pa še skakanje. Magnus je najboljši 
konj, ki vedno dela rompompom.

Takšne in drugačne pesmice in zgodbice nastajajo spontano 
ob navdušenju otrok nad konji.

Posebnost našega doma so ISLANDSKI KONJI, na katerih 
imamo program jahanja za začetnike. Konji so manjše rasti, mirni, 
dobro dresirani in namenjeni popolnim začetnikom od 8. leta starosti 
naprej. Za mlajše otroke izvajamo program jahanja kot vodenje 
konja na povodcu.

Nobenega razloga ni, da bi se otroci bali konj. Učenci na teh 
konjih zelo hitro premagajo strah in odpor do konjev, ki izhaja iz 
nepoznavanja konjev, in jim ure s konjem ostanejo v nepozabnem 
spominu. To je tudi edini kraj v Sloveniji, kjer se otroci v okviru osnov-
nošolskega in srednješolskega izobraževalnega programa srečajo 
s konji in jahanjem.

Program omogoča celovito spoznavanje konja. Otrok preživi 
daljši čas med konji; konja počisti in pokrtači, mu uredi grivo in 
rep, očisti kopita, ga osedla in odpelje v jahališče, kjer popolnoma 
samostojno osvoji prve osnove oziroma tehnike jahanja. 

Program  je namenjen:
 – učencem osnovnih šol,
 – vrtcem,
 – srednjim šolam,
 – šolam s prilagojenim programom.

Prav tako v domu Škorpijon izvajamo program KMETIJA. 
Učencem od 1. do 5. razreda ter vrtcem ponujamo možnost šole 

v naravi na manjši kmetiji. Vsak otrok  obišče  hlev, travnik, pašnik, 
spozna živali na kmetiji, pomaga hraniti zajce, kokoši … Šola v naravi 
na kmetiji je učenje, je izkušnja in spoznavanje. Zamenjati razred z 
uživanjem v naravi in obiskati hlev, povohati seno, si pripraviti zdravo 
kmečko malico, jahati islandske ponije, kidati gnoj v hlevu, opravljati 
delo na vrtu, speči kruh ob tabornem ognju – s tem posebnim doži-
vetjem postanejo otroci dojemljivi za učenje z vsemi čutili.

Projekt KMETIJA ponuja:
 – jahanje islandskih ponijev,
 – spoznavanje živali na kmetiji,
 – spoznavanje dela na kmetiji,
 – ustvarjanje v naravi,
 – pastirčkove urice,
 – kmečko olimpijado,
 – bilo je nekoč na kmetiji,
 – mladi raziskovalec na kmetiji,
 – šport na kmetiji.

Vabljeni na  kmetijo Škorpijon: v šolo spo-
znavanja, šolo dotika in okusa, šolo doživljanja.

Poleg vseh vsebin nudimo še različne 
dejavnosti, ki potekajo v naravi, in ne v učil-
nici, tako da otroci res dojamejo in začutijo 
odnos do narave in razvijejo vrednote, ki so 
odločilne za nadaljnje življenje: raziskovanje 
in doživljanje narave v okolici doma na tisoč 
in en način, športne aktivnosti: lokostrelstvo, 
tek na smučeh, kolesarjenje, nordijsko hojo, 
pležuhanje, in še in še bi lahko naštevali …
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Projektni teden: VODA – ČUDOVITA TEKOČINA 
Starost: 4. do 9. razred OŠ
Učenci v vodi opazujejo, raziskujejo in določajo rastline in živali 

s pomočjo določevalnih ključev. Z igro vlog ponazarjajo prehranje-
valne verige in prehranjevalne splete v vodi. Merijo fizikalno-kemijske 
parametre in spoznajo, da je onesnaževanje voda vedno večje. 
Ugotavljajo kakovost vode s pomočjo indikatorskih organizmov. 

Ogledajo si čistilno napravo v Zabovcih in jez v Markovcih za 
HE Formin. Seznanijo se s pomenom največjega umetnega jezera 
v Sloveniji – Ptujskega jezera in s pomenom varovanja voda. 

Učijo se tudi plavanja in uživajo v vodnih aktivnostih, kot so: 
jadranje, vožnja s kanuji, vožnja z ladjo. Kolesarijo ob reki Dravi in 
ob Ptujskem jezeru, pozimi pa se urijo v teku na smučeh. 

S poučevanjem o pomenu vode spodbudimo tudi učenčevo 
ustvarjalnost, saj črpajo številne likovne in glasbene motive prav iz 
vodnega sveta.

Projektni teden: SPREHOD SKOZI SREDNJI VEK
Starost: 4. do 9. razred OŠ
Učenci v bližnjem najstarejšem slovenskem mestu, Ptuju, 

spoznajo način življenja v srednjem veku. Primerjali bodo življenje 
na podeželju in v mestih skozi zgodovino. 

Prepletajo se družboslovne, naravoslovne, športne in tehniške 
vsebine (srednjeveške delavnice). Ob ogledu gradov Ptuj, Borl, Mu-
retinci ter dvorca Dornava in Dominkove domačije bomo spoznali 
bivalno okolje plemstva v srednjem veku, gradnjo gradov in prostore 
v gradu. Spoznali bomo delo na polju, orodje, prehrano in pijačo 

CŠOD Štrk
Spuhlja 34 a
2250 Ptuj
02 778 50 41
031 607 582
strk@csod.si

ter zelišča. Več o viteštvu, lokostrelstvu, 
preživetju, sabljanju, plezanju in premikih 
po vodi bomo spoznali pri športnih vsebinah. 
V srednjeveških delavnicah se bodo otroci 
seznanili s pisavo (kaligrafijo) tistega časa, 
prikazali jim bomo izdelavo papirja, sveč, 
kiparstvo, lončarstvo in tkanje. Spoznali 

bodo srednjeveške poklice, kot so kmet tlačan, vrvar, svečar, lončar, 
tkalec, orožar, vojak, usnjar, lesar, pisar, burkež, igralec, pevec in 
muzikant. Izdelali bodo ščit, sabljo, lok in puščice ter katapult.

Učenci bodo spoznali, da je bil zgodnji srednji vek zaznamovan 
z množičnim preseljevanjem ljudstev in z razpadom antike ter da 
visoki srednji vek pomeni čas urbanizacije Evrope, pa tudi vojaške 
ekspanzije in križarskih vojn. 

Tematski teden: ŠTRKOVE ŠPORTNE DEJAVNOSTI
Starost: 4. do 9. razreda OŠ
Udeleženci bodo lahko izbirali med različni Štrkovimi športnimi 

dejavnostmi:
1. športni program s poudarkom na pripravi na kolesarski izpit in 

kolesarjenju, 
2. športni program s poudarkom na kanuizmu z možnostjo opra-

vljanja »barvnih vesel«, plavanju, kolesarjenju, orientacijskem teku, 
3. športni program s poudarkom na nadstandardnih športnih dejav-

nostih, kot so spoznavanje z osnovami golfa na igrišču za golf na 
Ptuju, boks v Gym centru Zavec na Ptuju, jadranje z jadrnicami 
razreda Optimist na Ptujskem jezeru, jahanje islandskih konj na 
pokritem jahališču v Dornavi. 
Doplačilo za posamezne nadstandardne dejavnosti je od 5 do 

6 € na udeleženca.
Poleg praktičnih dejavnosti se bodo udeleženci seznanili s 

teoretičnimi vsebinami delovanja človeškega telesa, motoričnimi 
sposobnostmi, nivoji obremenitev, športno prehrano, teoretičnimi 
osnovami športa in športnimi poškodbami.
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CŠOD Trilobit
Javorniški Rovt 25
4270 Jesenice
04 580 67 56
031 607 583
trilobit@csod.si

Tematski teden: VODA OD IZVIRA DO PIPE 
Starost: 4. do 9. razred OŠ
Bogastvo in pestrost vodnih virov, tehnična dediščina s svo-

jevrstnimi zajetji in sistemi cevovodov v bližnji okolici doma ter ena 
najstarejših hidroelektrarn v Sloveniji nam omogočajo izvedbo pro-
grama na tematiko VODE. S kemijskimi in/ali biološkimi analizami 
vode bomo ugotavljali njeno kvaliteto, proučevali različne vodne 
ekosisteme in biotsko pestrost ter spoznavali pomen vodnih virov. 

Tematski teden: TEDEN TEHNIKE
Starost: 5. do 9. razred OŠ
V tednu učenci spoznajo različne teme s področja tehnike in 

tehnologije. Šola lahko izbere med  temami, kot so: hidrocentrala 
Javorniški Rovt (gonila, prenosi, merilni inštrumenti, prevodniki, 
izolatorji, elektrika, orodje); vodno zajetje, porabniki vode v domu 
in neposredni okolici; tehnologija čiščenja vode (čistilna naprava 
ob domu, maketa čistilne naprave, izdelava filtra za čiščenje vode); 
zgodovina železarstva – od prvih plavžev do sodobne proizvodnje 
jekla. Ob domu imamo delujočo maketo stare talilne peči. Po dogovoru 
organiziramo ogled železarskega muzeja na Stari Savi.  Delavnice: 
obdelava naravnega kamna (žaganje, brušenje, poliranje, vrtanje); 
izdelava kalupov in odlivanje ter barvanje odlitkov; male obrti – izdelava 
umetnih vab za ribiče; polstenje – naredijo izdelek iz volne; izdelava 
ognjišča, prižiganje ognja brez vžigalic in varnost …

Tematski teden: TEDEN PREŽIVETJA V NARAVI
Starost: 4. do 9. razred  
Teden je športno-naravoslovno obarvan in vezan 

na idealne naravne pogoje v okolici doma za pohode 
in orientacijo. Poudarek je na preživljanju prostega 
časa v naravi, varni hoji v naravi, osnovah orientacije in 
preživetju v naravi. V program so vključene dejavnosti, 
kot so orientacija z naravnimi znaki, kompasom, karto, 
GPS, čiščenje vode v naravi, izdelava zavetišča v sili, 
osnove prve pomoči pri nezgodah v naravi, izdelava 
improviziranih nosil, kurjenje ognja. 

Program za nadarjene: OBNOVLJIVI VIRI Z LEGO 
MEHANIZMI

Otroci bodo s pomočjo novih lego sistemov opravljali razne 
poskuse in meritve. V domu je na voljo osem kompletov lego me-
hanizmov z dodatki iz kompleta Obnovljivi viri energije. Poskuse in 
meritve bodo opravljali v naravi v okolici doma in v domu. Obiskali 
bomo tudi eno najstarejših elektrarn, HE Javorniški Rovt, ki je v ne-
posredni bližini doma. 

Program za nadarjene: KAMNINE IN FOSILI
Sprehodili se bomo do bližnjih nahajališč fosilov, jih raziskali 

in nabrani material s pomočjo različnih tehnik analizirali. Oblikovali 
bomo zgodbe o dogajanjih v davni geološki preteklosti. 

DNEVI DEJAVNOSTI
Še naprej je razpisan teden s splošnim programom, za okoliške 

šole pa ponujamo dneve dejavnosti, kot so športni dan (veslanje, 
plezanje, lokostrelstvo) in naravoslovni dan Kamnine in prst.

V zimskem času izvajamo Teden alpskega smučanja, v ka-
terem omogočimo tečaj teka na smučeh za skupino nesmučarjev, 
ponujamo pa tudi Teden teka na smučeh. 
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CŠOD Vojsko
Vojsko 21
5280 Idrija
05 374 20 30
031 607 584
vojsko@csod.si

CŠOD Vojsko ponuja pestro paleto programov, v kateri vsaka 
šola najde nekaj zase. Treba se je le pripeljati do nas in se prepustiti 
prelepi naravi ter prijaznim in izkušenim zaposlenim doma Vojsko. 
Poleg naravoslovnih in športnih tednov ter tednov smučanja in teka 
na smučeh izvajamo tudi različne tematske in projektne tedne.

Projektni teden: SPOZNAJMO IN POVEŽIMO SE
Starost: 6. do 9. razred, dijaki srednjih šol
5- ali 3-dnevni tedenski ali vikend program
Rdeča nit programa je vzpodbujanje medsebojnega sodelovanja 

in spoštovanja, pozitivne samopodobe in komunikacije, teambuilding 
za razrede. Program je primeren za novonastale oddelke, za oddelke 
s težavami v medosebnih odnosih, pa tudi kot nagrada za dobro 
delujoče oddelke. Zelo primeren je tudi kot »spoznavni« program v 
začetku šolskega leta za novonastale oddelke osnovnih in srednjih 
šol, posebno za dijake prvih letnikov. Razredniki lahko skozi delavnice 
spoznavajo svoje učence na nekoliko drugačen način.

Tematski teden: OD ČIPKE DO 
ŽLIKROFOV

Starost: 4. do 6. razred
Spoznavanje bogate naravoslovne, kulturne, 

tehniške in kulinarične dediščine Idrije in njene 
okolice skozi različne naravoslovne, družboslovne, 
kuharske, športne in ustvarjalne delavnice.

Tematski teden: MIZICA, POGRNI SE
Starost: 5. in 6. razred, 5-dnevni program
Delavnice in predavanja o hrani in prehrani, kuharske delav-

nice, delavnice priprave pogrinjkov, estetskega oblikovanja prtičkov, 
dekoriranja krožnikov, jedi, delavnice osnovnih ročnih del (šivanje, 
klekljanje, ročkanje) v kombinaciji z raznimi športnimi aktivnostmi.

Tematski teden: ŠOLA V NARAVI Z ROBOTIKO
Starost: 5. do 9. razred, 5-dnevni program
Gre za naravoslovni teden šole v naravi, ki poleg drugih vsebin 

iz načrta ŠVN vključuje tudi po 8 PU robotike na učenca.

Program za nadarjene: ROBOTIKA Z LEGO 
MINDSTORMS

Starost: 5. do 9. razred, 3-dnevni program
Velikost skupine pri robotiki: 15–do največ 21 učencev
3-dnevni program vključuje 9 PU robotike na učenca, preostalih 8 

PU je namenjenih drugim vsebinam iz ponudbe doma Vojsko (zaželene 
fizične aktivnosti). Možna je kombinacija s programom Spoznajmo in 
povežimo se oziroma s programom učiteljev šol, ki učencem ponudijo 
dodatne vsebine z drugih področij. V primeru večje skupine (več kot 
42 učencev) program nujno izvajajo tudi učitelji šole.

Program za nadarjene: SPOZNAJMO IN POVEŽIMO 
SE

Starost: 5. do 9. razred, 3-dnevni program
Program vsebuje do 12 PU delavnic s področja socializacije, 

medosebnih odnosov in razvijanja pozitivne samopodobe. Dodatnih 
5 PU je namenjenih športnim aktivnostim. Program je mogoče kom-
binirati s programom Robotika ali pa s programom učiteljev šol, ki 
učencem ponudijo dodatne vsebine.
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ENODNEVNI PROGRAMI DNEVNIH CENTROV CŠOD
NARAVOSLOVNI DNEVI

Program Lokacija

Arboretum Volčji Potok Arboretum Volčji Potok

Izdelava herbarija in spoznavanje dreves Arboretum Volčji Potok

Izdelava določevalnih ključev in spoznavanje dreves Arboretum Volčji Potok

Čebelarski dan: Od cveta do medu Čebelarski center Slovenije v Lukovici

Jama Dimnice in voda skozi kras Vas Slivje, jama Dimnice, Matarsko podolje

Kraški rob Socerb–Osp

Kras in Primorje Kozina

Reka sedmerih imen Planina

Naravni spomenik Rakov Škocjan Rakov Škocjan

Krajinski park Strunjan Strunjan

Ljubljansko Barje Barje

Novo mesto, zelišča in termalni vrelci Dolenjska

Pečemo kruh/belokranjsko pogačo v Beli krajini Bela krajina

Šola življenja in naravne lepote Lisce Posavje

Ajdovski gradec in Grad Sevnica Posavje

Zeliščarska kmetija in Brežice Posavje

Naravoslovni dan: 
ARBORETUM VOLČJI POTOK

Naravoslovni dan v Arboretumu Volčji 
Potok poteka v bogati drevesni zbirki. Med 
drevesi, zbranimi z različnih koncev sveta, 
osnovnošolci in srednješolci vseh razredov 
utrdijo in nadgradijo učno snov. Naravoslovne 
dni organiziramo v vseh letnih časih. 

Naravoslovni dan Izdelava herbarija 
in spoznavanje dreves omogoča učencem 
poglobljen pogled v herbariziranje rastlin. 
Spoznajo različne drevesne vrste, naberejo 
liste in pripravijo herbarijsko mapo, ki jo od-
nesejo in dopolnjujejo doma. Naravoslovni 
dan izvajamo jeseni.

Zimski naravoslovni dan Izdelava dolo-
čevalnih ključev in spoznavanje dreves omo-
goča učencem delo z določevalnimi ključi, 
prepoznavanje drevesnih vrst po popkih in 
samostojno izdelavo preprostega določe-
valnega ključa. 
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Ekskurzija 
KRAS IN PRIMORJE 

Združi spoznavanje razlik v tipih 
površja, rastja, klime in sožitja človeka z 
naravo med planoto Kras in Šavrinijo z 
lagunskimi in abrazijskimi obalami. V Ek-
skurzijo se lahko vključi tudi obisk torklje.

Čebelarski dan:  
OD CVETA DO MEDU

Sodelovanje CŠOD in Čebelar-
skega centra na Brdu pri Lukovici omo-
goča učencem srečanje z zapletenim 
življenjem čebel. Poleg ogleda čebel-
njaka, medovitih rastlin in čmrljnjaka 
nudimo učencem degustacijo različnih 
vrst medu, ogled laboratorija, izdelavo 
sveče in druge delavnice.

Naravoslovni dan: 
JAMA DIMNICE IN VODA SKOZI 
KRAS 

Odkrijemo pojave na stiku med 
normalnim in kraškim površjem, klimo, 
rastje in genezo kraškega podzemlja 
ter mikro in makro kraške pojave ob 
učni poti. Vodi lahko sledimo od po-
nora do edinega vodovodnega zajetja 
v evropskih jamah in izvira reke Rižane, 
kjer spoznamo njeno čiščenje z ultrafil-
tracijo, preden doseže vodovodne cevi.

Naravoslovni dan: 
KRAŠKI ROB 

Omogoča ne le videti prehod 
med Istro in Krasom, ampak tudi odnos 
človeka do podzemlja v Sveti jami, 
edini s cerkvijo, in srečanje z glagolico 
ter najstarejšo hišo v Sloveniji.

Naravoslovni dan:  
LJUBLJANSKO BARJE

Na pragu slovenske prestolnice 
se razprostira Ljubljansko barje, ki je 
življenjski prostor mnogim živalskim in 
rastlinskim vrstam. Je ostanek najjuž-
nejšega evropskega visokega barja, od 

leta 2008 razglašeno za krajinski park, prazgodovinska kolišča pa 
so od leta 2011 vpisana na Unescov seznam svetovne dediščine. 
Poleg naravnih vrednot je bogata tudi barjanska kulturna dediščina. 
Vendar pa človekovi posegi prispevajo k izginjanju tovrstnih habi-
tatov in vrst, ki jih poseljujejo. 

V programu so združene naravoslovne, geografske, ekološke, 
zgodovinske in umetnostne vsebine. 

Naravoslovni dan:  
PEČEMO KRUH/BELOKRANJSKO 
POGAČO V BELI KRAJINI

V Metliki si ogledamo staro mestno jedro. Na 
domačiji dobrot ob pomoči belokranjske kuharice 
pripravimo hlebček kruha/belokranjsko pogačo 
s pečenjem v krušni peči. Etnološke, kulturne in 
zgodovinske posebnosti Bele krajine doživimo v 

učni uri naših babic in dedkov z izjemno bogatim ljudskim izročilom.
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Naravoslovni dan: 
KRAJINSKI PARK STRUNJAN 

Omogoča spoznati antropogeno krajino 
s solinami in zadnjo neokrnjeno slovensko 
obalo z najvišjim klifom in rastjem ter tehnično 
dediščino z gospodarskimi dejavnostmi.

Naravoslovni dan: 
NARAVNI SPOMENIK RAKOV ŠKOCJAN 

Na poti od malega do velikega naravnega 
mostu spoznavamo kraško hidrologijo, gozdne 
sestoje, gospodarski pomen vode, življenje v 
podzemlju …

Naravoslovni dan:  
NOVO MESTO, ZELIŠČA IN 
TERMALNI VRELCI

Po sledeh in v njegovo zgodovino 
vse do današnjega dne nas vodi staro 
mestno jedro Novega mesta. V bližnji 
okolici obiščemo zeliščarsko kmetijo 
in svoj raziskovalni duh osvežimo v 
termalni vodi.

Naravoslovni dan:  
ŠOLA ŽIVLJENJA IN NARAVNE 
LEPOTE LISCE

Na Posavskem hribovju spoznamo 
Šolo življenja v skupnosti in izvedemo de-
lavnico o odvisnosti. V enournem pohodu 
se povzpnemo na najvišji vrh, Lisco. V 
naravoslovnem dnevu izvedemo različne 
delavnice v neokrnjeni naravi in spoznamo 
vlogo radarske meteorološke postaje.

Naravoslovni dan: 
ZELIŠČARSKA KMETIJA IN 
BREŽICE

Izkustveno učenje gojenja in 
pestrosti zelišč spoznamo na zeli-
ščarski kmetiji. Znamenitosti mesta 
Brežice spoznamo v sprehodu od 
severne smeri do Gradu Brežice, 
kjer se seznanimo z zgodovino, zbir-
kami, razstavami in občudujemo 
edinstveno Viteško dvorano.

Naravoslovni dan:  
AJDOVSKI GRADEC IN GRAD 
SEVNICA

Na vzpetini v okolici Sevnice spo-
znamo arheološko najdišče Ajdovski 
gradec in ga rekonstruiramo v maketni 
izvedbi. Neposredno ob njem razi-

ščemo biotsko pestrost. Spoznamo in si ogledamo Grad Sevnica 
s pestrimi zbirkami.

Ekskurzija REKA SEDMERIH IMEN
Preko kraških polj Notranjskega podolja in Pivške kotline se 

pojavljajo vode kraške Ljubljanice pod različnimi imeni. Ker naj bi 
bilo teh ponikalnic šest, jo imenujemo reka sedmerih imen. Pot nas 
vodi v izvirno Planinsko jamo (izjemno sotočje rek Pivka in Rak) in 
preko kraške doline Rakovega Škocjana (skrivnosti udorne doline) se 
povzpnemo na Cerkniško polje s presihajočim jezerom s tisočerimi 
obrazi. Lahko se povzpnemo na razgledno točko, coprniško Slivnico.
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KULTURNI DNEVI

Program Lokacija

Mesto Ljubljana Ljubljana

2000 let Emone Ljubljana

Po poti kulturne dediščine Prešernova, Finžgarjeva, Jalnova, Čopova 
hiša in Janšev čebelnjak 

Po Prešernovih stopinjah Vrba, Kranj, Ljubljana ali Vrba in delavnice v 
Čopovi hiši (za 3.–6. r.)

Groharjeva hiša v Sorici Sorica

Po Groharjevi poti Sorica

Začetki slovenske književnosti na Dolenjskem in Krka Dolenjska
(Rašica–Krka–Muljava)

Stiški rokopisi, grad Bogenšperk in GEOSS Dolenjska (Stična–Bogenšperk–Litija)

Mesto situl in Krka Dolenjska
(Novo mesto)

Celeia – Cilli – Celje Celjska kotlina

Avstrijska Koroška Avstrijska Koroška

Prekmurje in domače obrti v Veržeju Prekmurje

Trst Trst

Zagreb Zagreb – mesto 

Naravna in kulturna dediščina ob reki Savinji V toku reke Savinje

Kulturni dan:  
MESTO LJUBLJANA

Ljubljana je upravno, politično, kulturno, znan-
stveno, šolsko, gospodarsko in prometno središče 
naše države. Ljubljanski prostor ima pomembno 
vlogo že od prazgodovine naprej.

Sprehodimo se po ljubljanskih ulicah, trgih 
in mostovih, ogledamo si pomembne kulturne in 
upravne ustanove, vzpnemo se na Ljubljanski grad, 
obiščemo živilsko tržnico ter se ob spomenikih 
spominjamo življenja in dela naših umetnikov in 
znanstvenikov. Seznanimo se z aktualnimi dogodki 
v mestu, začutimo utrip mestnega življenja, preiz-
kušamo se v orientaciji in upoštevanju cestnopro-
metnih predpisov ter skrbi za kulturno dediščino.  
V okviru kulturnega dne se lahko dogovorimo tudi 
za voden ogled kulturnih ali upravnih ustanov.



33CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI Novosti v 2016/17

Kulturni dan:  
2000 LET EMONE

Pred več kot dva tisoč leti je 
nastala COLONIA IULIA EMONA, prvo 
rimsko mesto na ozemlju današnje 
Slovenije. V ljubljanskem središču 
odkrivamo obdobje, ki je pustilo 
močan pečat sedanjosti. Razisku-

jemo ostanke antične prednice Ljubljane, spoznavamo življenje 
ter izjemno kakovostno bivalno kulturo emonskih meščanov.

Možno je podaljšanje dejavnosti z ogledom razstave Rimske 
zgodbe s stičišča svetov v Narodnem muzeju ali udeležbo na 
muzejski učni uri v Šolskem muzeju: AVETE DISCIPULI.

Kulturni dan:  
PO PREŠERNOVIH STOPINJAH

Spoznali bomo življenje in delo 
našega največjega pesnika. Kulturni 
dan bomo začeli v Ljubljani, kjer je 
Prešeren najdlje živel. Videli bomo, 
kje se je šolal, kam je hodil v službo, 

kje je živel, kje je napisal najboljše pesnitve, kje so izšle Poezije, 
kje sta plesala Urška in povodni mož … Potem se bomo odpeljali 
v Kranj. Obiskali bomo hišo, v kateri je preživel zadnja leta življenja, 
obiskali pesnikov grob in videli največji Prešernov kip. Zaključili 
bomo v Vrbi, Prešernovi rojstni vasi. Dan bodo učenci popestrili z 
recitalom Prešernovih pesmi.

Učenci prve in druge triade bodo obiskali Prešernovo rojstno 
hišo. Ob spoznavanju načina življenja pred dvestotimi leti bomo 
spoznali tudi Prešernovo življenje in delo. Utrinke bomo strnili v 
delavnicah v Čopovi hiši. Narisali bomo Franceta Prešerna, njegovo 
rojstno hišo, predmete iz hiše. Izdelali bomo razglednico, napisali 
pesem, pismo Juliji …

Kulturni dan:  
GROHARJEVA HIŠA

Gorska vasica Sorica je bila 
nekdaj tudi dom slovenskega slikarja 
Ivana Groharja. V njegovi rojstni hiši 
danes vstopite v čudovit svet glasbene 
in likovne umetnosti. Učenci med glas-

beno delavnico sproščeno spoznavajo različna glasbila: ritmična 
in melodična tolkala, na koncu pa zaigrajo v čisto pravem orkestru. 
Med slikanjem se naučijo, da se slikar nikoli ne zmoti, spoznajo 
pa tudi pravila senčenja, mešanja barv ipd. Svojo sliko ali risbo 
vsak odnese domov. Preden otroci zapustijo hišo, si ogledajo še 
Groharjevo galerijo, njegovo spominsko sobo in etnografski muzej.

Kulturni dan:  
PO POTI KULTURNE DEDIŠČINE

Kulturni dan nas bo popeljal v 
vasi pod Stolom, kjer se je rodilo ve-
liko pomembnih Slovencev. Mi bomo 
spoznali življenje in delo petih. Vrba 
je Prešernova rojstna vas. Obiskali 

bomo pesnikovo rojstno hišo, spoznavali življenje v preteklosti in 
ga primerjali z današnjim časom. Obnovili bomo znanje o Pre-
šernovem življenju in delu. Videli bomo cerkev svetega Marka, 
Prešernov spomenik ter lipo s srenjskimi kamni. Rodine so rojstna 
vas pisatelja Janeza Jalna, pisca Bobrov. Pot bomo nadaljevali 
do Finžgarjeve hiše, kjer bomo poslušali tudi pisateljeve spomine 
na očeta in njegove vzgojne metode. Na Breznici stoji Janšev če-
belnjak, okrašen s panjskimi končnicami, in v Žirovnici spominska 
hiša Prešernovega prijatelja Matije Čopa. Literarno bogat dan 
bodo popestrili pogledi na Julijce, Karavanke in Deželo z Blejskim  
kotom.
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Športno-kulturni dan:  
PO GROHARJEVI POTI

Sorica poleg programa v Grohar-
jevi hiši ponuja tudi pohod do rojstne 
vasi Ivana Groharja po poti, po kateri 
je slikar hodil v šolo; sprehod po vasi, 
med katerim spoznavamo etnografsko 
in kulturno dediščino kraja; ali pa lahko 
peš obiščemo slikovito vasico Spodnje 
Danje.

Kulturni dan: ZAČETKI 
SLOVENSKE KNJIŽEVNOSTI NA 
DOLENJSKEM IN KRKA

V objemu dolenjske krajine se 
nam razkrivajo prvi začetki slovenske 
književnosti. Najprej spoznamo Tru-
barjevo domačijo. Pot nadaljujemo do 

izvira reke Krke v Krški jami ali obiščemo grad Turjak. Na Muljavi 
obiščemo rojstno hišo Josipa Jurčiča. 

Kulturni dan:  
MESTO SITUL IN KRKA

Bogato arheološko dediščino Do-
lenjske in Novega mesta spoznamo v 
Dolenjskem muzeju, kjer po želji izdelamo 
situlsko sliko. Ob sprehodu skozi staro 
mestno jedro Novega mesta spoznavamo 
zgodovinske, ekonomske in kulturne po-
sebnosti. Nadaljujemo z ogledom obrata 
Notol, največje naložbe v farmacevtski 
industriji Krkine zgodovine.

Kulturni dan: CELEIA – CILLI – CELJE 
Celje, biser Savinje, je značilno poimeno-

vanje tretjega največjega mesta v Sloveniji. Celjska 
kotlina je vedno predstavljala del najkrajše poti 
iz Panonije v Italijo. V pradavnini je tod potekala 
znamenita jantarna cesta. Celeia je bila v času 
rimske oblasti cvetoče mesto, ki je zapustilo bo-
gato arheološko dediščino. Srednji vek pa je 

dal Celju dva najbolj razpoznavna znaka, oba tesno povezana z 
najpomembnejšo fevdalno rodbino, ki je izvirala z območja sedanje 
Slovenije, grofi Celjskimi. Knežji dvor ali Spodnji grad, pozidan v 14. 
st., je bil ena najbolj reprezentativnih palač v tedanji srednji Evropi. 
Danes pa je mesto ob reki Savinji poznano tudi po največji sejemski 
prireditvi v tem delu Evrope. 

Ekskurzija: AVSTRIJSKA KOROŠKA
Podali se bomo na geo-

grafsko in zgodovinsko potepanje 
po avstrijski Koroški, hkrati pa bomo 
spoznavali tudi našo zgodovino. 
Govorili bomo o Karantaniji, pokri-
stjanjevanju, prvih zapiskih v slo-
venskem jeziku, slovenski manjšini, 
koroškem plebiscitu … Obiskali 

bomo grad Ostrovica, cerkev Gospe svete, vojvodski prestol, 
glavno deželno mesto Celovec, Vrbsko jezero …

Kulturni dan:  
STIŠKI ROKOPISI, GRAD BOGENŠPERK IN GEOSS 

Pomembnost Stiških rokopisov spoznamo v muzeju samostana 
Stična. Pot nadaljujemo po pestri dolenjski krajini vse do gradu 
Bogenšperk. Ogledamo si grad, njegove pomembne lastnike in 
obiščemo pestre muzejske zbirke. Pot nadaljujemo v litijsko GEOSS. 
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Ekskurzija: PREKMURJE IN DOMAČE OBRTI V VERŽEJU
Pokrajina ob reki Muri je pokrajina 

na križpotju narodov, verstev in kultur 
s povsem samosvojo in prepoznavno 
identiteto, ki jo je izoblikovalo življenje 
ob tej reki. In pravijo, »… da je reka Mura 
taka reka, da se najprej hodi k njej, potlej 
pa se jo nosi  s sabo …« Tu vedno diši 

po kruhu iz krušne peči, bograču, gibanici … Tukaj so doma prijazni 
ljudje, ki so ponosni na svojo bogato kulturno in naravno dediščino, 
ki je most med preteklostjo in sedanjostjo, most med ljudmi.

Rokodelsko znanje se ob reki Muri prenaša iz roda v rod. 
Bogato znanje starih rokodelskih spretnosti in veščin se povezuje 
in predstavlja tudi mlajšim rodovom v rokodelskem centru Domače 
in umetnostne obrti v Veržeju. Izbira številnih delavnic (lončarstvo, 
oblikovanje keramike, pletenje iz šibja, slame, ličja, polstenje, iz-
delovanje rož iz krep papirja, pirhov, lectovih src idr.) daje otrokom 
možnost, da se preizkusijo v svojih ročnih spretnostih.

Ekskurzija: ZAGREB

Z avtobusom ali vlakom se odpe-
ljemo v glavno mesto sosednje Republike 
Hrvaške. Znamenitosti in pomembne 
zgradbe, ulice in čudovite parke bomo 
spoznavali ob sprehodu v Donjem gradu 
in na Gornjem gradu, na katerega se 
popeljemo z mestno vzpenjačo. Nadalju-
jemo pot mimo tržnice vse do Katedrale 
Zagreb, mimo številnih kulturnih ustanov, 
si ogledamo botanični vrt in se nato vr-
nemo na glavno železniško postajo. 
Imamo tudi možnost ogleda živalskega 
vrta s številno pestrostjo živalskega sveta.

Ekskurzija: NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA  
OB REKI SAVINJI

Savinja je najdaljša slo-
venska reka z izvirom in izlivom 
na slovenskem ozemlju. Ko go-
vorimo o reki Savinji, pomislimo 
na naselitev jamskega človeka v 
paleolitiku, na tradicijo splavar-
stva, zeleno zlato, knežje mesto 
in Celjske grofe.

V toku reke: rojstvo Savinje na 1280 m nadmorske višine v 
Logarski dolini – Solčava in najvišje ležeča strnjena vas ob Savinji 
– kanjon pod Raduho (Snežna jama) – Luče – Ljubno, trg, kjer se 
je razvilo splavarstvo – Radmirje, ki je še danes bogata zakladnica 
(zlat kelih Marije Terezije) – Gornji Grad, stoletja upravno in cer-
kveno središče Zgornje Savinjske doline – Nazarje, grad Vrbovec, 
frančiškanski samostan – Mozirje, Golte, Mozirski gaj – Spodnja 
Savinjska dolina, vzhodni 15. poldnevnik – Letuš – reka Paka – 
Braslovče, grad Žovnek, zibelka Celjskih grofov – Polzela, grad 
Komenda, malteški viteški red – Šempeter, pomembna strateška 
pot, ostanki rimske ceste, rimska nekropola – Žalec, 2. narodni 
tabor 1868, središče savinjskega hmeljarstva, baročni dvorec 
Novo Celje – Celje, knežje mesto – Laško, dežela treh zlatih lilij, 
zdravilni vrelci, skoraj 200-letna tradicija pivovarstva – Rimske 
Toplice, štajerski Bad Gastein – Zidani Most, prvi kamniti most, 
na sotočju dveh rek.

Ekskurzija: V TRST
Odkrivamo pomembne Slovence, njihovo prisotnost, kot je 

Slovenski narodni dom, kulturne znamenitosti, med katerimi so 
objekti šestih religij in rimsko gledališče, ter naravoslovni pomen 
s spelovivarijem.
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TEHNIŠKI DNEVI

Program Lokacija

Muzej premogovništva Velenje Velenje

Energetski poligon MIC Velenje Velenje

Eko Terme Snovik Snovik

Tehniški muzej Slovenije – Bistra Bistra

Muzej pošte in telekomunikacij – Polhov Gradec Polhov Gradec

Luka Koper in načini transporta DARS-ov center Kozina; tovorna ŽP Koper; Luka Koper in Mednarodno letališče Portorož

Gradovi ob Savi in energija Posavje

Tehniški dan:  
MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA SLOVENIJE 
VELENJE 

Podzemna avantura v Muzeju premo-
govništva je še vedno atraktivna in aktualna 
dogodivščina, ki bo otrokom predstavila pomen 
in vlogo Premogovnika Velenje kot edinega še 
delujočega premogovnika pri nas in Termoelek-
trarne Šoštanj v proizvodnji električne energije. 
Kakšne vplive prinaša njuno delovanje za Ša-
leško dolino in državo, pa so aktualne vsebine, ki 
se povezujejo z delom rudarjev nekoč in danes, 
njihovo tradicijo in kulturo bivanja.

Možna je kombinacija s programom Energetski poligon MIC in vključitev 
v širši program Naravna in kulturna dediščina ob reki Savinji.

Tehniški dan:  
ENERGETSKI 
POLIGON 
MEDPODJETNIŠKEGA 
IZOBRAŽEVALNEGA 
CENTRA Velenje – MIC

Razvojno-didaktični 
energetski poligon izvaja izobraževanja in usposabljanja 
s področja energetike in trajnostnega razvoja ter pred-
stavlja enega tehnološko najnaprednejših energetskih 
poligonov za vsa področja obnovljivih virov v Evropi.

Zaradi neposredne lege ob Muzeju premogovni-
štva Velenje in zaradi aktualnih medsebojnih povezav 
predstavlja odlično možnost, da združite dva dneva 
dejavnosti v enega samega.
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Tehniški dan:  
EKO TERME SNOVIK

Učinkovita ra- 
ba energije in var-
čevanje z energijo 
sta danes in v pri-
hodnosti nujnost, 
ki pa je močno 
povezana z našim 
načinom življenja in 
dela. V EKO termah 
Snovik poskušamo 
učencem približati 

in v njih vzpodbuditi dober odnos do okolja, človeka in 
navsezadnje samega sebe. Odgovornost vseh nas je, 
da ohranimo naš planet in da bodo pogoji in kvaliteta 
bivanja usklajeni z našimi potrebami in zmožnostmi, 
ki jih Zemlja, naš edini dom, omogoča. 

Tehniški dan:  
MUZEJ POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ POLHOV GRADEC

Moderni muzej v Polhovem 
Gradcu nudi učencem vpogled v 
razvoj pošte in telekomunikacij. 
Brez telefona in računalnika si 
današnjega življenja ne pred-
stavljamo več. Kako kratek čas 
je bil potreben, da smo od pisnih 
sporočil prešli na moderne na-
čine prenašanja sporočil, vidijo 
v muzeju. Na tehniškem dnevu 
lahko izdelajo poštni rog, poštno 
kapo, telegraf, štampiljko …

Dnevi računalništva in dnevi 
grafike, na katerih se predstavijo 
različne fakultete, učencem tretje 
triade dodatno omogočijo vpogled v šolanje za moderne tehnične poklice in 
jim predstavijo novejše telekomunikacijske tehnologije. 

Ekskurzija:  
GRADOVI OB SAVI IN ENERGIJA

Pot dnevne dejavnosti začnemo na za-
četku ali ob zaključku Posavja. Ob gradu Novi 
dvor spoznamo drevesne vrste z vsega sveta, 
hidroelektrarno HE in SE Vrhovo. Seznanimo 
se z gradom Sevnica in spoznamo zgodovino 
gradu Rajhenburg. Potovanje v svet energije in 
energetike, po panoramski vožnji skozi mestno 
jedro Krškega, izkustveno doživimo v interak-

tivnem multimedijskem centru. Dejavnost zaključimo z edinstveno in bogato 
kulturno-umetniško dediščino Slovenije v gradu Brežice.

Tehniški dan:  
LUKA KOPER IN NAČINI TRANSPORTA  

Tehniški dan poteka na štirih opazovalnih točkah: 
DARS-ov center Kozina, tovorna ŽP Koper, Luka Koper 
in Mednarodno letališče Portorož. Učenci spoznajo 
načine delovanja prevoza po cestah, železnici, morju 
in zraku, družbeni pomen prevoza tudi s primerjavo z 
gibanji v »globalni vasi«, okoljsko problematiko in na-
kazane rešitve, varnostne norme, možnosti zaposlitve 
idr. Vstopijo v delovni proces osnovnih in spremljajočih 
dejavnosti in se aktivno vključijo.
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Enodnevni program za nadarjene:  
VEČ O PTICAH 

Programi lahko potekajo tudi 
ob sobotah. 
1. Ornitološki dan v Arboretumu 
Volčji Potok in na Zbiljskem jezeru 
ali v Hrašah. Učenci bodo spoznali 
telesno zgradbo ptičev, pomen ptic 
v okolju, njihovo vedenje in oglašanje 
ter načine prehranjevanja. Lahko 
bodo izdelali ptičjo valilnico.

2. Nočno štetje ptic bomo izvajali na Ljubljanskem barju v drugi 
polovici maja. Po kratkem uvodu bomo v popolni tišini poslušali 
oglašanje kosca in ugotavljali njegovo številčnost. Delavnica je 
primerna le za učence tretje triade. 

3. Ornitološka ekskurzija na izliv Soče (Italija) ali ornitološka ekskurzija 
v naravni rezervat Škocjanski zatok. Organizirana bo v zimskem 
ali spomladanskem času. Učenci bodo obiskali ornitološki park 
in ob pomoči izkušenih ornitologov s teleskopi in daljnogledi 
opazovali in spoznavali številne ptice, ki tam prezimujejo. 

ENODNEVNI PROGRAMI ZA NADARJENE
Program Organizacija

Več o pticah  
(ornitološki dan; ekskurzija na izliv Soče; 
Škocjanski zatok; obročkanje; nočno štetje ptic)

DC Arboretum

Naši prijatelji netopirji – kako jih ohraniti DC jama Dimnice

Kakšen zrak dihamo – kako oceniti ogroženost DC jama Dimnice

4. Delavnici spoznavanja ptic in obročkanja bomo začenjali ob 8. uri 
zjutraj. Ponoči ujete ptice morajo ornitologi čim hitreje obročkati 
in spet spustiti v naravo, zato je pomembno, da z delom začnejo 
zgodaj. Učenci bodo spoznali pomen obročkanja, različne vrste 
ptic in doživeli pristen stik s ptico. Sodelovali bodo pri tehtanju 
ptic. Izvedeli bodo, kaj naredimo s ptičjim mladičem, ki ga naj-
demo na tleh, in kako ravnamo, ko naletimo na poginulega ptiča. 

Enodnevni program za nadarjene:  
NAŠI PRIJATELJI NETOPIRJI – KAKO JIH OHRANITI 

Speleobiološki raziskovalni dan poteka 
v jami Dimnice pri Kozini. Učenci uvodoma v 
učilnici spoznajo pomen netopirjev in dose-
danje rezultate monitoringa Centra za karto-
grafijo favne in flore. Neposredno so vključeni 
v raziskavo z izpolnjevanjem popisnega pro-
tokola. Delo se zaključi z obdelavo rezultatov 
in izdelavo poročila o njihovem stanju kot 
bioindikatorju življenjskega okolja.

 
Enodnevni program za nadarjene:  
KAKŠEN ZRAK DIHAMO – KAKO OCENITI OGROŽENOST

Okoljevarstveni raziskovalni dan poteka na treh lokacijah glede 
na stanje ogroženosti zraka, od gozda pri jami Dimnice pri Kozini 
in avtoceste pri Kopru do sežigalnice odpadkov v Žavljah. Učenci 
spoznajo napravo CEREX UV – prenosni multianalizator plina – 
in rezultate monitoringa mednarodnega okoljskega centra Adria 
Alpe Green. Terenske meritve se zaključijo z obdelavo rezultatov 
in izdelavo poročila o stanju zraka in posledicah.
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CELOSTNI IN ZAHTEVNEJŠI PROGRAMI
V skladu z Odlokom o ustanovitvi CŠOD, ki med drugim 

določa njegova področja dejavnosti, in pod strokovnim očesom 
programskega sveta CŠOD tudi letos širimo ponudbo programov. 
Z novostmi, ki so naš odziv na rezultate raziskave CŠOD o vsebin-
skih in organizacijskih pričakovanjih šol in staršev, želimo dodatno 
podpreti šole v prizadevanjih po čim bolj celoviti ter uspešni vzgoji 
in izobraževanju otrok. 

Ob klasični šoli v naravi v okviru javne službe vam je za šolsko 
leto 2016/17 na voljo 73 zanimivih, vsebinsko pestrih ter organi-
zacijsko izpopolnjenih programov v obliki projektnih in tematskih 
tednov ter 24 programov za nadarjene. 

PROJEKTNI TEDNI
Projektni teden se loči od učenja v razredu, saj je njegovo 

bistvo ustvarjalno dogajanje, ko učenci doživljajo odprtost v 
vsebini, času in prostoru. Učitelji CŠOD, ki smo orientirani v dalj 
časa trajajoče učenje na prostem, smo zato izjemno bogastvo 
resničnega sveta uporabili kot učilnico pri pripravi 24 programov. 
Poteka programa ne omejujemo s klasičnim urnikom dela, ki strogo 
določa na primer čas obrokov, ampak so dejavnosti na terenu 
kontinuirane, lahko tudi čez ves dan in tudi ponoči.

Projektni teden je sinonim za močno vključenost vsakega 
učenca: na začetku tedna učitelj in učenci načrtujejo delo z med-
sebojnim sodelovanjem, pri čemer učitelj sodeluje kot pobudnik 
dejavnosti učencev in njihov svetovalec, kajti glavni nosilec oziroma 
izvajalec posameznih dejavnosti je učenec. 

Vsi programi, ki jih izvedemo 
skozi pedagoški pristop projek-
tnega tedna, učencu omogočajo, 
da je odgovoren za lastno učenje. 

TEMATSKI TEDNI
Letos smo za vas pripravili 49 tematskih tednov. V 

primerjavi s klasično šolo v naravi, ki ima lahko poudarek na športu/
družboslovju/naravoslovju/jezikih oziroma kjer so vsa področja 
dokaj enakomerno zastopana v programu, ima vsak tematski teden 
drugačen, sebi lasten okvir. Organiziranost klasične šole v naravi 
sicer ostaja, vendar zaradi drugačnega pedagoškega pristopa 
omogoča učencu celovito učenje o določeni temi. S tematiko so 
učenci stalno v stiku skozi številne, medpredmetno pripravljene 
učne vsebine. S takim holističnim pristopom učencem omogočimo 
boljše razumevanje sveta in trajnost novo pridobljenega znanja in 
veščin. Nadgrajujemo obstoječe znanje in se izogibamo učenju 
po ciljih le enega, posameznega predmeta.

PROGRAMI ZA NADARJENE
24 programov, ki smo jih pripravili za šolsko leto 2016/17, 

je prilagojenih sposobnostim nadarjenih učencev. Udeležijo se 
jih lahko učenci, ki so nadarjeni ali ki jih posebej močno zanima 
neko področje. Pri pripravah programov in pri njihovem izvajanju 
nismo udeleženi le učitelji CŠOD, saj se zavedamo, da so tovrstni 
programi posebej zahtevni. Otrokom bomo zato ponujali nove 
poglede, novo znanje s sodobnimi načini učenja in uporabo 
sodobne tehnologije, tudi s pomočjo zunanjih strokovnjakov, ki 
imajo bogate izkušnje z delom z nadarjenimi. 
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TEMATSKI TEDNI

Tematski teden Ciljna 
skupina Dom

Teden prve pomoči na Ajdi 8. r. OŠ CŠOD Ajda 
Živim zdravo 5.–9. r. OŠ CŠOD Ajda
Zdravo in s celo glavo na izlete v naravo 4.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Ajda
Ob robu morja 7.–9. r. OŠ CŠOD Breženka
Živim v naravi 3.–9. r. OŠ CŠOD Cerkno
Naravni procesi za radovedne 5. r. OŠ CŠOD Čebelica
Gozd – prostor doživetij 1.–5. r. OŠ CŠOD Čebelica
Čebele in čebelarjenje 1.–5. r. OŠ CŠOD Čebelica
Rafting, adrenalinski park 3.–9. r. OŠ CŠOD Fara
Drsanje, kegljanje 1.–5. r. OŠ CŠOD Fara
Filmski atelje – Hollywood po slovensko 1.–5. r. OŠ CŠOD Fara

Priprava na kolesarski izpit 5. r CŠOD Gorenje

Pohorski gozdovi in ekologija 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Gorenje

Uporabnost in zdravilnost rastlin 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Gorenje

Orientacija 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Gorenje

Naravno gibanje 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Gorenje

Čarobni gozd 1.–5. r. OŠ CŠOD Jurček

Tematski vikend: Orientacija SŠ CŠOD Jurček

Tematski vikend: Plesno-športni teden SŠ CŠOD Jurček
Tek na smučeh, alpsko smučanje, drsanje, 
krpljanje 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Kavka

Posočje 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Kavka
Prva svetovna vojna in življenje vojaka 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Kavka
Tematski vikend: Kolesarjenje 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Kavka
Voda, te dovolj poznam 5. r. OŠ CŠOD Kr. Gora 
Tehniški teden – žagam, brusim, zbijam 2.–5. r. OŠ CŠOD Lipa

Tematski teden Ciljna 
skupina Dom

Gozdne skrivnosti 3.–4. r. OŠ CŠOD Lipa
Astronomija 6.–9. r. OŠ CŠOD Medved
Mladi ekolog 6.–9. r. OŠ CŠOD Peca
Kdor išče, ta najde – Pecakečing orientacija 6.–9. r. OŠ CŠOD Peca 
Geoteden 6.–9. r. OŠ CŠOD Peca
Gorništvo 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Planica
Živimo zdravo 4.–9. r. OŠ CŠOD Planinka
Zimski športni teden na jugu 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Radenci
Športni teden – malo po reki, cesti in 
travniku 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Radenci

Varuhi zemlje 4.–6. r. OŠ CŠOD Rak
Raziskujmo kras 5. r. OŠ CŠOD Rak 
Od Tolminskega grofa in puntarjev do 
zeleno-modre doline adrenalinskih športov 5.–9. r. OŠ CŠOD Soča

Od korita do Korit 5.–9. r. OŠ CŠOD Soča
Športni teden – priprava na kolesarski izpit 
in kolesarjenje 4.–5. r. OŠ CŠOD Štrk
Športni teden – kolesarjenje, orientacijski 
tek, kanuizem (možnost opravljanja 
»barvnih vesel«)

4.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Štrk

Športni teden – nadstandardne športne 
dejavnosti: golf, boks, jadranje 4.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Štrk

Voda od izvira do pipe 4.–9. r. OŠ CŠOD Trilobit
Teden tehnike 5.–9. r. OŠ CŠOD Trilobit
Teden preživetja v naravi 4.–9. r. OŠ CŠOD Trilobit
Tematski vikend: 
Kamnine in fosili 4.–9. r. OŠ CŠOD Trilobit 

Šola v naravi z robotiko (Lego Mindstorms) 5.–9. r. OŠ CŠOD Vojsko
Mizica, pogrni se (gospodinjski teden) 5.–6. r. OŠ CŠOD Vojsko
Od čipke do žlikrofov 4.–6. r. OŠ CŠOD Vojsko 
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PROJEKTNI TEDNI

Projektni teden Ciljna 
skupina Dom

Morje, ali te poznam … 7.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Burja 
Dobro jem, malo migam, super sem! 7.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Burja 
Sobivanje v različnosti 4.–9. r. OŠ CŠOD Cerkno
Trajnostno v 21. stoletje 4.–9. r. OŠ CŠOD Cerkno
Projektni vikend: Državljanska in domovinska 
kultura ter etika 7.–9. r. OŠ CŠOD Cerkno

Rjavi medved 1.–5. r. OŠ CŠOD Fara 
Raznolikost ekosistemov 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Gorenje 
Rastem s knjigo 1. r. OŠ, vrtec, CŠOD Jurček
Kras 4.–5. r. OŠ CŠOD Jurček
Divjim zverem na sledi – rjavi medved 1.–4. r. OŠ CŠOD Jurček 
Meje v nas in okoli nas 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Kavka
Zamejski Slovenci v Benečiji 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Kavka
Živimo zdravo 7.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Kr. Gora
Naravna in kulturna dediščina Gornjesavske 
doline 7.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Kr. Gora

Obnovljivi viri energije 4.–5. r. OŠ, SŠ CŠOD Lipa
Astronomija 6.–9. r. OŠ CŠOD Medved
Disk golf in pustolovski park – zdrav 
življenjski slog 4.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Peca

Orientacija 4.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Planinka 
Spoznajmo Belo krajino 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Radenci 
Reka Soča – vir življenja nekoč, danes, jutri 5.–9. r. OŠ CŠOD Soča 

Kmetija 1.–5. r. OŠ, 
vrtec CŠOD Škorpijon

Voda – čudovita tekočina 4.–9. r. OŠ CŠOD Štrk
Sprehod skozi srednji vek 4.–9. r. OŠ CŠOD Štrk 
Spoznajmo in povežimo se 6.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Vojsko

PROGRAM ZA NADARJENE

VEČDNEVNI IN VIKEND PROGRAMI 

Program za nadarjene Ciljna 
skupina Dom

Vikend za nadarjene: Morska raziskovanja in 
potepanja 7.–9. r. OŠ CŠOD Breženka 

Vikend za likovno nadarjene: Ustvarjamo ob 
morju 5.–9. r. OŠ CŠOD Burja

Vikend za nadarjene: Iščem se v gibu, besedi 
in igri 4.–9. r. OŠ CŠOD Cerkno

Vikend za nadarjene: Raziskovanje in skrb za 
vode 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Gorenje

Vikend za nadarjene: Pragozd 7.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Jurček
Vikend za nadarjene: Lutkovne ustvarjalnice 5.–9. r. OŠ CŠOD Kavka
Zdravo življenje SŠ CŠOD Kr. Gora
Vikend za nadarjene: Obnovljivi viri energije 6.–8. r. OŠ, SŠ CŠOD Lipa
Vikend za nadarjene: Moj dom je bistri potok, 
Rak koščak v Divjem potoku 6.–8. r. OŠ CŠOD Lipa

Astronomija 6.–9. r. OŠ CŠOD Medved
Mladi ekolog 5.–9. r. OŠ CŠOD Peca
Vikend za nadarjene: Lepo je biti geolog 5.–9. r. OŠ CŠOD Peca
Vikend za nadarjene: Orientacija 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Planinka
Vode potoka, kala in reke 5.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Radenci

Jamarstvo 6.–9. r. OŠ CŠOD Rak

Varuhi zemlje 4.–6. r. OŠ CŠOD Rak

Krasoslovje 5.–9. r. OŠ CŠOD Rak
Vikend za nadarjene: Kamnine in fosili 5.–9. r. OŠ CŠOD Trilobit
Obnovljivi viri z Lego mehanizmi 5.–9. r. OŠ CŠOD Trilobit
Spoznajmo in povežimo se 4.–9. r. OŠ, SŠ CŠOD Vojsko
Robotika z Lego Mindstorms 5.–9. r. OŠ CŠOD Vojsko
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LOKACIJE ALPSKEGA SMUČANJA

Program Ciljna 
skupina Dom Smučišče

Alpsko smučanje 5.–9. r. OŠ CŠOD Bohinj Vogel

Alpsko smučanje 4.–9. r. OŠ CŠOD Cerkno Cerkno

Alpsko smučanje  
(s smučarskimi teki za 
nesmučarje)

5.–9. r. OŠ CŠOD Gorenje Rogla

Alpsko smučanje 5.–9. r. OŠ CŠOD Kavka Kanin

Alpsko smučanje  
(s smučarskimi teki za 
nesmučarje)

5.–9. r. OŠ CŠOD Kr. Gora Kranjska gora

Alpsko smučanje 5.–9. r. OŠ CŠOD Peca Črna na Kor., 
Peca v Avstriji

Alpsko smučanje  
(s smučarskimi teki za 
nesmučarje)

5.–9. r. OŠ CŠOD Planica Planica in 
Kranjska Gora

Alpsko smučanje 4.–9. r. OŠ CŠOD Planinka Areh

Alpsko smučanje  
(s smučarskimi teki za 
nesmučarje)

5.–9. r. OŠ CŠOD Trilobit Mojstrana, 
Kranjska Gora

Alpsko smučanje 5.–9. r. OŠ CŠOD Vojsko Vojsko

LOKACIJE PLAVANJA

Program Ciljna 
skupina Dom Bazen

Plavalni teden 2.–3. r. OŠ CŠOD Burja Bazen CŠOD Burja,  
20 x 6 m

Plavalni teden 4.–9. r. OŠ CŠOD Cerkno Bazen v Hotelu Cerkno, 25 x 
13,5 m

Plavalni teden 3.–9. r. OŠ CŠOD Fara Športni center Delnice na 
Hrvaškem, 25 x 12 m

Plavalni teden 5.–9. r. OŠ CŠOD Peca Zimski bazen Ravne na 
Koroškem, 25 × 10 m

Plavalni teden 4.–9. r. OŠ CŠOD Štrk Ptujske terme
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CŠOD dom Program Termin Starost Cena

Jurček Iskanje izgubljenega zaklada 26. 6.-1. 7. 2016 7 - 10 let 104 €

Jurček Iskanje izgubljenega zaklada 3. 7.-8. 7. 2016 7 - 10 let 104 €

Kranjska Gora Dogodivščine v deželi Kekčevih junakov 24. 8.-27. 8. 2016 7 - 10 let 70 €

Fara Kolpa vabi, vožnja z raftom in adrenalinski park 3. 7.-8. 7. 2016 7 - 11 let 104 €

Lipa Na robu pragozda 26. 6.-1. 7. 2016 8 - 11 let 104 €

Lipa Likovni teden v Lipi 21. 8.-26. 8. 2016 8 - 11 let 104 €

Lipa Športni teden v Lipi 21. 8.-26. 8. 2016 8 - 11 let 104 €

Medved Počitnice z astronomijo 26. 6.-1. 7. 2016 9 - 13 let 139 €

Čebelica Na počitnicah s kitajščino 26. 6.-1. 7. 2016 9 - 15 let 139 €

Čebelica Raziskovalne počitnice 26. 6.-1. 7. 2016 9 - 12 let 104 €

Soča Poletne radosti ob Soči 21. 8.-26. 8. 2016 9 - 15 let 104 €

Planinka Prave počitnice na Pohorju 3. 7.-8. 7. 2016 9 - 13 let 104 €

Cerkno
Tu sem doma - raziskujem svoj dom in svet okrog 
sebe

3. 7.-8. 7. 2016 9 - 13 let 104 €

Cerkno Iščem se v gibu, besedi in sliki 21. 8.-26. 8. 2016 9 - 13 let 139 €

Trilobit
Maketarski tabor – v sodelovanju z izvajalci 
Miniatures d.o.o.

3. 7.-8. 7. 2016 9 - 14 let 149 €

Trilobit
Maketarski tabor – v sodelovanju z izvajalci 
Miniatures d.o.o.

21. 8.-26. 8. 2016 9 - 14 let 149 €

Trilobit Logika za mlajše - v sodelovanju z ZOTKS 11. 7.-15. 7. 2016 10 - 14 let 139 €

Trilobit Počitnice z angleščino 11. 7.-15. 7. 2016 10 - 14 let 139 €

Škorpijon Teden s konji - jahanje 3. 7.-8. 7. 2016 9 - 12 let 159 €

Škorpijon Teden s konji - jahanje 10. 7.-15. 7. 2016 11 - 15 let 159 €

Škorpijon Teden s konji - jahanje 21. 8.-26. 8. 2016 9 - 12 let 159 €

Kavka
Živeti zdravo je zabavno - v sodelovanu z društvom 
Planet Zemlja

3. 7.-8. 7. 2016 9 - 11 let 139 €

Kavka
Živeti zdravo je zabavno - v sodelovanu z društvom 
Planet Zemlja

10.  7.-15. 7. 2016 12 - 15 let 139 €

Kavka Poletje z angleščino, raftom in jahanjem 31. 7.-5. 8. 016 10 - 13 let 145 €

Kavka Poletje z angleščino, raftom in jahanjem 21. 8.-26. 8. 2016 10 - 13 let 145 €

Vojsko Klekljarske počitnice 26. 6.-1. 7. 2016 9 - 14 let 139 €

Vojsko Počitnice z robotiko 26. 6.-1. 7. 2016 11 - 15 let 139 €

Vojsko Počitnice z robotiko 21. 8.-26. 8. 2016 11 - 15 let 129 €

Soča Poletne radosti s Slovenci po svetu 31. 7.-12. 8. 2016 11 - 14 let 190 €

CŠOD dom Program Termin Starost Cena

Soča
Mednarodni košarkarski tabor Zmago Sagadin - v 
sodelovanju s KK Tolmin

26. 6.-2. 7. 2016 15 - 18 let 240 €

Soča
Mednarodni košarkarski tabor Zmago Sagadin - v 
sodelovanju s KK Tolmin

3. 7.-9.  7. 2016 10 - 14 let 240 €

Ajda Z indijanskim kanujem … s tečajem nemščine 26. 6.-1. 7. 2016 10 - 15 let 139 €

Ajda
Angleščina ob Dravi z Jean McCollister in psom  
Bamm Bamm

3. 7.-8. 7. 2016 10 - 15 let 139 €

Peca
Teden pustolovskih dejavnosti (disk golf, s kolesi 
po rudniku, kanuizem,…)

26. 6.-1. 7. 2016 11 - 15 let 104 €

Peca Počitnice pod Peco 31. 7.-5. 8. 2016 10 - 15 let 104 €

Rak Raziskujmo kras in Rakov Škocjan 3. 7.-8. 7. 2016 12 - 15 let 104 €

Radenci S kajaki in kanuji po Kolpi s Slovenci po svetu 10. 7.-15. 7. 2016 12 - 15 let 104 €

Radenci S kajaki in kanuji po Kolpi 17. 7.-22. 7. 2016 11 - 15 let 104 €

Radenci S kajaki in kanuji po Kolpi s Slovenci po svetu 24. 7.-29.  7. 2016 10 - 15 let 104 €

Burja Poletje v Burji - ob morju (integracijski tabor) 21. 8.-26. 8. 2016 10 - 12 let 104 €

Štrk
Športne počitnice na vodi - tečaj jadranja z 
jadrnicami Optimist

26. 6.-1. 7. 2016 11 - 15 let 139 €

Štrk
Športne počitnice na vodi - tečaj jadranja z 
jadrnicami Optimist

3. 7.-8. 7. 2016 11 - 15 let 139 €

Štrk Počitniški teden z golfom 21. 8.-26. 8. 2016 11 - 15 let 139 €

Štrk Filmske delavnice 15. 8.-19.  8. 2016 12 - 15 let 119 €

Štrk Gledališke delavnice 15. 8.-19.  8. 2016 12 - 15 let 119 €

Breženka Morske in obmorske dogodivščine 3. 7.-8. 7. 2016 12 - 15 let 139 €

Bohinj Jezikovni teden (ang. in nem.) 26. 6.-1. 7. 2016 12-17 let (nem) 139 €

Bohinj Jezikovni teden (ang. in nem.) 26. 6.-1. 7. 2016 12-15 let (ang) 139 €

ENODNEVNI PROGRAMI

DC Ljubljana Skrivnosti parka Tivoli 4. 7. 2016 9 - 12 let 6 €
DC Ljubljana Ave Iulia Emona - po rimskih stopinjah 5. 7. 2016 9 - 12 let 6 €
DC Ljubljana Spoznajmo naše glavno mesto 6. 7. 2016 9 - 12 let 6 €
DC Ljubljana Raziskujemo srednjeveško Luwigano 7. 7. 2016 9 - 12 let 6 €
DC Ljubljana Ljubljanska dediščina Jožeta Plečnika 8. 7. 2016 9 - 12 let 6 €

DC Avstrijska 
Koroška

Svet v malem, Celovec in Vrbsko jezero

28. 6. 2016,  
30. 6. 2016,  
1. 7. 2016,  
23. 8. 2016,  
25. 8. 2016,  
26. 8. 2016

12 - 15 let 25 €

CŠOD AKTIVNE POČITNICE 2016  Objava razpisa in prijava na www.csod.si
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Šola v naravi in drugi programi v okviru javne službe in prostorskih zmogljivosti CŠOD  
za šolsko leto 2016/2017
 Program

I. PROGRAMI ZA VRTCE

II. PROGRAMI ZA OSNOVNE ŠOLE

1. Šola v naravi s poudarkom na naravoslovju

2. Šola v naravi s poudarkom na družboslovju

3. Šola v naravi s poudarkom na športu in veščinah preživetja v naravi

 3.1 Alpsko smučanje – tečaj

3.2 Smučarski teki – tečaj

 3.3 Plavalni teden – tečaj

3.4. Jahanje

4. Programi med vikendi

5. Šola v naravi za šole s prilagojenim programom

III. PROJEKTNI TEDNI

IV. TEMATSKI TEDNI

V. PROGRAMI ZA NADARJENE

VI. PROGRAMI ZA SREDNJE ŠOLE

1. Terensko delo/šola v naravi/projektni tedni/tematski tedni

2. Obvezne izbirne vsebine 

3. Spoznavni vikendi, priprave na maturo, drugi programi med vikendi

VII. PROGRAMI MEDNARODNE IZMENJAVE

VIII. ENODNEVNI PROGRAMI (naravoslovni, kulturni, tehniški, športni dnevi) za OŠ in SŠ

Besedilo razpisa je objavljeno na www.csod.si.
Prijava na razpis preko spletne prijavnice do 24. aprila 2016.
Informacije: rezervacije@csod.si, 01 2348 627, 01 2348 632, 01 2348 621


