
TRIGLAVSKI NARODNI PARK

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

KOLEDAR DOGODKOV
29. in 30. april   Počitniške delavnice v Centru TNP Bohinj

10. maj    Ekskurzija Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje 

maj    Odprtja razstave Narava nas povezuje - Parki Dinaridov  

22. - 23. maj    Belarjevi dnevi v Trenti

25. maj - 9. junij   Festival cvetja v Bohinju

9. - 13. julij    Poletni tabor za mlade v Trenti in Mladi na vrhu na Kriških podih 

Poletje 2019    Premiera novega animiranega filma 
    Odprtje prenovljene poti Triglavske Bistrice 

Jesen 2019   Zagon spletne platforme z učnimi vsebinami 
    Teden mobilnosti 
    Ekskurzija za učence v Nockberge ali Rezijo

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 • April 2019

Sodelovanje na EKO dnevu z
OŠ Tolmin
Delavnica je potekala na čudoviti lokaciji ob sotočju 
reke Tolminke in reke Soče. Učenci  6-ih razredov 
so s pomočjo učitelja tehnike in sodelavcev JZ TNP 
izdelovali lesene mlinčke na vodni pogon.  Iz vej so 
odrezali os in rogovile. Ob pomoči naravovarstvenega 
nadzornika so razcepili os in vstavili deščice, ki služijo 
kot lopatice. Kmalu zatem so se v reki Tolminki mlinčki 
veselo zavrteli. 

Belarjevi dnevi – približuje se 
vrhunec pomladi v Trenti 
• Trenta leži v samem osrčju Triglavskega narodnega 
parka. Odmaknjena od pritiskov modernega sveta nudi 
enkratne možnosti za spoznavanje narave in rekreacijo.
• V pomladnih dneh se jase ob poteh spremenijo v 
cvetoče rajske vrtove. Ustvarila jih je narava s svojo 
nedosegljivo domišljijo.
•  Udeležencem na raziskovalnih orientacijskih pohodih 
v čudovitem okolju se bodo pridružili vrstniki iz Italije, 
Avstrije in Hrvaške.
•  Oglejte si utrinke iz prejšnih let.

Se vidimo!
     

Poletni tabor v Trenti
•  9. do 13. julij 2019
•  izjemna priložnost za nova doživetja in druženje 
•  prenočevanje na Kriških podih - Mladi na vrhu 2019
•  spoznavanje biodiverzitete, raziskovanje reke Soče,
    večer ob tabornem ognju, športne aktivnosti,
    astronomski večer, kino na prostem, naravoslovne        
    delavnice
•  tabor je namenjen učencem od 7. – 9. razreda
•  program in prijavnica 

ZA UCITELJE

IZ SKUPNOSTI ZA SKUPNOST

PRIPOROCAMO

Aplikacija Ključ za določanje 
lesnatih rastlin 
•  Omogoča določanje dreves, grmov in lesnatih 
vzpenjavk na območju Triglavskega narodnega parka.
•   Dihotomni ključi – z vnosom lastnosti določimo 
iskano vrsto.

•  Ključ dostopen na spletu
•  Android različica 

Travniške cvetlice
•  Pomladi najprej zacvetijo cvetlice v gozdu, nato pa še 
    na travnikih.
•  Veliko razliko opazimo na travnikih, kjer je kmetijska 
obdelava manj intenzivna. Tam raste mnogo več 
različnih cvetlic in posledično živi več travniških živali. 
•  Namig za delavnico za učence prve triade – barve na 
travniku. 
•  Učne liste na temo življenja na travniku najdete na 
naslednjih povezavah:

       List 1    List 2  List 3

Plakati za šole
• z različni motivi opozarjajo na pestrost življenja v vseh
   oblikah
• povezanost med vrstami je ključna lastnost narave
• ljudje smo pomemben del te povezanosti
• z ohranjanjem biodiverzitete skrbimo za prihodnost 
človeštva

• plakate bomo dostavili na vašo šolo

ŠIRIMO OBZORJA

Ptičje valilnice - ptičje gnezdilnice
•  Z odstranjevanjem starih dreves, na primer starih 
visokodebelnih sadovnjakov, zmanjšujemo možnosti 
gnezdenja za ptice, netopirje in nekatere žuželke.
• Dupline lahko nadomestimo z doma izdelanimi 
gnezdilnicami.
•   Ideja za preprost in koristen izdelek - načrt.
•  Pomagamo biodiverziteti, saj lahko ptičje družinice 
vzredijo mlade v primernem domovanju.
•  Več o valilnicah.

Pomlad v luči segrevanja Zemlje
•  Z zgodovinskimi podatki o začetku cvetenja in olistanja 
rastlin so znanstveniki pridobili zanimive podatke o 
vplivu segrevanja na biodiverziteto. 
•  Z bogato zbirko fenoloških podatkov se lahko pohvali 
tudi Agencija RS za okolje, kjer se podatki sistematično 
zbirajo od leta 1951.
•  Podatki prikazujejo zgodnejše olistanje in zgodnejše 
cvetnje rastlin spomladi.
•  Zanimiv prikaz pridobljenih podatkov si lahko ogledate 
s pomočjo aplikacije.

NOVICNIK št. 4, april 2019

ZA UCENCE

Strokovna ekskurzija za deležnike 
Biosfernega območja Julijske Alpe, 
vabljeni tudi učitelji Skupnosti šol!

10. 5. 2019   Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje 
        •   vabilo
        •   rok za prijavo 6. maj 

SKUPNOST ŠOL BIOSFERNEGA OBMOCJA JULIJSKE ALPE

Poletni tabor v Trenti

Pomladi je v Trenti čas za Belarjeve dneve

Spomladanske delavnice – Kaj cveti?

Učni listi za pouk v spomladanski naravi

Aplikacija za določanje drevesnih vrst

Ekskurzija v vas Čadrg
• projekt Približajmo Unescova biosferna območja 
prebivalcem – LAS Dolina Soče
•  predstavitev programov Unesco MAB v Sloveniji in 
daljinske pohodniške poti Julijske Alpe
•  pokušanje dobrot ekoloških kmetij iz Čadrga

•  več o pretekli ekskurziji

Gozd – učilnica v naravi – navdih za 
zabaven pouk
•  V bližnji okolici skoraj vsake šole lahko najdete košček 
gozda.
•  V gozdu ni motečih dejavnikov kot so elektronski 
zvoki, svetleči zasloni ...
•  S preprostimi igrami učence lahko pripravimo do 
aktivnega učenja.
•     Največji raziskovalci sveta so svoje prve pustolovščine 
doživeli v bližnjem gozdičku.

Priročnik za učenje in igro v gozdu 
Gozd – najlepša in najboljša učilnica
Gozdovi v Triglavskem narodnem parku

Narava nas povezuje  
Parki Dinaridov
•   Na info mesta TNP (Trenta, Bled, Bohinj, Kobarid, 
SPM Mojstrana) prihaja zanimiva razstava.
•  Fotografije velikih formatov prikazujejo kar 90 
zavarovanih območij.
•  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.

10. 5. Kobarid - dogodek
17. 5. Center TNP Bohinj - dogodek
18. 5. Dom Trenta
22. 5. Info središče TNP na Bledu - dogodek

Mednarodni festival alpskega cvetja
•  veličasten poklon pomladi, čebelam in druženju
•  množica prireditev za vsak okus in interes, botanični 
izleti, izobraževane in ustvarjalne delavnice; kulturne 
prireditve, klasični koncerti, folklorne prireditve …
•  Zlatorogova pravljična pot, pustolovščine za najmlajše
• festival soustvarja OŠ iz Bohinjske Bistrice
•  24. maj - 9. junij 2019, Bohinj

Več o festivalu in program

Prvomajski počitniški delavnici v 
Centru TNP Bohinj
•  namenjeni otrokom in družinam
•  v ponedeljek, 29. 4. 2019, ob 10. uri – Biodoverziteta je 
vse živo! (delavnica v okviru projekta LIFE Naturaviva);
•  v torek, 30. 4. 2019, ob 10. uri – Spomladanska 
kuharija s kuharskim mojstrom Jožetom Godcem.

•  Obvezne so prijave na info.bohinjka@tnp.si ali 
na 04 5780 245 vsaj en dan pred delavnico. 
Otroci, mlajši od 6 let, naj bodo v spremstvu odraslega.

Na obisku v Biosfernem območju 
Krasa in porečju reke Reke
• strokovno voden ogled Škocjanskih jam in gradu Prem
• nova znanja, ogledi dobrih praks, mreženje
• udeleženka ekskurzije: 
 »Bilo je fantastično, izlet bomo ponovili s 
   sodelavci iz naše šole!«

• poročilo iz ekskurzije

Julijske Alpe

znanost in kulturo
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