SKUPNOST ŠOL BIOSFERNEGA OBMOCJA JULIJSKE ALPE

TRIGLAVSKI NARODNI PARK

ZIMA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU

NOVICNIK

Julijske Alpe
znanost in kulturo

št. 2, februar 2019

ZA UCENCE
Delavnice za šole Skupnosti
• 1 brezplačna delavnica/naravoslovni dan na posamezno
šolo
• možnost izvedbe v naših centrih, v osnovnih šolah in
na terenu
• pregled delavnic
• utrinki
Prijave in informacije:
• skupnost.sol@tnp.gov.si
• 04 5780 245

Že 21. Belarjevi dnevi v Trenti
• animirani orientacijski pohodi po Soški poti
• poučni naravoslovni postanki s sodelavci Triglavskega
narodnega parka
• 22. in 23. maj 2019
• utrinki 2018
Prijave in informacije:
• skupnost.sol@tnp.gov.si
• 04 5780 245

Poletni tabor v Trenti
•
•
•
•
•

9.7. do 13.7. julij 2019
izjemna priložnost za nova doživetja in druženje
naravoslovne, naravovarstvene in planinske vsebine
prenočitev na Kriških podih
vabilo in prijavnica bosta na voljo po 10. marcu 2019

ZA UCITELJE
Strokovne ekskurzije za učitelje
Skupnosti
23. 3. 2019 EKO vas Čadrg nad Tolminom - vabilo
12. 4. 2019 Biosferno območje Kras in Porečje reke Reke
vabilo in prijave po 15. februarju 2019
10. 5. 2019 Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje
vabilo in prijave po 15. februarju 2019

IZ SKUPNOSTI ZA SKUPNOST
Imam svojo vrečko

Dandanes veliko ljudi hodi v trgovine, vendar si pogosto
vzamejo novo plastično vrečko, ki pa jo velikokrat
uporabijo samo enkrat ali dvakrat, saj se hitro poškoduje.
Zato smo se letos v krožku ekoskupina priključili akciji
»Imam svojo vrečko« in v akcijo želimo pritegniti čimveč
učencev in njihovih družin.
					Anja Žemva, 7.a
					Oš Gorje

Biodiverziteta!
Beseda o kateri je veliko govora. Pa vemo kaj pomeni?
Učenci 5. in 6. razredov OŠ Radovljica zagotovo, saj so
jo spoznavali pri uri biologije.

Izvedeli smo, da metuljem kot čutilo za okus služijo tudi
noge.								
					OŠ Radovljica

PRIPOROCAMO
Delavnica Zlatorogovo kraljestvo
• naravovarstveno sporočilo
• odličen uvod v spoznavanje bogatih zakladov narave
Triglavskega narodnega parka
• za učence od 1. do 4. razreda
• možnost izvedbe kadarkoli med šolskim letom
• učenci spoznajo nesnovno kulturno dediščino
• učenci spoznajo različne vrste rastlin in živali, ki živijo
v Triglavskem narodnem parku
Prijave in informacije:
• skupnost.sol@tnp.gov.si
• 04 5780 245

Kviz naravnih parkov Slovenije
• za petošolce
• zanimivo in poučno spoznavanje zavarovanih območij
narave v Sloveniji
• tema 2018/2019: vodni ekosistemi
• mentorje 5. razredov do konca februarja 2019 še vedno
vabimo k prijavi in sodelovanju
Več o kvizu
Prijave in informacije:
• skupnost.sol@tnp.gov.si
• 04 5780 245

Zimske počitniške delavnice na
Gorenjskem
• zabavni dopoldnevi v naših centrih
• različne zanimive tematike in aktivnosti
• od reševanja v gorah do prikupnih lesenih ježkov
Prijave in informacije

Večeri spoznavanja nočnega neba
na Voglu
• predavanja na različne teme spoznavanja vesolja
pripravlja prof. dr. Tomaž Zwitter
• opazovanje nebesnih teles s pomočjo teleskopa
• 23.2.2019 Kaj vidijo sateliti?

Filmi, ki ozaveščajo
• Turno smučaš ali deskaš? Bodi del gora!
• V naravo gremo peš ali s kolesom: Naj vas narava
zapelje / Moved by nature
• “Hvala, ker ohranjate naravo za prihodnje generacije”.

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.

KOLEDAR DOGODKOV
20. februar, ob 19.00		
				

Poučna razstava o Blejskih mokriščih - Narava med Radovljico in Bledom 		
v Infocenteru Triglavska roža Bled

23. februar 			

Večer nočnega neba na Voglu

25. - 27. februar		

Počitniške delavnice (gorenjski del)

14. marec 			

Srečanje ravnateljev šol Skupnosti v Centru TNP Bohinj

12. april 			

Ekskurzija Biosferno območje Kras in Porečje reke Reke

10. maj 			

Ekskurzija Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje

22. - 23. maj 			

Belarjevi dnevi v Trenti

9. - 13. julij 			

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

Pomlad 2019
				Premiera novega animiranega filma
				
Zagon spletne platforme z učnimi vsebinami
				
Odprtje prenovljene poti Triglavske Bistrice
Jesen 2019
				Teden mobilnosti
				
Ekskurzija za učence v Nockberge ali Rezijo
2020
				

Mobilna didaktična razstava Triglavski narodni park

ŠIRIMO OBZORJA
4. biosferno območje v Sloveniji
Reka Mura in njene poplavne ravnice so v letu 2018
postale 4. biosferno območje, ki ga je UNESCO razglasil
v Sloveniji. Območje izjemnega bogastva narave se
razteza med 5 držav, Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško,
Madžarsko in Srbijo in ga tvorijo porečja treh mogočnih
rek: Mure, Drave in Donave. Nekateri
to izjemno biotsko pestro območje
radi kličejo kar »evropska Amazonka«.

Sneg v nižinah
Z njim se v nižje predele preseli tudi divjad, ki zime
ne prespi. Lažje bo preživela zimo, če bo porabila čim
manj energije. Pomagajmo jim pri tem, tako da se jim
izogibamo in smo ob srečanjih čim bolj nemoteči.
Najpogosteje se zadržujejo skalnih robovih, kjer je manj
snega in na sončnih legah, kjer se sneg hitreje topi.
Zima je tudi čas, ko na naših vrtovih, bližnjih gozdovih
in travnikih lahko opazimo sledi živali. Odkrijte kdo je
prečkal vaš vrt.

Center ponovne uporabe - ŠKART
Iz škarta ustvarjamo art
V svetu hiperprodukcije in neobrzdane potrošnje
je nujna streznitev. Za naravo se borimo z
recikliranjem, s popravljanjem in ponovno
uporabo
izdelkov.
Podarimo
uporabnim
predmetom novo življenje in jih rajši kot v koš,
darujmo centru ponovne uporabe. Po zgledu
mnogih mest je center ponovne uporabe sedaj tudi
na Bledu.

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
Novičnik Skupnosti šol biosfernega območja Julijske Alpe • Februar 2018

