SKUPNOST ŠOL BIOSFERNEGA OBMOCJA JULIJSKE ALPE

TRIGLAVSKI NARODNI PARK
12. junij: zakljucek kviza naravni parki Slovenije
17. junij: strokovna ekskurzija VELIKE ZVERI
Poletni tabor v Trenti - podaljšan rok prijave
Visoke grede in info tocke Skupnosti šol
Nov animirani film
Poletni program

NOVICNIK

Julijske Alpe
znanost in kulturo

št. 5, junij 2019

ZA UCITELJE
12. junij: zaključek kviza o naravnih
parkih Slovenije
• v tem šolskem letu je na kvizu sodelovalo več kot 65
učencev Skupnosti šol
• spoznavali so teme povezane z vodnimi ekosistemi,
med drugim so proučevali tudi Bohinjsko jezero
• 12. junija jih bo obiskal prav poseben gost, John
Duwe, ki je nadzornik/ ranger in interpretator narave
v pobratenem narodnem parku Crater Lake, Oregon,
ZDA
• predstavil bo projekt BioPenPals
• vsakega izmed učencev čaka prijetno presenečenje

Strokovna ekskurzija na Notranjsko
in izobraževanje o velikih zvereh
• 17. junij 2019
• delavnica Povezovanje biosfernih območij Slovenije
• mednarodni projekt Carnivora Dinarica
• predstavitev bodočega središča za velike zveri
• predstavitev delovanja narodnih parkov v ZDA s
poudarkom na upravljanju velikih zveri in drugih
prostoživečih živali
• dodatne infomacije so del dopisa
Prijave in informacije:
• skupnost.sol@tnp.gov.si
• 04 5780 235

Jesen 2019
Visoke grede in info točka Skupnosti šol v obliki
zemljevida, s poudarkom na biodiverziteti

• postavitev in dostava bo potekala septembra in oktobra
• o samem terminu vas bomo pravočasno obvestili konec
avgusta

Časopis za učence Skupnosti šol Biosfernega območja

Julijske Alpe
• Ste v šolskem letu 2018/2019 z učenci ustvarili izdelke,
slike, besedila ipd., ki se navezujejo na naravo in na
Triglavski narodni park ali na prebivalce in kulturo?
• Izbor bomo objavili v novem Vodniku za mlade, ki ga
bodo prejeli vsi učenci.
• Prispevke pošljite na skupnost.sol@tnp.gov.si
• Lanska številka na voljo v digitalni obliki.

ZA UCENCE
Poletni tabor v Trenti –
podaljšan rok
• rok za prijave podaljšan do 15. 6. 2019
• novo - možno je prijaviti več otrok iz ene šole
• 9. do 13. julij 2019
• izjemna priložnost za nova doživetja in druženje
• tabor je namenjen učencem od 7. do 9. razreda
• program in prijavnica

IZ SKUPNOSTI ZA SKUPNOST
Belarjevi dnevi 2019
• potekali so 22. in 23. maja 2019
• obiskalo jih je 20 šol iz Biosfernega območja JA in
3 skupine otrok iz pobratenih parkov
• več kot 850 mladih
• hvala vsem za obisk, se vidimo drugo leto :)
• nekaj utrinkov šol, ki so obiskale Belarjeve dneve:
Oš Lipnica
Oš Lesce
Oš Bovec in PŠ Soča
OŠ Antona Janša Radolvijica

Na obisku v Biosfernem območju
Kozjansko in Obsotelje
• 10. maja 2019
• v okviru projekta Sodelovanje med LAS-i (Lokalnimi
akcijskimi skupinami): Približajmo Unescova biosferna
območja prebivalcem MaB (LAS Gorenjska košarica)
• ekskurzija na Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje
• več kot 40 deležnikov Biosfernega območja Julijske Alpe
• poročilo z ekskurzije

POLETNI PROGRAM
Nov animirani film:
Eno z raznoliko naravo
• trije junaki se odpravijo na izlet v Julijske Alpe
• razigrana ovca, ki vedno zaide v težave, kozel in skrbna
krava, ki jo rešujeta... Ali bo na koncu prijateljem uspelo
doseči vrh?
• nadaljevanje risanke o trajnostni mobilnosti Naj vas
narava zapelje
• pomen bidiverzite in ohranjanja naravnih dragocenosti
• priporočila za varen obisk gora
• vabljeni k ogledu napovednika
Premiera bo 22. 6., ob 18. uri, na Pocarjevi domačiji
v Zgornji Radovni, skupaj z odprtjem razstave fotografij
Magična narava 2018.

Razstava Magična narava 2018
Sobota, 22. 6., ob 18. uri
Pocarjeva domačija v Zgornji Radovni
Odprtje razstave fotografij, zbranih na mednarodnem
natečaju Magična narava 2018.
V okviru dogodka bo tudi premiera animiranega filma
Eno z raznoliko naravo.
Avtor fotografije: Csaba Daroczi (Madžarska).

					Vabljeni!

Poletni naravoslovni kino

Nepoškodovane - Undamaged
19. 6. 2019, ob 21. uri
Infocenter Triglavska roža Bled
19. 7. 2019, ob 21. uri
Bohinj, Stara Fužina
Film prikazuje zgodbe o strastnih lokalnih aktivistih,
ki v vsakodnevnem življenju bijejo boj za čiste, divje in
nezajezene reke na Balkanskem polotoku. Več o projektu

Astronomski večeri
20:00 do 22:30
Center TNP Bohinj, Stara Fužina in Vogel
5. 7. Življenje v vesolju (Center TNP Bohinj)
27. 7. Alternativni načini potovanja po Vesolju (Vogel)
24. 8. Črne lukne v vesolju (Vogel)
31. 8. Klimatska kriza (Center TNP Bohinj)
Astronomske večere bo vodil Tilen Kuhar v sodelovanju
z JZ TNP in Žičnicami Vogel d. d.
Cena: 3,5 EUR odrasli, 1,5 EUR otroci

PRIPOROCAMO
Spoznajte rastline Julijskih Alp
•
•
•
•

več kot 1600 vrst rastlin
19 endemičnih vrst
težki življenski pogoji
intenzivne barve cvetov

Iskalnik rastlin Triglavskega narodnega parka
Interaktivni vodnik za določanje lesnatih rastlin v
Triglavskem narodnem parku
Določi alpsko cvetje

Vaš korak šteje
• v Triglavskem narodnem parku je pohodnikom
namenjenih več kot 800 km označenih poti
• s povečevanjem obiska se močno povečuje negativen
vpliv na krhko visokogorsko naravo
• vegetacija je odvisna od revne in plitve prsti
• s hojo izven urejenih poti škodimo vegetaciji in
prostoživečim živalim
• Hodite po označenih poteh!

Obiščite narodni park
Ni lepšega kot preživeti dan v gorah. Pot dobro načrtujte,
preverite vremensko napoved, s seboj imejte dovolj
tekočine, potrebna je primerna oprema, v mislih imejte,
da ste v naravo prišli le na obisk.
Ideje za izlete v Vodniku za mlade TNP.
Parkovne poti: Soška pot, Pot Triglavske Bistrice, Korita
Mostnice, Učna pot Goreljek, Tolminska korita, Planica
- Tamar, Kolesarska pot Radovna
						Srečno!

Narava nas povezuje
Parki Dinaridov
•
fotografska razstava zavarovanih območij Mreže
parkov Dinaridov
• na info mestih TNP (Trenta, Bled, Bohinj, Kobarid,
Mojstrana)
• parki Dinaridov se raztezajo od Slovenije preko
Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije,
Kosova, Črne Gore do Albanije
• mednarodni fotografski projekt nam sporoča, da
narava ne pozna meja in nas vedno povezuje

KOLEDAR DOGODKOV
25. maj - 9. junij 		

Festival cvetja v Bohinju

17. junij			

Strokovna ekskurzija z ameriškim parkovnim nadzornikom Johnom Duwe-jem

19. junij 			

Naravoslovni poletni kino: Undamaged – Infocenter Triglavska roža Bled

22. junij 			
				

Premiera animiranega filma Eno z raznoliko razstavo in odprtje Magična narava 2018
na Pocarjevi domačiji v Radovni

9. - 13. julij 			

Poletni tabor za mlade v Trenti in Mladi na vrhu na Kriških podih

19. julij 			

Naravoslovni poletni kino: Undamaged – Stara Fužina, Bohinj

Poletje 2019 			
Poletni astrnomski večeri
				
Jesen 2019			
Visoke grede in info točke Skupnosti šol
				
Zagon spletne platforme z učnimi vsebinami
				Teden mobilnosti
				
Ekskurzija za učence v Nockberge ali Rezijo
				

ŠIRIMO OBZORJA
Velike zveri v TNP
• velike zveri so za obiskovalce Triglavskega narodnega
parka zelo zanimive
• po zadnjih raziskavah na območju parka prebiva (redno
in občasno):
5 volkov: 4 samci, 1 samica
7 - 10 medvedov
ris ni bil zaznan že nekaj let
šakali se širijo v park iz zahodnega dela Slovenije
• kako razumeti medvede in kako se obnašati ob redkih
trenutkih, ko jih morda srečamo preberite tu

Projekt Life Wolfalps
• projekt, katerega cilj je usklajeno čezmejno izvajanje
varstvenih ukrepov za ohranitev volka v alpskem
prostoru
• več o projektu

Projekt Carnivora Dinarica
• čezmejno sodelovanje in ekosistemske funkcije za
dolgoročno ohranjanje populacij velikih zveri v severnih
Dinaridih
• več o projektu

Več o velikih zvereh
• ris
• medved
• volk

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 245
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
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