
 

 
                    

VABILO K SODELOVANJU 

Spoštovani.  

Tudi v šolskem letu 2018/19 v naravnih parkih Slovenije za učence osnovnih šol pripravljamo zanimivo in 

poučno spoznavanje štirinajstih zavarovanih območij narave. Dejavnost je namenjena učencem 5. in 6. 

razredov, mentorji pa lahko po lastni presoji ponudijo aktivnost tudi mlajšim ali starejšim šolarjem. Aktivnost 

bo potekala od oktobra 2018 do aprila 2019 na spletni strani www.naravniparkislovenije.si v rubriki šolarji.   

Letošnje naloge bodo tematsko obarvane, saj bomo skoznje spoznavali vodni krog parkov.  

Slovenija po vodnatosti  spada med ene najbogatejših držav na svetu. Voda je vir življenja. A le čiste vode so tiste, ki 

zagotavljajo življenje rastlinam, živalim in nam ljudem. V želji po ohranitvi pestrosti vrst in omogočanju zdravega 

življenjskega okolja tudi za človeka, smo biotsko pestrejša območja zavarovali kot naravne parke Slovenije. A zavarovanje 

območja samo po sebi še ne zagotavlja ohranjene narave. Tisto kar poznamo tudi lažje varujemo, zato vas vabimo, da 

se z nami podate na pot odkrivanja voda v naravnih parkih Slovenije. Najprej vam bomo predstavili izbrane vodne 

ekosisteme naravnih parkov Slovenije, potem bomo odkrili njihovo pestrost živalskih in rastlinskih vrst, na koncu pa še 

kakšen vpliv imamo na te vode prav mi, ljudje. 

 
 

http://www.naravniparkislovenije.si/


 

 
                    

PRIJAVA 

K sodelovanju se lahko prijavijo učenci v ekipah (3-5 učencev) z mentorjem. Za sodelovanje potrebujete 

računalnik in dostop do interneta. Mentorji se prijavite koordinatorju aktivnosti v naravnem parku na naslov 

natasa.morsic@goricko.info. V elektronsko sporočilo zapišete: 

ime in naslov šole, ime in priimek mentorja ter elektronski naslov. Prijavite se lahko do 14. oktobra.  

Po prijavi boste mentorji prejeli geslo za vstopanje v rubriko šolarji na spletni strani, kjer boste prijavili ekipe. 

En mentor lahko prijavi več ekip. Ekipam boste dodelili uporabniško ime in geslo, s katerima bodo prevzemale 

naloge in oddajale odgovore. Zbrane informacije o sodelujočih učencih bodo uporabljene izključno za izvedbo 

aktivnosti in bodo dostopne le administratorjem.  

IZVEDBA 

Uvodna predstavitev na šoli. V mesecu oktobru se lahko odločite za obisk koordinatorja aktivnosti iz parka 

na vaši šoli, ki bo na šoli učencem in mentorjem predstavil aktivnost. Za predstavitev bo potreboval računalnik 

in internetno povezavo.   

 

Naloge. Pripravili bomo 3 sklope zabavnih nalog, v katerih bodo izpostavljeni vodni ekosistemi 14 naravnih 

parkov Slovenije.  

Sklopi bodo objavljeni na spletni strani www.naravniparkislovenije.si in dostopni prijavljenim ekipam.  Naloge 

bodo objavljene v .pdf obliki in jih bo mogoče prenesti na računalnik ali natisniti. Rešitve posameznih sklopov 

bodo ekipe (s pomočjo mentorjev) vpisovale na spletni strani.  

Sklopi nalog bodo objavljeni po naslednjem urniku: 

1. sklop:  15. oktober 2018 

2. sklop: 7. januar 2019 

3. sklop: 4. marec 2019 

Iz rešitev 3 sklopov nalog  bodo ekipe na koncu sestavile geslo, ki jim bo prineslo nagrade.  

Geslo bo mogoče oddati do 25. aprila 2019.  

Zaključek aktivnosti. V mesecu maju vas bodo na šolah obiskali predstavniki parkov, ki bodo sodelujočim 

mentorjem in učencem podelili priznanja in nagrade.  

Predvidoma 22. maja 2019, ko obeležujemo svetovni dan biotske raznovrstnosti, se lahko odločite za obisk 

izbranega vodnega sistema v vašem parku, kjer boste skupaj s predstavnikom parka spoznavali in raziskovali 

naravo.  

Veselimo se sodelovanja z vami in vas lepo pozdravljamo.   
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