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ITS - RADOVEDNEŽI NA POTEPU 

»Gozdno bogastvo in pomen cvetočih travnikov« 
 

Učilnica v naravi 
od 14. 10. do 16. 10. 2022 

  
Osnovna ideja 

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

 

 

  

                            
                      
 
 
 
 
CŠOD                                                           Dom Gorenje                

Gorenje pri Zrečah 19                          Tel.: 03 576 13 33 

3214 Zreče                                             GSM: 041 495 880 
                                                                                                                                                                                                     
Spremljevalke in izvajalke programa:  
 

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

Dijaki-nje 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:  
Pohorski gozdovi 
Vode na Pohorju 
Travnik, sadovnjak, vrt 
Zdravilne rastline 
Farma jelenjadi 
Lišaji in lišajski pasovi 
Obnovljivi viri energije 
 

Umetniške: 
Naravoslovna in botanična ilustracija 
Primeri rabe naravnih materialov v umetnosti 
Glina: kje jo najdemo in kaj vse lahko z njo ustvarimo 
 

Zgodovinske: 
Pohorska vas, Skomarska pohorska hiša, Oslakova - 
Švabova kovačija, žaga, gozdovi skozi čas  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



Skupinsko terensko delo:                                      

 Fizikalno-kemijska analiza potoka 
 Biološka analiza vodotoka in kakovostni razredi 
 Proučevanje gozdne slojevitosti, nastajanje humusa in 

analiza gozdne stelje 
 Prepoznavanje samoniklih zdravilnih rastlin, njihovih 

učinkovin in izdelava preparatov 
 Gospodarjenje z gozdovi skozi čas 
 Kaj je botanična in kaj naravoslovna ilustracija ter njuna 

uporaba v raziskovalne namene 
 Kako lahko z naravnimi materiali ustvarjamo ali si iz njih 

izdelamo pripomočke za ustvarjanje 
 Kaj je divja glina, kje jo lahko najdemo ter kako nastane 

keramični izdelek od začetka do konca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dijaki boste ob izvajanju posameznih vsebinskih aktivnosti 
skrbno beležili potek dela, dobljene podatke in rezultate, katere 
boste v primerni obliki skupinsko tudi predstavili.  
 

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: 70,00 € 
3-dnevna oskrba, prevoz in materialni stroški  
 
Strošek boste poravnali s položnico v dveh obrokih (november, 
december). 
 
S seboj prinesite tudi posteljnino. V nasprotnem primeru je za 
izposojo posteljnine potrebno doplačati 5,30 €. 
 

V prilogi je tudi izjava staršev, ki jo podpisano vrnete do 
odhoda.  
 
Odhod:  
Petek, 14. 10. 2022 ob 12.30  
Šolsko parkirišče 
 

Prihod: 
Nedelja, 16. 10. 2022 ob 14.00 
 
 
 
 
                                  
                                                    
 

 
                                                                Ravnateljica:                                                                                                                                                                   
                                                     Gabrijela Fidler, univ. dipl. psih.                                          


