
TRIGLAVSKI NARODNI PARK

Delavnice za šole Skupnosti
•  1 brezplačna delavnica/naravoslovni dan na 
    posamezno šolo
•  možnost izvedbe v naših centrih, v osnovnih šolah in
    na terenu
•  pregled delavnic 
•  utrinki
 
Prijave in informacije: 
         •  skupnost.sol@tnp.gov.si 
         •  04 5780 245

KOLEDAR DOGODKOV

20. marec    Narava gorskega sveta v Infocentru Triglavska roža Bled

12. april    Ekskurzija Biosferno območje Kras in Porečje reke Reke 

10. maj    Ekskurzija Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje 

22. - 23. maj    Belarjevi dnevi v Trenti

9. - 13. julij    Poletni tabor za mlade v Trenti in Mladi na vrhu na Kriških podih 

Poletje 2019    Premiera novega animiranega filma 
    Odprtje prenovljene poti Triglavske Bistrice 

Jesen 2019   Zagon spletne platforme z učnimi vsebinami 
    Teden mobilnosti 
    Ekskurzija za učence v Nockberge ali Rezijo

Sledite nam
na spletni strani www.tnp.si
na družabnih omrežjih instagram in facebook
na Skupnosti šol

Triglavski narodni park
Ljubljanska cesta 27

4260 Bled
04 5780 245

www.tnp.si
skupnost.sol@tnp.gov.si

Novičnik Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe mesečno pripravlja ekipa JZ Triglavski narodni park. 

Novice posredujte dalje. 
Za objavo vaših vsebin pošljite sporočilo na skupnost.sol@tnp.gov.si z naslovom “Za novičnik”.

To sporočilo ste prejeli, ker je vaša šola del Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, ali pa ste že bili v stiku z 
nami. V kolikor ne bi želeli prejemati sporočil se lahko izpišete tako, da nam pišete na: skupnost.sol@tnp.gov.si 

Novičnik Skupnosti šol biosfernega območja Julijske Alpe • Marec 2019

Razstava: Zlatorog - prvi varuh 
narave
Učenci osnovne šole Polde Stražišar Jesenice so ustvarili 
razstavo posvečeno prvemu varuhu Triglavskega 
narodnega parka, pravljičnemu Zlatorogu. Razstava je 
na ogled v Domu Trenta od 7. marca dalje.     
   
                 Vljudno vabljeni!

Že 21. Belarjevi dnevi v Trenti
•  animirani orientacijski pohodi po Soški poti
•  poučni naravoslovni postanki s sodelavci Triglavskega
    narodnega parka
•  22. in 23. maj 2019
•  utrinki iz leta 2018 
•  vabilo

Prijave in informacije: 
         •  barbara.kavs@tnp.gov.si 
         •  05 388 93 30

Poletni tabor v Trenti
•  9. do 13. julij 2019
•  izjemna priložnost za nova doživetja in druženje 
•  prenočevanje na Kriških podih - Mladi na vrhu 2019
•  spoznavanje biodiverzitete, raziskovanje reke Soče,
    večer ob tabornem ognju, športne aktivnosti,
    astronomski večer, kino na prostem, naravoslovne        
    delavnice
•  tabor je namenjen učencem od 7. – 9. razreda
•  program in prijave boste prejeli v aprilu
•  več o taboru v dopisu

ZA UCITELJE

Prvo srečanje ravnateljev Skupnosti 
•  14. 3. 2019 v Centru TNP Bohinj
•  izjemen odziv na srečanje - več kot 25 ravnateljev,  
    vodstvenih delavcev in drugih predstavnikov
•  delavnica za učinkovito sodelovanje 
•  primeri dobrih praks
•  gostje izpostavili pomen izobraževanja o naravi 
    in povezovanja za našo skupno prihodnost
•   več o srečanju 

IZ SKUPNOSTI ZA SKUPNOST

PRIPOROCAMO

Spletna aplikacija za izobraževanje 
o biodiverziteti
• predstavitev jeseni 2019 
• pripomoček za učitelje 
• zakladnica znanja 
• neomejena možnost nadgradnje 
• interaktivno sodelovanje skupnosti

• zainteresirane učitelje bomo v kratkem z dopisom 
   povabili k sodelovanju v testni skupini za vsebinske in 
   tehnične izboljšave

Animirani film Biodiverziteta šteje!
•  premiera poletje 2019
•  nadaljevanje risanke o trajnostni mobilnosti: Naj vas   
    narava zapelje
•  glavni junaki drežniški kozel, bovška ovca, bohinjska 
    cika, gams, orel ...
•  pomen bidiverzite in ohranjanja naravnih dragocenosti
•  priporočila za varen obisk gora
•  vabljeni k ogledu napovednika

Plakati za šole
• z različni motivi opozarjajo na pestrost življenja v vseh
   oblikah
• povezanost med vrstami je ključna lastnost narave
• ljudje smo pomemben del te povezanosti
• z ohranjanjem biodiverzitete skrbimo za prihodnost 
človeštva

• plakate bomo dostavili na vašo šolo

Natečaj - Srečanje z živaljo
Ste doživeli zanimivo srečanje z živaljo?

Pošljite nam svojo zgodbico ali risbico na naslov:
JZ TNP »Za mlade« Ljubljanska cesta 27, 
4260 Bled do konca avgusta 2019, 
ali na email skupnost.sol@tnp.gov.si
Najbolj izvirne bomo objavili in nagradili. 

ŠIRIMO OBZORJA

Slovenija je »vroča točka« Evrope
•  Slovensko ozemlje obsega le 0,004 odstotka zemeljske 
površine in predstavlja prebivališče 2 odstotkoma vseh 
znanih kopenskih živalskih vrst.
•  V Sloveniji živi več kot 850 endemičnih vrst, več kot 
500 je različnih endemičnih žuželk.
• Na bogastvo vplivajo različni dejavniki: geološki, 
geografski, podnebni…
•  Več 

Človek in izumiranje vrst
•  V zadnjih letih smo priča pospešenemu izumiranju. 
Napovedi znanstvenikov za prihodnost so zelo slabe.
•  Glavni vzroki izumiranja so: razvoj urbanih območij, 
intenzivno kmetijstvo, pridobivanje energije in 
rudarjenje, prometna infrastruktura, zloraba naravnih 
virov (ribolov, lov, gozdarjenje), onesnaževanje, globalno 
segrevanje, škodljivo obnašanje ljudi, spreminjanje 
naravnih sistemov…
•  Več
•  Še več

Filmi, ki ozaveščajo o biodiverziteti
Oddaja o biodiverziteti 

Zakaj LIFE Naturaviva 

Zanimiv govor 

NOVICNIK št. 3, marec 2019

ZA UCENCE

Strokovni ekskurziji za deležnike 
Biosfernega območja Julijske Alpe 
- vabljena tudi Skupnost šol!
23. 3. 2019  EKO vas Čadrg nad Tolminom 
           •   prosta mesta že zasedena

12. 4. 2019   Biosferno območje Kras in Porečje reke Reke 
        •   vabilo 

10. 5. 2019   Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje 
        •   vabilo

Različne otroško - družinske 
delavnice: tokrat smo izdelali ježka 
iz lesa 
•  Legenda pravi, da je jež dobil svoje bodice za kazen, ker 
ni hotel s svojim mehkim in toplim kožuščkom pogreti 
prezeblega človeškega otročiča.
•  Na delavnici so otroci spoznali s čim se prehranjujejo 
ježi, zakaj jih na določenih vrtovih nikoli ne srečamo in 
še mnogo drugih zanimivosti.
•  Tudi najmlajši otroci so izdelali svojega bodičastega 
ježka iz lesa. 
•  Spremljajte nas na prihodnjih delavnicah.

SKUPNOST ŠOL BIOSFERNEGA OBMOCJA JULIJSKE ALPE

Izobraževalna aplikacija

Animirani film

Plakati za šole

Poletni tabor v Trenti

Nova grafična podoba mobilne info točke 

POZOR: Živali na cesti - nova 
podoba vozila JZ TNP
•  Podobe pisanega živalskega in rastlinskega sveta.
•  Je skalni plezalček žival ali rastlina?
•  Zoisovo zvončnico že poznamo. 
    Kaj pa alpsko madronščico?
•  Biodiverziteta je vse živo!

Julijske Alpe

znanost in kulturo
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