ALI VESTE ?

NARAVOSLOVNI DAN
za
OSNOVNE ŠOLE

DOM ČEBELICA – je eden od 23 domov CŠOD, ki
je svoja vrata odprl leta 1995. V stavbi je bila nekoč
podružnična osnovna šola, kjer sta med drugim
poučevala tudi ustanovitelj kolonije Likovnih
samorastnikov Trebnje Viktor Magyar in ilustrator
Lucijan Reščič.
ź
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ZAPLAZ – Začetek Zaplaških stezic je pri cerkvi na
Zaplazu, ki je osrednje romarsko svetišče
novomeške škofije. Pot vodi tudi na 609 m visok
Zaplaški hrib, ki je najvišji vrh trebanjske občine.
Ob lepem vremenu sežejo pogledi z Zaplaških
stezic na Gorjance, Kum, Snežnik in celo Triglav.
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GOZDNA MAVRICA 5.r.
GOZDNA GALERIJA 7.r.
na gozdni poti
ZAPLAŠKE STEZICE

Ali veste, koliko obiskovalcev povprečno obišče
vsako leto dom Čebelica?
Ali veste pomen imena doma ČEBELICA?

Ali veste, kdo je avtor znamenitih in dragocenih
vitražev v cerkvi na Zaplazu?
Ali veste, kakšno posebno moč ima voda, ki izvira
na Zaplazu?

DOM ČEBELICA
Dol. vas pri Čatežu 19, 8212 Velika Loka
tel.: + 386 7 348 90 12 gsm: + 386 31 607 570
cebelica@csod.si

ČATEŽ - Na Čatežu se na Martinovo soboto vsako
leto odvija Razhodnja, zaključna prireditev
Levstikove poti. Prireditev po Levstikovi poti poteka
kot pohod/popotovanje od Litije do Čateža.
ź

ź

Ali veste, s kom je prijateljeval pisatelj Fran
Levstik na Čatežu?
Ali veste, katero orodje so našli na Čatežu iz
kamene dobe?

Odgovore na zastavljena in druga vprašanja dobite
na naravoslovnem dnevu.

CENTER ŠOLSKIH
IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI
Frankopanska 9, 1000 Ljubljana
tel.: 01 2348 600, faks: 01 2348 630
http://www.csod.si, info@csod.si

GOZDNA POT ZAPLAŠKE STEZICE

GOZDNA POT ZAPLAŠKE STEZICE

Naravoslovni dan za 5.r. OŠ

Naravoslovni dan za 7.r. OŠ

GOZDNA MAVRICA

GOZDNA GALERIJA

terensko in raziskovalno delo

terensko in raziskovalno delo

Učenci:
ź Zaplaški gozd doživljajo izkustveno z vsemi
čutili,
ź spoznavajo pomen gozda kot naravni vir
energije,
ź merijo vremenske kazalnike z merilnimi
instrumenti,
ź raziskujejo predstavnike živali in rastlin gozda
ter mlake,
ź razvijajo pozitiven odnos do narave in
ekoloških problemov,
ź sestavijo prehranjevalni verigi gozda in mlake
ter prehranjevalni splet,
ź spoznajo vrste prsti in vlogo razkrojevalcev v
prsti,
ź spoznavajo pomen vodnih virov ter vzroke in
posledice onesnaževanja vode.

Učenci:
ź spoznajo tip Zaplaškega gozda in ga
izkustveno doživljajo,
ź z aktivnim opazovanjem razlikujejo gozdne
plasti,
ź prepoznajo in določijo rastline gozdnih plasti,
ź z iskanjem spoznavajo živalske predstavnike
gozda,
ź ugotavljajo pomen gozda za življenje in vpliv
na sestavo zraka,
ź razvijajo pozitiven odnos do narave in
ekoloških problemov,
ź spoznavajo vzroke in posledice krčenja
/propadanja /zaraščanja gozda.

TERMIN:
5 pedagoških ur
ponedeljek , petek
mesec MAJ, JUNIJ, SEPTEMBER, OKTOBER
prihod ob 8.00 ali 9.00 uri,
odhod ob 14.00 ali 15.00 uri
CENA za učenko/ učenca:
A oblika: 5,20 € /voden ogled in kosilo
B oblika: 6,25 € / voden ogled, kosilo in malica
CENA za učiteljico/učitelja: 3,20 € kosilo;
1,05 € malica
KONTAKT in PRIJAVA:
Andreja Tomažin, vodja doma Čebelica
cebelica@csod.si
tel: 07 348 90 12
gsm: 031 607 570

