
4

 

 

So a

Sava Dolinka

Blejsko jezero

Bohinjsko jezero Sava Bohinjka

 
 

 

2

1

28

7

6

34

35

12
11

10

8

9

29

17

3

5

36

37

38 15

4

16

13
14

19 18

20

26
27

25
24

22

21

23

30

33

31

32

SKUPNOS OSFERNEGA  
OBMOCJA JULIJSKE ALPE

COMMUNITY OF SCHOOLS OF THE JULIAN ALPS 
BIOSPHERE RESERVE TRIGLAV NATIONAL PARK

Oktober 2018

triglavski
narodni park

OSNO LA DR. JANEZA 
MENCINGERJA BOHINJSKA BISTRICA

P rednja vas

mag. Janez Rakar, 
direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park 

Mojca Rozman,
ravnateljica

SKUPNOS
BIOSFERNEGA OBMOCJA

JULIJSKE ALPE

COMMUNITY OF SCHOOLS OF 
THE JULIAN ALPS BIOSPHERE RESERVE  

TRIGLAV NATIONAL PARK

triglavski
narodni park

1

triglavski
narodni park
triglav national park

2018 2019VODNIK ZA MLADE
KIDS’ GUIDE

POLNO VSEG GA ALI 
BIODIVERZITETA
TEEMING WITH LIFE OR 
BIODIVERSITY

LJENJA 
NARAVOVARSTVENEGA 
NADZORNIKA
FROM THE LIFE OF A RANGER

POT POD NOGE
HIT THE ROAD

POTRKAJTE NA VRATA 
KNOCK ON THE DOOR

RAZISKUJ
EXPLORE

VARNO V GORE
SAFELY TO THE 
MOUNTAINS

IGRAJMO SE
LET‘S PLAY

SKUPNOST ŠOL BIOSFERNEGA OBMOCJA JULIJSKE ALPE

Triglavski narodni park

NOVICNIK - DECEMBER

Vsi smo povezani!
Pošiljamo vam prvega izmed mesečnih novičnikov,       
v katerih boste izvedeli več o aktualnih dogajanjih 
znotraj Skupnosti šol.

V mesecu oktobru 2018 smo začeli vzpostavljati prve 
povezave Skupnosti šol biosfernega območja Julijske 
Alpe, s katero bomo povezali 7.000 učencev iz 38 šol. 
Izredno veseli in ponosni smo, da so dogodki tako toplo 
sprejeti.

Želimo vam prijetno branje!

Prav vse šole prejmejo poseben znak/tablico, ki jih bo 
vedno spomnil, v kako izjemnem območju živimo. 

Pridružene šole naprošamo, da na svoji spletni strani 
uredijo povezavo do Skupnosti šol. 

Priporočila in datoteke najdete na tej povezavi.

Z vključitvijo učitelji in šolarji sprejmejo zavezo k odgovornemu odnosu do narave in kulturne dediščine ter s tem 
pridobijo tudi vrsto izobraževalnih vsebin, ki jih posebej za šole pripravlja Javni zavod Triglavski narodni park. Več o 
ciljih in pomenu Skupnosti šol v zgibanki.

CEsTiTamo 

V decembru se bodo Skupnosti šol pridružile OŠ Lipnica in PŠ Ovsiše. Po novem letu pa še PŠ Breginj, PŠ Smast, 
OŠ Most na Soči, PŠ Prežihov Voranc Jesenice, PŠ za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami v 
Tolminu ter PŠ Anton Janša Radovljica. 

Skupnosti šol so se že priključile:

OŠ Bled

PŠ Srednja vas v Bohinju

PŠ Drežnica

OŠ Radovljica PŠ Žaga

OŠ Tolmin PŠ Bohinjska Bela

OŠ Tone Čufar Jesenice

PŠ Dolenja TrebušaPŠ Šentviška Gora

PŠ Begunje

OŠ Žirovnica

PŠ Ribno

PŠ Blejska Dobrava

OŠ Koroška Bela

PŠ Podmelec

PŠ Ljubno

OŠ Lesce

PŠ Soča

OŠ Bovec

Časopis Vodnik za mlade TNP
V okviru projekta Life Naturaviva: Biodiverziteta 
- umetnost življenja smo izdali vodnik za mlade     
obiskovalce Triglavskega narodnega parka. V njem 
izveste še več o tem kaj je biodiverziteta. 
Naslednji izide jeseni 2019. K oblikovanju njegove 
vsebine boste vabljeni tudi vi!

Ali ste vedeli, da je na območju parka več kot 
7.000 različnih živalskih vrst? Toliko je tudi otrok 
vključenih v Skupnost šol.

DOGAJA SE

Izlet v Nockberge
Učenci OŠ Tolmin in Kobarid ter PŠ Soča so se udeležili 
ekskurzije v Biosferni rezervat Nockberge. Za uspešno 
izvedbo se zahvaljujemo ravnateljem šol in učiteljem 
spremljevalcem.

Naslednja ekskurzija v Nockberge/Rezijo bo jeseni 2019. 
O možnosti prijave vas bomo pravočasno obvestili.

Mladi na vrhu
Mladi pohodniki z Bleda in Žirovnice so se, tako kot 
vsako leto 12. julija, pridružili akciji Mladi na vrhu, 
ki poteka na celotnem območju Alp. Na Komni in ob 
Triglavskih jezerih so spoznavali gorsko naravo. 

Velika avantura v znamenju odkrivanja narave in 
kulturne dediščine bo potekala tudi v letu 2019. Več o 
dogodku vas bomo obvestili v naslednjih novičnikih.

Delavnica: Šotna barja
Jeseni smo učence četrtih razredov osnovne šole iz 
Bohinjske Bistrice popeljali po učni poti okrog Šotnega 
barja Goreljek. Spoznali so pri nas zelo redek ekosistem 
in si ogledali mesojedo rosiko. Živorodne kuščarice žal 
nismo videli, ker je bilo prehladno. 

Če bi želeli, da naslednjič napišemo, kje ste se potepali 
vi, nam pišite na: skupnost.sol@tnp.gov.si

Delavnice za osnovnošolce
V Triglavskem narodnem parku si želimo, da bi otroci 
v času šolanja vsaj enkrat obiskali narodni park. S 
tem namenom smo pripravili različne programe, ki 
se navezujejo na učne načrte, otrokom pa omogočajo 
pristno doživljanje narave.

Kot šoli  vključeni v Skupnost šol vam vsaj en program 
pripada brezplačno. Kontaktirajte nas!

Počitniške delavnice
V času novoletnih počitnic v Centru TNP Bohinj za 
otroke pripravljamo poučne delavnice, ki bodo potekale 
od 27. do 29. decembra, ob 10. uri. V četrtek bomo kuhali, 
v petek izdelovali okraske iz slanega testa, v soboto pa 
sledili živalim. Prijave zbiramo na  info.bohinjka@tnp.
gov.si ali na telefon 04 5780 245.  Več o delavnicah. 

Prav tako bodo delavnice potekale med zimskimi in 
prvomajskimi počitnicami. O njih boste obveščeni.

Naravni parki Slovenije - kviz
Tudi v šolskem letu 2018/2019 učenci Skupnosti šol 
sodelujejo pri zanimivem in poučnem spoznavanju 
štirinajstih zavarovanih območij narave. Spletne naloge 
Naravnih parkov Slovenije so letos tematsko obarvane, 
saj obravnavajo vodni krog parkov. 

V šolskem letu 2019/2020 se kvizu Naravni Parki 
Slovenije lahko pridruži tudi vaša šola. Spremljajte 
novičnik.

UNESCO: Strokovno srečanje 
koordinatorjev mreže ASPnet
17. novembra smo bili vabljeni na strokovno srečanje 
koordinatorjev ter ravnateljev mreže UNESCO ASPnet 
v Piranu. V sklopu konference smo predstavili primer 
dobre prakse vzajemnega sodelovanja med upravljavcem 
zavarovanega območja TNP in bodočimi nosilci razvoja 
UNESCO biosfernega območja Julijske Alpe na primeru 
Skupnost šol Biosfernega območja Julijske Alpe.

VABIMO

Brati Gore
TNP in Knjižnica A. T. Linharta Radovljica se z 
dogodkom pridružuje obeležitvi Mednarodnega dneva 
gora  in Festivalu “Brati gore”, ki bo potekal v dneh okrog 
11. decembra po mnogih krajih Slovenije in vseh držav 
alpskega loka na pobudo Alpske konvencije.

19. decembra, ob 17. uri, vabljeni v Knjižnico Bohinjska 
Bistrica.

Magična narava
16. 1. 2019 - 18. 2. 2019
Infocenter Triglavska roža Bled
Razstava združuje najboljše iz mednarodnega natečaja 
naravoslovne fotografije. Obiskovalci bodo lahko med 
32 najboljšimi fotografijami spoznali, zakaj je narava 
največja umetnica. 
Ob odprtju bo predaval dr. Davorin Tome. Več o 
dogodku na www.tnp.si

Gibanje v zasneženih gorah 
V naravo in hribe ne hodimo samo poleti, ampak tudi 
v zimskem času, ko so gore še posebej lepe in vabljive. 
Ob izletu v gore pozimi pa je zaradi varnosti potrebno 
upoštevati nekaj priporočil. Poskrbeti moramo tudi, 
da ne motimo živali, ki varčujejo z dragoceno energijo. 
Preventivno izobraževanje za varno in naravi prijazno 
gibanje v zasneženih gorah bo v Centru TNP Bohinj, 11 
in 12. januarja. Več o dogodku na www.tnp.si

Pirotehnika ne!
Z namenom, da bi ljudi še dodatno opozorili in 
ozavestili, da uporaba pirotehnike ogroža varnost 
človeka, moti živali in onesnažuje okolje, Triglavski 
narodni park že sedmo leto pripravlja akcijo 
Pirotehnika v Triglavskem narodnem parku –NE!  

Hvala, ker ohranjate naravo za 
prihodnje generacije!
Ozaveščanje o pomenu ohranjanja ter varovanja 
naravne in kulturne dediščine je te dni zaživela v 
gibljivih slikah. S sloganom “Hvala, ker ohranjate 
naravo za prihodnje generacije” je namen akcije 
spodbuditi obiskovalce, da uživajo v naravi Julijskih Alp 
z visoko mero spoštovanja in ohranjanja njenih danosti.  

Naj vas narava zapelje
Animiran film Naj vas narava zapelje / Moved by nature 
nam sporoča, da je trajnostna mobilnost edina pot 
bodočnosti, da ohranimo naravo tako kot je. Drežniški 
kozel, Bovška ovca in Bohinjska cika nam pokažejo, da 
je doživljanje narave najbolj pristno takrat, ko se vanjo 
podamo peš in s kolesom. Kako se odpravijo na potep 
po biosfernem območju Julijske Alpe, si lahko ogledate s 
klikom na zeleni naslov.
Nadaljevanje sledi v juniju ...

Natečaj - Srečanje z živaljo
Ste doživeli zanimivo srečanje z živaljo?
Pošljite nam svojo zgodbico ali risbico na naslov:
JZ TNP »Za mlade«  Ljubljanska cesta 27, 
4260 Bled do konca avgusta 2019, ali na email
skupnost.sol@tnp.gov.si

Najbolj izvirne bomo objavili in nagradili. 

Priporočamo
Aplikacija določevalnega kamninskega ključa      
Kamen-check je e-izobraževalno gradivo, ki bo 
prispevalo k izboljšanju kvalitete poučevanja geoloških 
vsebin v okviru naravoslovnih predmetov v formalnem 
šolskem sistemu. Več o projektu in avtorjih na povezavi.

NAPOVEDUJEMO

19. januar 2019  Astro delavnica na Voglu

20. februar 2019  Poučna razstava o Blejskih mokriščih - Infocenter Triglavska roža Bled

25. - 27. februar 2019  Počitniške delavnice na Bledu in Bohinju 

april  2019   Brezplačni izobraževalni izlet za učitelje
     Biosferno območje Obsotelje in Kozjansko
     Biosferno območje Kras 

maj 2019   Belarjevi dnevi

9. - 13. Julij 2019  Poletni tabor za mlade v Trenti

11. - 12. Julij 2019  Mladi na vrhu na Kriških podih

junij  2019   Animirani film - Nadaljevanje

junij  2019   “Platforma z učnimi vsebinami”

junij  2019   Odprtje prenovljene poti Triglavske Bistrice

september 2019  Teden mobilnosti

oktober 2019   Ekskurzija v Nockberge/Rezijo

Tekom leta bo potekalo več srečanj deležnikov s področja izobraževanja, razvoja in gospodarstva na biosfernem 
območju, kamor bodo vabljeni tudi učitelji Skupnosti šol. O njih vas bomo pravočasno obvestili.

Sledite nam
na spletni strani www.tnp.si
na družabnih omrežjih instagram in facebook
na Skupnosti šol

Triglavski narodni park
Ljubljanska cesta 27

4260 Bled
04 5780 235

www. tnp.si
skupnost.sol@tnp.gov.si

Novičnik Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe mesečno pripravlja ekipa JZ Triglavski narodni park. 

Novice posredujte dalje. 
Za objavo vaših vsebin pošljite sporočilo na skupnost.sol@tnp.gov.si z naslovom “Za novičnik”.

To sporočilo ste prejeli, ker je vaša šola del Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, ali pa ste že bili v stiku z 
nami. V kolikor ne bi želeli prejemati sporočil se lahko izpišete tako, da nam pišete na: skupnost.sol@tnp.gov.si 

Snežinke tiho prekrijejo sledi,
a čas ne izbriše dragocenih vezi,

ki stkali smo jih do soljudi.

Srečno 2019 

OŠ Srednja vas v Bohinju, foto: Mojca Odar

št. 1, december 2018

PŠ Mošnje

OŠ Kobarid

OŠ Gorje

PŠ Volče PŠ Kamno

PŠ Bohinjska Bistrica

Dom Trenta

Center TNP Bohinj

Risova pot
30 1. 2019, ob 19. uri
Infocenter Triglavska roža Bled

Vsi ljubitelji narave in naravne dediščine vabljeni na 
ogled dokumentarnega filma Risova pot, ki je nastal 
v okviru projekta Life LYNX. Gre za filmski poklon 
peščici lovcev in gozdarjev, ki so risa pred 45 leti 
ponovno pripeljali v slovenske gozdove. 

POGLEJ

Biodiverziteta je kul!
Projekt Life Naturaviva je za učence pripravil plakat, s 
katerim jih bo vabil k sodelovanju v projektu.

Šola, ki ga še ni prejela, naj nam piše na:
skupnost.sol@tnp.gov.si 
in z veseljem ga bomo prinesli.  

Novičnik Skupnosti šol biosfernega območja Julijske Alpe • december 2018

OŠ Mojstrana

OŠ Kranjska Gora

PŠ Podbrdo

Julijske Alpe

znanost in kulturo
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