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ITS – RADOVEDNEŽI NA POTEPU 
»Morska obala in soline«  

 
Učilnica v naravi 
23.–25. 9. 2022 

  
Osnovna ideja 

NARAVO IN KULTURO MORAMO SPOZNATI, RAZUMETI, DOŽIVETI, 
SPOŠTOVATI in VAROVATI.  

 

  

  

                            
                      
 
 

CŠOD                                                            Dom Burja               

Seča 152                                           Tel.: 05 677 24 37 
6320 Portorož                                    GSM: 041 495 880         
                                                                                                                                                                                                       
 

Spremljevalke in izvajalke programa:  
 

Irena Štimac, univ. dipl. biol. 
Janja Hren, prof. zgod. in umet. zgod. 
Uršula Skornšek, akad. slik. 
 
 

Dijakinje in dijaki boste v avtentičnem okolju z metodami terenskega 
dela raziskali značilnosti flore in favne ter dejavnike, ki vplivajo in 
odločajo o njunem obstoju. O tem okolju boste izvedeli več s pomočjo 
zgodovine, oplemenitene z umetnostno zgodovino, ter s pretežno 
naravnimi materiali oblikovali umetniške izdelke z dodano vrednostjo. 
Ni zanemarljivo dejstvo, da nam bo izbrana lokacija nudila tudi 
prostor za sprostitev in rekreacijo. 
                            

 
VSEBINE 
 
Naravoslovne: 
Življenje v obrežnem pasu 
Solinarska pokrajina 
Sredozemske rastline 
Sonaravno ribogojstvo 
Življenje v akvariju  
Morje in zdravje 
 
Umetniške: 
Proučevanje lokalnih materialov in iskanje navdiha za 
umetniško ustvarjanje 
Ogled priložnostne razstave 
 
Zgodovinske: 
Vpliv Beneške republike na razvoj Slovenske Istre 
 
 
 
 

 

       
 
       

 



Skupinsko terensko delo:         
                              

 Fizikalno-kemijska in biološka analiza obrežnega pasu 
 Proučevanje mediteranske flore 
 Proučevanje prilagoditvenih strategij organizmov na 

življenjsko okolje 
 S karto Pirana po poti umetnostnozgodovinskih spomenikov 
 Iskanje in nabiranje materiala za umetniško delo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dijaki boste ob izvajanju posameznih vsebinskih aktivnosti 
skrbno beležili potek dela in izsledke ter jih skupinsko 
predstavili v primerni obliki.  
 

Potrebščine za delo: dnevnik, pisala, steklena posodica. 
 
Navodila in napotki: 
S seboj vzemite veliko mero radovednosti, dobre volje, smisel in 
spoštovanje do vsega lepega.  
 
Angleško pravilo: 
VZEMI SAMO FOTOGRAFIJO, PUSTI SAMO STOPINJE.   

 
 
 
 
 

Terensko delo je del učnega programa ITS in sestavni del 
letnega delovnega načrta šole. V primeru opravičene odsotnosti 
bomo primer obravnavali individualno in poiskali nadomestno 
rešitev za izpolnitev te obveznosti. 
 

Strošek: 125 € 

• avtobusni prevoz – 30,80 €  

• 3-dnevna oskrba – 54,20 € 

• strokovna vodstva (po ribogojskem polju s plovilom, po 
solinah, akvariju), materialni stroški – 40 €  

 
Strošek boste poravnali s položnico v dveh obrokih. 
 
Za prevoz z javnim potniškim prometom, obisk vrta kaktusov in 
priložnostne likovne razstave imejte s seboj 6 € gotovine. 

 
S seboj prinesite tudi posteljnino. V nasprotnem primeru je za izposojo 
posteljnine treba doplačati 5,3 €. 

 
V prilogi je tudi izjava, podpisano jo vrnete do odhoda.  
 

Odhod:  
Petek, 23. 9. 2022, ob 10.30  
z avtobusnega postajališča na Tomšičevi ulici 
 

Prihod: 
Nedelja, 25. 9. 2022, ob 16.00 
 
 
 
 
                                   

                                                                                            
              
 
 
 
                              Ravnateljica: Gabrijela Fidler, univ. dipl. psih.                                                                                                                                                                                                                                                  


