
RAP – mladi planinci
PRIPRAVIMO ŽIVALIM GOSTIJO

Zima je bila v februarskih dneh zelo mrzla in z nizkimi temperaturami. 

Živali so  iskale hrano, ki je ponekod še pod snegom in tam, kjer je sneg že skopnel. 

Člani in članice planinskega krožka so se zelo potrudili in ob pomoči staršev pticam 
in gozdnim živalim pripravili gostijo.

Odpravili so se na pohod do lovskih  krmišč in jim odnesli seno, zelje in korenček. 
Prineseno hrano so položili v krmilnico za divjad. 

Nekateri  so natrosili semena za ptice v ptičje krmilnice pri svojem domu. 

Živali so jim bile za vse dobrote zelo hvaležne.

Hvala za vašo dobrosrčnost.

Katja Štern in Janja Čebulj, mentorici planinskega krožka
Zbrala in uredila Janja Čebulj, 28. februar 2021



BOR GRABNER
V soboto smo se skupaj z družino odpravili na planinski pohod proti Navrškem 
vrhu. Iskali smo krmilnico za živali in jo tudi našli.  



ŽAN LUKA MAMIĆ
Z mamico sva se odpravila do krmilnice in potem naprej do Navrškega vrha.



ŽIGA IN MATIC  KUŠEJ

V nedeljo smo se odpravili 
iskati krmišče za srne. 

Ker nihče od nas in 
sorodnikov ni vedel kje bi se 
kakšno krmišče nahajalo smo 
se ga odpravili iskati v smeri 
Brinjeve gore. Žal ga v tej 
smeri nismo našli, našli pa 
smo lovsko opazovalnico. 

Ko smo se vrnili domov smo v 
ptičjo hišico, ki jo imamo 
postavljeno na vrtu, nasuli 
semena.  



SARA REZAR
Z mamico in sestrico smo se odpravile na pohod in pripravile gostijo divjim 
živalim. Pri nalogi mi je pridno pomagala sestrica Teja.



LARA MRAVLJAK 
Odpravili smo se na pohod na Prežihovino in na Strojno.



MAJ 
VODA
Poskrbel 
sem za 
ptičke na 
vikendu.



ALMEDIN HADŽIPAŠIĆ 
Odpravil sem se v park in naredil enajst krogov hoje.



MAJ PROSENC
Takole sem poskrbel za ptice in jim natrosil zrnja v hišico.



ŽIGA ABRAHAM
Jaz sem s semeni napolnil ptičjo hišico, ki visi na drevesu pri naši hiši. Srnam pa sem 
odnesel seno v gozd v bližini naše hiše.



IGNAC KRČMAR
Za februarski pohod smo si izbrali gozdno in zgodovinsko učno pot "Stari grad" v Radljah ob 
Dravi. Učna pot se prične in konča pri dvorcu, parkirišče pri plezališču. Na poti smo spoznali 
veliko novih stvari.



IGNAC KRČMAR 
Ogledali smo si tudi Hudo luknjo, jamo v kateri smo našli netopirje. Na poti so tudi krmišča 
za živali in solnica. Na vrhu smo našli meč, ob katerem si lahko nekaj zaželiš in imeli 
prekrasen pogled na Radlje.



LILI KAPEL FERK
Z mamico in prijateljem 
Matijem smo poiskali lovsko 
krmilnico.



JANJA ČEBULJ
V ptičjo hišico na Uršlji gori sem natrosila sončnična semena. V njej je bilo že nekaj 
semen in ptičja pogača. Dobri ljudje poskrbijo za ptičke, da niso lačne. 



Čiv, čiv, čiv, še dolgo bom živ.


