RAP – RAZŠIRJEN PROGRAM − GORNIŠTVO IN MLADI PLANINCI
V krožek so vključene učenke in učenci od 1. do 4. razreda.
Naše osnovno vodilo je navajanje mladih na aktivno preživljanje prostega časa v
naravi oziroma uresničevanje cilja “nazaj v naravo”.
Pri mladih želimo razviti pozitiven odnos do narave, njenih lepot in bogastev, želimo
jim razviti občutek za gibanje v gorskem svetu in jih pripraviti na nadaljnjo gorniško in
športno dejavnost. Učenci se seznanijo in spoznajo bližnjo okolico našega kraja, se
preizkusijo v orientacijskih veščinah in naučijo, kaj morajo imeti v planinskem
nahrbtniku.
Planinski pohodi potekajo enkrat mesečno ob torkih, od 13.45 do 17.00 oz. po
dogovoru glede na relacijo in vreme. Za zaključni pohod se bomo skupaj s starši iz
Naravskih ledin podali na Uršljo goro.

SPOZNAJMO SE, POHOD NA POSEKO PO GOZDNI UČNI POTI
Prvo srečanje smo imeli 24. septembra 2019, ko smo se prvič zbrali in se med seboj
spoznali. Otroci so se seznanili z dejavnostmi planinskega krožka. Spoznali so
pomen vsebine nahrbtnika, kaj je potrebno imeti v njem na pohodu in česar ne
potrebujejo. Pogovorili smo se o pravilih hoje v veliki skupini in o skrbi za čisto okolje.

Pot nas je vodila od šole mimo stadiona, kjer smo za zimskim bazenom zavili v gozd
in pot nadaljevali na vrh Poseke. Pozorno smo sledili markacijam. Na vrhu Poseke
smo opazovali in opisovali panoramo našega mesta, malicali in se igrali. Vračali smo
se ob stebrih vlečnice in prispeli do šole, kjer so nas čakali starši.

POHOD NA PREŠKI VRH IN KOSTANJEV PIKNIK NA BRDINJAH
Mesec oktober nam je postregel z veliko sončnimi dni. Tudi naš pohod, 22. 10. 2019,
je bil v lepem in za ta čas toplem jesenskem vremenu. Zbrali smo se pred šolo.
Učiteljica Katja je vpisala in preštela prisotne. Učiteljica Janja pa je otroke seznanila s
potekom pohoda. Pot nas je vodila po cesti proti Šrotneku. Pred koncem naselja
Čečovje smo zavili čez mostiček proti Preškemu vrhu. V objemu gozda smo
opazovali jesenske barve listavcev, podrastje in gobe ob poti. Na gozdni potki smo
opazovali veliko skupino hroščev, navadnih govnačev.

Hrošč govnač je majhen črn hrošč. Večina se jih prehranjuje z razpadajočimi
organskimi snovmi in to tako, da oblikujejo kroglice iz živalskih iztrebkov. Te
odkotalijo v svoja skrivališča.

Pozorno smo sledili planinskim markacijam in prišli do razpotja, ob katerem so rastli
visoki hrasti. Na tleh je bilo veliko želodov. Potrudili smo se, da smo jih čim več
pobrali, saj jih bomo pozimi odnesli do krmišča nad kmetijo Ulšak.
Ker nas je na Brdinjah, na domu učiteljice Janje, že čakal skoraj pečen kostanj in
sladek jabolčni mošt, smo se odpravili naprej. Ravno pravi čas smo prispeli, da smo
se posladkali s kostanji in moštom.

Kar je prijetno, hitro mine. Pot smo nadaljevali po pešpoti do naselja Javornik, kjer so
nas čakali starši. Polni novih doživetij smo si zaželeli nasvidenje.
Še več fotografij vas čaka v galeriji.
Mentorici planinskega krožka:
Katja Štern in Janja Čebulj
Zapisala: Janja Čebulj

