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IZVLEČEK
Namen diplomskega dela je priprava programa za petdnevno šolo v naravi v Kampu Vrhpolje,
ki bi bila primerna za učence četrtih in petih razredov devetletne osnovne šole.
Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. Prvi del je teoretična predstavitev šole v naravi:
katera načela, izhodišča in cilje moramo uresničiti, da jo lahko izvedemo, katere vsebine
vključimo vanjo, koliko časa naj traja, kje jo je najprimerneje organizirati, kdo v njej sodeluje
in kako poteka. Drugi del diplomskega dela pa predstavlja podroben učni program šole v
naravi v Vrhpolju pri Vipavi in analizo vprašalnika, ki ocenjuje program. V drugem delu je
razvidno, da ima Vrhpolje z bliţnjo okolico dovolj organizacijskih moţnosti za izvedbo šole v
naravi ter veliko znamenitosti in značilnosti, s katerimi lahko uresničujemo cilje šole v naravi,
in je tudi po mnenju vprašanih učiteljev primeren kraj za izvedbo poletne šole v naravi.
Prvi del diplomskega dela se opira na strokovno literaturo, v drugem pa so poleg literature
uporabljene še informacije in ideje krajanov Vrhpolja. Diplomsko delo vsebuje tudi
didaktično gradivo, ki naj bi ga uporabljali pri izvajanju programa, ter fotografije Vrhpolja in
Vipave z bliţnjo okolico.

KLJUČNE BESEDE


Šola v naravi



Vrhpolje in Vipava z bliţnjo okolico



Razvoj podeţelja



4. in 5. razred devetletne osnovne šole
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SUMMARY
The purpose of the diploma work is preparation of programme for outdoor education in Kamp
Vrhpolje, which should last five days and should be suitable for pupils of the fourth and fifth
grades of nine year elementary school.
The diploma work is divided in two parts. The first part is theoretical presentation of outdoor
education: which principles, basis and aims we need to fulfill that we can realize it, which
contents we include in it, how long it lasts, where is the most appropriate place to organise it,
who can participate and how it runs. The second part represents detailed school programme
for outdoor education in Vrhpolje. It is shown that Vrhpolje with its near neighbourhood has
enough organizational options for realizing outdoor education and many interesting sights and
specific charateristics, throughout which we may realize aims of outdoor education.
The first part of diploma work is based on extensive literature, in the second part information
and ideas from inhabitants of Vrhpolje are used as well as literature. The diploma work
contains didactic material, that should be used at realising programme, and photographies of
Vrhpolje and Vipava.

KEY WORDS
 Outdoor education
 Vrhpolje with its neighbourhood
 Rural development
 Fourth and fifth grade of nine-year elementary school
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1 UVOD
Tema za diplomsko delo se mi je porodila med delom v domačem kampu, ki ga imamo ţe
nekaj let v sadovnjaku za hišo. Naša druţina se je več generacij ukvarjala s kmetijstvom, pred
nekaj leti pa smo se s starši odločili, da nekaj kmetijskega dela opustimo in se usmerimo v
turizem ter začnemo s ponudbo kampa kot dopolnilno dejavnostjo na kmetiji. Ideja je med
sovaščani, prijatelji in sorodniki naletela na različne odzive, najpogostejši pa je bil, le kdo bo
prišel na počitnice v tako zakotno in turistično popolnoma nerazvito vas. Vsi dvomi so bili
odveč, saj je kamp takoj zaţivel. Še več - turisti s celega sveta se navdušujejo nad
domačnostjo majhnega druţinskega kampa, nad lepoto in spokojnostjo naše doline, naravnimi
in kulturnimi znamenitostmi, pestro zgodovino, kulinarično ponudbo in vinogradniško
tradicijo ter nad moţnostmi za športne aktivnosti (kolesarjenje, pohodništvo in jamarstvo na
Nanosu, jadralno padalstvo na Kovku, prosto plezanje v plezališču Bela), ki so na voljo v
neposredni bliţini.
V teh letih smo sodelovali s številnimi lokalnimi organizacijami in tudi izobraţevalnimi
ustanovami: obiskal nas je bliţnji vrtec, ki je med piknikom spoznaval značilnosti kampiranja
in ustvarjal z naravnimi materiali, osnovnošolci so s svojimi pobratenimi koroškimi učenci pri
nas pekli kruh v krušni peči, Škofijska gimnazija Vipava je v trgatev pripeljala dvajset
poljskih gostujočih dijakov, prišlo je tudi več otroških plezalnih šol tako iz Slovenije kot tudi
iz tujine.
V diplomskem delu ţelim raziskati moţnosti za organizacijo šole v naravi v našem kampu in
napisati primeren program, ki bi obogatil našo ponudbo in omogočal zasedenost kapacitet tudi
v spomladanskem in jesenskem času, ko tujih gostov ni veliko.
Diplomsko delo bo razdeljeno na dva dela. Prvi del bo teoretična predstavitev šole v naravi, v
drugem delu pa bom raziskala in opisala organizacijske moţnosti za izvajanje šole v naravi v
Kampu Vrhpolje ter poiskala primerne vsebine za uresničitev ciljev pouka. Rada bi izbrala
čim bolj tipične in edinstvene dejavnosti, ki jih ponuja naša domačija in bliţnja okolica.
Pripravila bom podroben učni program petdnevne šole v naravi s poudarkom na
druţboslovnih vsebinah (dejavnosti za učence za vsak dan posebej), ki bo primeren za učence
četrtih in petih razredov. Program bom dala v ocenitev učiteljem razrednega pouka.
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Z diplomskim delom ţelim potrditi hipotezo, da ima Kamp Vrhpolje z bliţnjo okolico
potrebne moţnosti za organizacijo poletne šole v naravi.

Slika 1.1.: Vrtec Vrhpolje na obisku v Kampu Vrhpolje
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2 OPREDELITEV ŠOLE V NARAVI
Sodobna šola naj bi temeljila na tesni povezavi teorije in prakse. Poudarek naj bi bil na
izkustvenem učenju, kjer so učne vsebine povezane z ţivljenjskimi temami, kjer prevladujejo
praktične naloge. Lepa priloţnost za uresničevanje teh ciljev je šola v naravi. V njej so
organizirane tiste oblik dela, ki omogočajo učencu, da del svojega časa preţivi v različnih
naravnih okoljih, ki jih opazuje in doţivlja z vsemi čutili. Šola v naravi je prav gotovo
pravilna izbira, ki dopolnjuje in poglablja celostno poučevanje, poleg tega pa učence tudi
čustveno bogati.
»Šola v naravi je posebna vzgojno-izobraţevalna oblika, katere bistvo je v tem, da cel razred
ali več vzporednic odide za nekaj časa v neko naravno, čim manj urbano okolje zunaj kraja
stalnega bivanja (k morju, reki, jezeru, v gozd, gore, zasneţeno naravo in podobno), kjer se v
posebnih okoliščinah in po posebnem vzgojno-izobraţevalnem programu nadaljuje smotrno
pedagoško delo« (Kristan, 1998, str. 8).
»Šola v naravi sodi po Zakonu o osnovni šoli v razširjen program, kar pomeni, da ga šola
mora organizirati, odločitev učenca in njegovih staršev pa je, da se zanjo odloči ali pa ne.
Seveda je eden od pomembnih ciljev šole, da poskrbi za takšno organizacijo in finančne
podlage, ki so sprejemljive za večino učencev« (Golub in Gulinar, 2003, str. 3).
Tudi Gros (2004) pravi, da je šola v naravi uvrščena v razširjeni del programa osnovne šole
(Zakon o osnovni šoli), med obvezne izbirne vsebine gimnazij in v interesne dejavnosti
poklicnih in strokovnih šol. Zanimanje za udeleţbo v šoli v naravi je veliko, kar kaţe podatek,
da se je letno udeleţi okoli 60.000 učencev.
V šoli v naravi se pedagoški proces nadaljuje z drugačnimi razseţnostmi in značilnostmi. Gre
za večdnevni proces vzgoje in izobraţevanja, ki temelji na medsebojnem povezovanju
vsebinskih in organizacijskih delov. Celovitost šole v naravi je splet različnih razseţnosti,
katere prepletenost med vsebinami različnih učnih področij oziroma predmetov ter vzgojnimi
in organizacijskimi komponentami zagotavlja osebnostni razvoj otroka (Keglovič in Staniša,
2003).
Nekatere šole nadomeščajo šolo v naravi z različnimi tečaji (npr. tečaj plavanja, tečaj
smučanja, ...). Med tečaji ter šolo v naravi obstaja velika vsebinska in kakovostna razlika. Pri
3
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tečaju gre predvsem za učenje te ali one veščine. Pri šoli v naravi pa za strnjen večdnevni
celosten pedagoški proces (prav tam).
Glavna prednost šole v naravi pred tečaji pa tudi pred klasičnim poukom je večdnevno
kontinuirano delo z naslednjimi komponentami: sproščeno vzdušje, spodbudni učinki
skupine, večja motiviranost, zgoščeno delo, ekonomizacija pouka ter socializacijski učinki.
Takšen integrirani pouk s pedagoškimi in izobraţevalnimi učinki pa je zagotovilo kakovosti v
vzgoji in izobraţevanju (prav tam).
»V času šole v naravi spoznavni proces zaradi drugačnih pristopov, oblik in metod dela
preraste običajne šolske okvire in zapušča pri otrocih izjemno velik vpliv« (Gros, 2004, str.
2).
Balentova (1998/99) meni, da je prednost šole v naravi v tem, da učenci pridejo do znanja v
skladu s svojimi interesi in sposobnostmi, prek lastne aktivnosti. Šola v naravi omogoča
spoštovanje osebnosti učencev, njihovih interesov in sposobnosti, spodbuja njihovo aktivnost,
iniciativnost in samostojnost ter notranjo motivacijo.
Zaradi teh komponent lahko z gotovostjo trdimo, da so lahko v šoli v naravi tako splošni
pedagoški kot izobraţevalni učinki veliko večji kot pri klasičnem pouku oz. na tečajih.
Vendar se moramo zavedati, da šola v naravi kar sama po sebi nima vseh teh pozitivnih
učinkov. Le odgovorno delo ljudi, ki delajo v njej, lahko naredi šolo v naravi tako učinkovito.

2.1 Izhodišča za organizacijo šole v naravi
»Šola ob soglasju staršev zagotovi pogoje za šolo v naravi in jo organizira. Vsaka šola sama
oblikuje izvedbeni program, pri čemer upošteva cilje in načela splošnega programa šole v
naravi ter okoliščine in materialne moţnosti učencev« (Golub in Gulimar, 2003, str. 8).

2.2 Načela programa šole v naravi
Pri organizaciji šole v naravi mora šola upoštevati načelo enakih moţnosti in prostovoljnosti.
To pomeni, da mora pomagati učencem, katerih starši ne morejo zagotoviti sredstev za
4
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vključevanje otrok v program, upoštevati zdravstveno stanje in druge posebnosti posameznih
otrok, zagotoviti ustrezen program za učence, ki se ne vključijo v šolo v naravi.
Načela programa šole v naravi so:
-

»Program šole v naravi mora biti tako oblikovan, da omogoča in spodbuja

povezovanje med discipliniranimi znanji (uresničuje in prepleta medpredmetne vsebine,
npr. okoljsko vzgojo ipd.).
-

Uvaja in spodbuja različne oblike in metode dela, predvsem tiste, ki jih specifična

organizacija dela omogoča, npr. terensko, projektno delo in skupinsko delo.
-

Konkreten program šole v naravi (en program) zagotavlja uresničitev ciljev z različnih

področij oz. sklopov. Posamezni programi so »specifično« obarvani in eni poudarjajo eno,
drugi drugo področje.
-

Program šole v naravi je naravnan/usmerjen k večanju socialno-integracijske vloge

šole oz. vzgojno-izobraţevalnega procesa, zato spodbuja sodelovanje z okoljem, razvija
nove oblike sodelovalnega učenja in skupinskega dela.
-

Program mora zagotoviti avtonomnost učitelja, podpirati njegovo strokovnost in

odgovornost oz. omogočiti šoli suvereno izbiranje vsebin in ciljev šole v naravi.
-

Program mora spodbujati sodelovanje vseh, ki so vključeni v vzgojno-izobraţevalni

proces, tj. učitelja, učenca, staršev in okolja.
-

Program učencem omogoča sooblikovanje vsebin, predvsem prostočasne aktivnosti.

-

Načrtovanje in organizacijo šole v naravi poudarja prikriti kurikulum, katerega učinke

je treba pozorno spremljati.
-

Šola v naravi je posebna organizacijska oblika dela, temelji namreč na izvedbi zunaj

šolskih prostorov, po moţnosti celo izven urbaniziranih okolij« (Golub in Gulimar, 2003,
str. 7, 8).

2.3 Poglavitni vzgojno-izobraţevalni cilji šole v naravi
Narava je ţe od nekdaj zelo pomembna za preţivetje človeka. Nudi nam osnovne pogoje za
ţivljenje. Z njenim uničevanjem ogroţamo tudi naše preţivetje. V zadnjem času se veliko
piše in govori o onesnaţenosti našega planeta. V to smer potekajo številne dejavnosti
svetovnih in lokalnih razseţnosti. V šoli lahko veliko naredimo za osveščanje otrok, še
5
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posebej v šoli v naravi, saj tam učenci pridobijo pomembne izkušnje in znanja o varstvu
narave in njenih zakladov.
»Osnovni splošni (globalni) vzgojno-izobraţevalni cilj šole v naravi je z neposrednim
smiselnim izobraţevanjem v naravi ter doţivljanjem narave in različnih dejavnosti v njej
izobraziti mladega človeka za dejavno ţivljenje v naravi in z naravo, hkrati pa ga tudi
vzgojiti, da bo naravo vgradil v svoj vrednostni sistem, tako da bo vedno in povsod
pripravljen ohranjati in varovati naravno okolje ter naravno in kulturno dediščino v njem«
(Kristan, 1998, str. 34).
V šoli v naravi pa lahko uresničujemo še veliko ciljev, ki jih pri rednem pouku sploh ne
moremo ali pa jih uresničujemo veliko slabše. V šoli v naravi se laţje enakovredno prepletajo
spoznavne, gibalne, čustvene, socialne, moralne in estetske razseţnosti vzgoje.
Iz tega lahko povzamem, da šola v naravi z moţnostjo uresničevanja večplastnih ciljev ni
povezana le z učenjem športnih veščin (npr. plavanje, smučanje ...), ampak je del celostnega
oblikovanja učenčeve osebnosti.
V času izvajanja šole v naravi učitelj lahko uresniči številne cilje osnovnošolskega programa,
le-te Golub in Gumilar (2003) delita v deset točk. Pravita, da šola v naravi:
 povečuje trajnost in kakovost znanja, ki ga učenec pridobiva prek te oblike vzgojnoizobraţevalnega dela,
 spodbuja sposobnost za opazovanje naravnega in druţabnega okolja ter samostojno in
odgovorno ravnanje do naravnega in druţbenega okolja,
 spodbuja socialne in komunikacijske spretnosti in veščine ter razvijanje demokratične
komunikacijske kulture,
 spodbuja sposobnost za spoštovanje sebe in drugih oseb ter vzpostavljanje medosebnih in
druţbenih odnosov,
 razvija sposobnost ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja, učenca usposablja
za soočanje z ţivljenjskimi problemi in za samozavestno odpravljanje/reševanje le-teh,
 spodbuja pozitiven odnos do zdravega načina ţivljenja ter vceplja odgovornost za lastno
varnost in zdravje,
6
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 skrbi in spodbuja skladen telesni in duševni razvoj posameznika (moţnost izbire in
povezovanje različnih področij, spoznavanje praktičnih veščin za ţivljenje),
 zagotovi plavalno in smučarsko pismenost osnovnošolca,
 razvija odgovoren odnos do okolja,
 spodbuja vseţivljenjsko učenje (učenec spoznava različne moţnosti pridobivanja znanja).

2.4 Vzgojno-izobraţevalne vsebine šole v naravi
Postavljene vzgojno-izobraţevalne cilje je mogoče uresničevati le prek vsebin, zato vzgojnoizobraţevalni program šole v naravi sestavljajo različni vsebinski sklopi. Navadno so ti
naslednji:
 športni vzgojno-izobraţevalni program s prvinami osebne in druţbene samozaščite,
 redni pouk po izbranem naravoslovnem in naravovarstvenem programu s prvinami
naravoslovja in druţboslovja z vsemi posebnostmi in značilnostmi kraja, kjer je
organizirana šola v naravi; seznanjanje s prvinami raziskovalnega dela,
 kulturno-umetniško izraţanje,
 zabavno in druţabno ţivljenje ter
 dopolnilni pouk za manj uspešne učence, ki ga izjemoma lahko opustimo (Kristan,
1998).
»Glede na to, kateri vsebinski sklop prevladuje, je smiselno, da šolo v naravi še posebej
poimenujemo. Tako ločimo poletno, zimsko, planinsko ali gorniško, naravoslovno,
raziskovalno, taborniško, športno in morda še kakšno šolo v naravi« (Kristan, 1998, str. 48).
Za vse vzgojno-izobraţevalne oblike velja, da čim bolj so vsebinsko bogate, tem bolj so
učinkovite. To velja tudi za šolo v naravi. Le-ta je vsebinsko bogata takrat, ko je:
 poučna in vzgojna,
 gibalno in fiziološko učinkovita,
 doţivljajsko bogata,
 ustvarjalna in nenazadnje,
 prijetna in zabavna (prav tam).
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2.4.1 Športni vzgojno-izobraţevalni program
Kristan (1998) pravi, da brez vsakodnevnega športa ni in ne sme biti šole v naravi, saj je
vsakodnevno gibanje otroka nujno potrebno za njegov zdrav in skladen razvoj. S tem zavrača
mnenje mnogih, ki trdijo, da je v šoli v naravi preveč športa.
Tudi Balentova (1998/99) se pridruţuje Kristanovemu mnenju, saj poudarja, da so športne
aktivnosti idealna priloţnost za razvoj in rast celotne učenčeve osebnosti. Pravilno vodene in
usmerjene športne dejavnosti prispevajo k socializaciji otrok. Prek športnih dejavnosti otroke
spoznavamo in jih usmerjamo k zavestnemu sprejemanju ustreznih vedenjskih vzorcev.
To pa ne pomeni, da se morajo učenci ukvarjati samo s športom, saj je šola v naravi celosten
vzgojni projekt.
V šoli v naravi imamo lepo priloţnost otrokom pribliţati različne športne vsebine. Če
otrokom ponudimo veliko različnih športov, bodo izmed njih lahko našli sebi
najprimernejšega, s katerim se bodo redno in z veseljem ukvarjali. Športi, ki jih izvajamo v
šoli v naravi, večinoma potekajo zunaj v naravi in so z zdravstvenega vidika primernejši kot
gibanje v zaprtih prostorih. Ker šola v naravi poteka v naravnem okolju, se v njej izvajajo tudi
različne športne vsebine, ki se pri rednem pouku teţje izvajajo. Praksa je taka, da v šoli v
naravi prevladujeta smučanje in plavanje, vendar je v šolo v naravi mogoče učinkovito
vključiti tudi kolesarjenje, gorništvo, pohodništvo, športne igre, tenis, lokostrelstvo,
orientacijo, ples, jutranjo gimnastiko, preţivetje v naravi, ... (Keglovič in Staniša, po Roţiču,
2003).
Osebje doma CŠOD Breţenka (2010) meni, da otroke zmeraj znova pritegneta spoznavanje in
pridobivanje taborniških spretnosti. Navdušeni so zlasti tisti, ki prvič postavljajo bivak ali
šotor. Veliko odgovornost začutijo, ko včasih s tresočo roko in zadnjo vţigalico skušajo
priţgati taborni ogenj. Vozli, preprosti in zapleteni, jih vedno navdušijo. Posebno doţivetje za
otroke so samostojni orientacijski pohodi.
2.4.2 Redni pouk po izbranem programu s prvinami raziskovalnega dela
Ker šola v naravi ne poteka dolgo (največkrat traja pet dni), je potrebno v tem časovnem
okviru izkoristiti vsako priloţnost za širjenje otrokovega obzorja. V šoli v naravi se lahko
učenci doţiveto naučijo vsebin, ki jih ponuja okolje, s tem pa je njihovo znanje bolj
8
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poglobljeno, kot če bi vse to spoznavali samo preko učbenika, brez uporabe svojih čutil. Pouk
v učilnici je lahko z iznajdljivostjo in znanjem učitelja zelo učinkovit, vendar pa okolje
ponuja še veliko več moţnosti. Seveda pa samo okolje ni dovolj za učinkovito prenašanje
znanja na učence. Smiselno, smotrno in pravočasno je potrebno pripraviti program, ki ustreza
konkretnemu okolju.
V šoli v naravi lahko nazorno spoznamo naravoslovne, druţboslovne, kulturne, etnološke in
druge značilnosti kraja, v katerem bivamo.
»V šoli v naravi je treba izrabiti vse moţnosti, ki jih ponuja dano okolje, da spoznamo kaj
novega ter doţivimo, poglobimo in nazorno utrdimo kar največ tistega, kar smo teoretično
predelali v šolskih klopeh« (Kristan, 1998, str. 50, 51).
2.4.3 Dejavnosti kulturno-umetniške izraznosti
V šolo v naravi vključujemo tudi dejavnosti kulturno-umetniške izraznosti in s tem razvijamo
ustvarjalnost in individualnost učencev.
Najbolje je, da učence pri teh dejavnostih samo usmerjamo in vodimo, ne pa, da te dejavnosti
ţe vnaprej natančno določimo (Balent, 1998/99).
Teh dejavnosti je veliko in so lahko tudi zelo raznolike: npr. izdelava spominčkov, risanje,
slikanje, poslikavanje kamnov, izdelovanje mozaika, ples, ...
2.4.4 Druţabni in zabavni program
Ta program mora biti sestavni del vsake šole v naravi, saj z druţabnimi, zabavnimi
dejavnostmi učencem pokaţemo in jih navajamo na vzorce prijetnega in zabavnega druţenja
v prostem času. Navadno ta program izvajamo po večerji, lahko pa ga vključimo tudi v delo
čez dan.
Vsebine druţabnega programa so lahko zelo različne:
 druţabne in zabavne igre,
 šale in anekdote,
 prepevanje,
 branje lastnih pisnih izdelkov (proze, pesmi, ...) (Kristan, 1998).
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2.5 Koliko časa naj traja šola v naravi
Za šolo v naravi je tri dni premalo. V treh dneh se učitelji in učenci šele dobro ustalijo in se ţe
morajo pripravljati na odhod domov.
Trajanje šole v naravi je odvisno od starosti in zahtevnosti oziroma obsega izbranih vsebin. V
prvem vzgojno-izobraţevalnem obdobju se priporoča trajanje šole v naravi 3 do 5 dni, v
starejših starostnih obdobjih pa 5 ali več (Keglovič in Staniša, 2003).
Osebje osnovne šole Trzin (2004) pravi, da je pri organizaciji šole v naravi za mlajše otroke
bolje, da traja le nekaj dni in je kraj izvedbe blizu šole. Pri organizaciji šole v naravi je
potrebno upoštevati, da nekateri otroci prvič preţivijo noči ločeno od staršev.

2.6 Izbira kraja in časa za šolo v naravi
Izbiro kraja in časa je treba podrediti osrednjemu vsebinskemu sklopu šole v naravi. V vsaki
šoli v naravi mora biti v ospredju osrednji vsebinski sklop, vendar pa tudi drugi ne smejo biti
bistveno osiromašeni (Kristan, 1998).
Kotar (1973) pravi, da je šolo v naravi treba organizirati v čimbolj razgibanem okolju. Najbolj
primerni naj bi bili domovi na nadmorski višini od 500 do 800 metrov. V tem pasu je
rastlinstvo in ţivalstvo najbolj pestro, hkrati pa je ta pas vsem otrokom klimatsko ugoden.

2.7 Kadrovska zasedba šole v naravi
Najpomembnejša naloga vodje organizacijske enote šole v naravi je izbira ustreznih
sodelavcev, ki mora najprej ustrezati njeni vsebinski zasnovi.
Po Kristanovem (1998) mnenju je najboljša kadrovska zasedba:
 glavni organizator ali vodja pripravljalnega odbora, ki vodi organizacijsko pripravo in
poskrbi za sodelavce,
 pedagoški vodja,
 učitelj, ki vodi pouk po izbranem programu,
 voditelj kulturnega programa,
10
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 organizator druţabnega in zabavnega ţivljenja,
 vaditelji ter dobri poznavalci športnih zvrsti, ki jih za šolo v naravi načrtujemo,
 zdravnik ali medicinska sestra,
 učitelji spremljevalci iz matične šole, če je le mogoče razredniki.
Posamezne naloge so zdruţljive. Smiselno je, da je glavni organizator tudi pedagoški vodja in
učitelj, saj zaradi dobrega poznavanja okolja, ponavadi tudi dobro vodi pedagoški proces
(bolje kot učitelj matične šole, ki okolja ne pozna in je tu z učenci). Učitelji spremljevalci po
navodilih glavnega organizatorja šole v naravi spremljajo učence pri izvajanju dejavnosti v
šoli v naravi ter zagotavljajo upoštevanje normativa pri oblikovanju skupin za delo na terenu.
Sodelujejo pri organizaciji in izvajanju dejavnosti v usmerjenem prostem času, pri druţabnem
programu ter ostalih dejavnostih glede na razpored, ki ga pripravi glavni organizator (Berčon
in Blatnik, 2003).
Število pedagoškega osebja in zunanjih sodelavcev v šoli v naravi je odvisno od števila
učencev. Pri tem je potrebno upoštevati odredbo o normativih in standardih v osnovnih šolah.
Po tej odredbi so normativi naslednji:
 na 15 učencev v šoli v naravi en učitelj spremljevalec,
 pri učenju plavanja 8 neplavalcev oziroma 12 plavalcev na učitelja,
 pri učenju smučanja 12 učencev na učitelja, če so začetniki pa 10,
 na razrednem izletu v sredogorje je poleti lahko na enega vodnika od 10 do 15
udeleţencev, pozimi pa od 8 do 10,
 v visokogorju vodnik ne sme imeti več kot 10 do 12 udeleţencev (Kristan, 1998, po
Uradnem listu republike Slovenije).
Za kakovost in učinkovitost šole v naravi pa so poleg strokovne zasedbe pomembni tudi
naslednji dejavniki:
 »ustrezna izbira kraja in časa,
 dobra vsebinska priprava vseh sodelavcev,
 domiselnost in inovativnost sodelujočih učiteljev in pedagoški eros« (Kristan, 1998, str.
63).
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2.8 Priprava šole v naravi
Uspešnost šole v naravi je, tako kot uspešnost vsakega pedagoškega procesa, odvisna od
dobre priprave. Priprava se začne z letnim delovnim načrtom. Če šole v naravi v njem ni,
potem ni mogoče uveljavljati pravice do ustreznih finančnih sredstev.
Kristan loči organizacijsko in vsebinsko pripravo.
2.8.1 Organizacijska priprava
Organizacija in vodenje šole v naravi zahtevata veliko spretnosti, zavzetosti, znanja o naravi
in naravnih pojavih, mnogo estetskega čuta ter poznavanje mladinske psihologije (Kotar,
1973).
Pri pripravi šole v naravi sodelujejo: ravnatelj, učitelj razrednega pouka, profesorji športne
vzgoje, zunanji sodelavci in starši (Balent, 1998/99).
Pred rezervacijo je dobro, če si ogledamo kraj in bivališče šole v naravi (predvsem, če se
prvič odločamo za nek kraj ali domačijo). Pozanimati se moramo o oddaljenosti
zdravstvenega doma od šole v naravi, o urniku delovanja le-tega, saj je od tega odvisno, ali bo
v šoli v naravi potrebna tudi strokovna medicinska pomoč (Kristan, 1998).
Ko se dogovarjamo o rezervaciji nastanitve, se dogovorimo o moţnosti manjšega
spreminjanja števila udeleţencev, saj se lahko zaradi različnih razlogov (npr. bolezni)
zmanjša število udeleţencev (prav tam).
»Ko smo se dogovorili za ceno oskrbe, si lahko ţe izdelamo okvirni načrt in določimo
pribliţno zgornjo mejo prispevka, ki ga bodo morali plačati učenci oziroma njihovi starši«
(Kristan, 1998, str. 95).
Natančen znesek samoprispevka staršev določimo takrat, ko imamo natančno število
prijavljenih udeleţencev in obljubljeno ali zagotovljeno finančno pomoč.
»Udeleţba učencev v šoli v naravi po zakonu ni obvezna, seveda pa ţelimo, da se je udeleţijo
prav vsi učenci. Zato je motiviranje učencev zelo pomembno« (Kristan, 1998, str. 97).
V otrocih je potrebno vzbuditi ţeljo po šoli v naravi (predvsem tistih, ki si ţelijo, da bi ostali
doma). Poskušamo doseči, da se je bodo veselili. Povemo jim kaj zanimivega o kraju,
pokaţemo jim fotografije, diapozitive, videoposnetke tega kraja, ...
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Ko učence prvič seznanimo s šolo v naravi, pripravimo tudi prvo obvestilo staršem, ki vsebuje
odrezek za prijavo. Nato skličemo roditeljski sestanek, ki je namenjen vsem staršem, tudi
tistim, ki otroka niso prijavili. S starši se pogovorimo o finančnih zadevah, seznanimo jih z
vzgojno-izobraţevalnimi smotri šole v naravi in z opremo, ki jo otroci potrebujejo (Kristan,
1998).
Organizacijska priprava vsebuje tudi pripravo seznama učenčeve osebne opreme, ki naj bi jo
imel v šoli v naravi. Ta je odvisna od načrtovanega vzgojno-izobraţevalnega programa in
konkretnega okolja, v katerem bodo učenci ţiveli.
Poskrbeti moramo tudi za seznam skupne opreme. K skupni opremi štejemo avdio-vizualna
sredstva, igrala, učne in športne pripomočke in podobno (prav tam).
Ţe vnaprej moramo predvideti, kakšno vrsto in kakšno količino zdravil ter sanitetnega
materiala bomo odnesli s seboj, zato pripravimo tudi ta seznam. Kaj bo vključeval, je odvisno
od letnega časa, vrste šole v naravi in od njenega programa (prav tam).
Kakšen mesec pred odhodom je potrebno rezervirati prevoz, ki ga je nujno treba preveriti
nekaj dni pred odhodom (Kristan, 1998).
Kakšen teden pred odhodom pripravimo še zadnje obvestilo staršem. Z njim starše prosimo,
naj nas obvestijo o zdravstvenih in drugih posebnostih otroka (prav tam).
2.8.2 Vsebinska priprava
Vsebinska priprava določa, kaj bomo v šoli v naravi počeli. Kadar vsebinsko pripravljamo
šolo v naravi, moramo vedeti, kaj ţelimo z njo doseči.
»Za okvirno ali splošno (globalno) vsebinsko pripravo poskrbi glavni organizator oziroma
vodja pripravljalnega odbora, ki je navadno potem tudi pedagoški vodja in usklajevalec
vsebinskih sklopov oziroma programskih izsekov. Okvirna vsebinska priprava je odvisna od
tega, za katero vrsto šole v naravi gre (zimska, naravoslovna, raziskovalna, ...). Za natančno
vsebinsko pripravo nato poskrbijo vodje posameznih vsebinskih sklopov ali programskih
izsekov« (Kristan, 1998).
V skladu z izbranimi glavnimi cilji in tematskimi sklopi se nato izdela načrt, ki vsebuje
določitve:
 iz katerih predmetov bodo izbrani tematski sklopi/cilji,
13

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Karolina Kobal; diplomsko delo

 tematske sklope/cilje za posamezne predmete,
 obseg ur, ki je potreben za realizacijo izbranih tematskih sklopov,
 skupno število pedagoških ur, ki so namenjene učnemu delu,
 skupno število ur namenjeno rekreacijsko-sprostitvenemu delu (usmerjen prosti čas in
večerna animacija),
 skupno število ur namenjenih prehrani, osebni higieni, počitku in spanju,
 število pedagoških delavcev,
 število učiteljev in inštruktorjev, da bo program potekal v skladu z normativi (Gros, 2006
– interno gradivo).

2.9 Nekateri praktično-organizacijski napotki za ţivljenje in delo v šoli naravi
2.9.1 Dnevni red
»Dnevni red sestavimo skupaj takoj po prihodu. Svojemu delu prilagodimo čas zajtrka, kosila,
malice in večerje« (Balent, 1998/99, str. 44).
Razdelimo si naloge deţurstva preko celega tedna. Izdelamo plakat z dnevnim redom, v
katerem predvidimo vstajanje, osebno higieno, zajtrk, jutranjo osveţitev, vzgojnoizobraţevalni proces, kosilo, obvezen počitek po kosilu, vzgojno-izobraţevani proces, malico,
popoldanske športne aktivnosti, večerjo, kulturno-druţabni večer, spanje.
2.9.2 Oglasna deska
Sluţi za temeljito informiranje učencev in sodelavcev v šoli v naravi. Na njej so lahko: hišni
red, plakat z dnevnim redom, seznami učencev po skupinah, imena deţurnih učencev,
posebna obvestila, seznam izgubljenih predmetov, pohvala dneva, graja dneva, izidi športnih
in drugih tekmovanj in podobne stvari.
2.9.3 Drobne vzgojne naloge
»Za vzgojno delo v oţjem pomenu besede imamo v šoli v naravi nešteto priloţnosti. Ves dan
smo z otroki, stik med učitelji in učenci je pristnejši, učiteljevo posredovanje pa je lahko manj
vsiljivo, bolj preudarno in bolj umirjeno kot doma pri rednem pouku« (Kristan, 1998, str.
128).
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Učence navajamo na spoštovanje ter upoštevanje pravil in reda. Navajamo jih na
pospravljanje za seboj in njihove bivalne prostore vsak dan pregledujemo.
Pomembno je učence navajati h kulturnemu načinu prehranjevanja.
Nenehno pa je potrebno paziti tudi na kulturno vedenje in govorjenje učencev ter medsebojno
spoštovanje. Učence učimo in navajamo tudi na kulturen odnos do narave. Pravila in zahteve
postavljamo tako, da učenci razumejo, zakaj jih je potrebno upoštevati in spoštovati.
2.9.4 Odgovornost učiteljev
Vsi, ki so z učenci v šoli v naravi, so odgovorni, da se učenci domov vrnejo zdravi,
nepoškodovani, zadovoljni ter obogateni z novimi spoznanji in izkušnjami (Kristan, 1998).
Verjetnost nezgod v šoli v naravi je zaradi raznolikega in sproščenega dela veliko večja kot
pri rednem pouku. Osebje v šoli v naravi mora skrbeti za dobro zdravstveno stanje učencev,
zato mora biti usposobljeno za najnujnejšo zdravniško pomoč (potrebno je stalno
izpopolnjevanje in izobraţevanje iz tega področja).
V primeru nezgode je potrebno zapisati zapisnik, ki naj vsebuje natančno opisane okoliščine,
v katerih je do nezgode prišlo. Priporočljivo je, da očividci dodajo pisno izjavo. Če
poškodovanec lahko opiše, kako je do nezgode prišlo, je to zelo dobrodošlo.
2.9.5 Sklepna prireditev
»Nobena šola v naravi se ne sme končati brez sklepne prireditve, ki ji lahko rečemo tudi
zaključni večer, poslovilni večer ali še kako drugače« (Kristan, 1998, str. 147).
Po Kristanu (1998) je sklepna prireditev sestavljena iz:
 kulturnega in druţabno-zabavnega programa,
 kronike šole v naravi,
 razglasitve tekmovalnih izidov in podelitve različnih priznanj,
 besed pedagoškega vodje in
 zabavnega dela s plesom.
Tudi Balentova (1998/99) meni, da je zadnji večer namenjen podeljevanju priznanj za
vzgojno-izobraţevalne doseţke, nagrad za najbolj urejene sobe, predlaga pa tudi, da se vsaka
skupina predstavi s svojim programom.
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Pomembno je, da pri sklepnem večeru sodelujejo vsi učenci. Aktivni naj bodo vsi ţe pri
pripravah na sklepni večer kot tudi pri njegovi izvedbi.
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3 PREDLOG PROGRAMA ŠOLE V NARAVI V KAMPU
VRHPOLJE
Šola v naravi naj bi potekala v Kampu Vrhpolje v vasi Vrhpolje v Vipavski dolini. Kamp je v
lasti naše druţine in se nahaja v sadovnjaku ob hiši. Poleg prostora za kampiranje in sanitarij
je urejen tudi skupni prostor, na nekdanjem kozolcu pa skupna leţišča. Moţna je uporaba treh
računalnikov, projektorja in brezţičnega interneta.
Šola v naravi naj bi trajala pet dni. Otroci bi v Vrhpolje prispeli v ponedeljek dopoldne
pribliţno ob 10. uri in tu ostali do petka popoldne. Program, ki sem ga pripravila, je primeren
za 4. in 5. razrede devetletne osnovne šole in pokriva cilje rednega pouka; poudarek je na
druţboslovju, program pa dopolnjujejo naravoslovje in tehnika, športna vzgoja, likovna
vzgoja, glasbena vzgoja, slovenščina, matematika. Cilje, ki naj bi se uresničevali med
izvajanjem šole v naravi v Kampu Vrhpolje, sem izbrala znotraj splošnih in operativnih ciljev
naštetih učnih načrtov ter splošnih ciljev šole v naravi.
Predlog programa je pripravljen za skupino dvajsetih otrok s pedagoškim vodjo in tremi
učitelji spremljevalci, moţnost pa je tudi za večje število udeleţencev, saj je kapaciteta kampa
okrog štirideset ljudi. Poleg pedagoške vodje, ki bi skrbel za vsebinsko in tehnično nemoten
in varen potek dela, ter učiteljev spremljevalcev, ki bi mu pri tem pomagali, bi pri izvajanju
vsebine programa intenzivno sodelovali tudi člani naše druţine in zunanji sodelavci.
V nadaljevanju bom najprej v obliki razpredelnice predstavila okvirni dnevni red šole v
naravi, nato pa predlog programa po posameznih dneh.

3.1 Okvirni dnevni red
7.00 – 7.30

vstajanje, jutranja higiena, pospravljanje

7.30 – 8.00

telovadba

8.00 – 8.30

zajtrk

8.30 – 8. 45

pospravljanje po zajtrku, ocenjevanje šotorov

8.45 – 12.15

dopoldanske dejavnosti
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12.15 – 13.00

kosilo

13.00 – 13.15

pospravljanje po kosilu (deţurna skupina)

13.15 – 14.15

počitek po kosilu

14.15 – 19.00

popoldanske dejavnosti

19.00 – 19.45

večerja

Preglednica 3.1: Primer dnevnega reda za poletno šolo v naravi. (Kristan, 1998)

3.2 Predlog petdnevnega programa šole v naravi
3.2.1 Prvi dan
AKTIVNOSTI 1. DNE:
- PRIHOD IN NAMESTITEV;
- SPOZNAVANJE DRUŢINE KOBAL, NJIHOVE DOMAČIJE, KAMPA VRHPOLJE IN
IZDELAVA ČASOVNEGA TRAKA;
- DRUŢINA DANES IN NEKOČ;
- IGRE NAŠIH NON IN NONOTOV.
DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI
PRIHOD IN NAMESTITEV
Učenci prispejo do Kampa Vrhpolje, kjer jih pričaka pedagoški vodja. Najprej na določnem
mestu odloţijo prtljago, nato pa se zberejo v skupnem prostoru, kjer jim pedagoški vodja na
kratko predstavi program šole v naravi in jih razporedi po šotorih. V vsakem šotoru so štirje
učenci, ki predstavljajo tudi stalno skupino (pet skupin). Vsaki skupini razdeli naloge
deţurnih preko celega tedna. Vsaka skupina pa bo imela en dan v tednu še posebno nalogo:
fotografiranje dogajanja in izdelava računalniške predstavitve za posamezen dan. Zato
pedagoški vodja ţe sedaj dodeli fotoaparat prvi skupini in njihova naloga je, da zabeleţijo
dogajanje prvega dne. Seveda ne smejo fotografirati vse povprek, temveč le stvari, za katere
menijo, da bodo zvečer vredne objave.
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Nato pedagoški vodja na oglasno desko prilepi plakat z okvirnim dnevnim redom in jim ga
predstavi.
Pred namestitvijo v šotore, ki so ob prihodu učencev ţe postavljeni, pedagoški vodja poda
naslednja navodila o bivanju v šotorih:
- Priţiganje vţigalic in sveč v šotoru je najstroţje prepovedano.
- Hrane ne nosimo v šotor (da ne privabimo mravelj, mišk, ...).
- Če deţuje, se ne smemo dotikati šotora z notranje strani, ker bo na tistem mestu prej začela
pronicati voda.
- V bliţini šotorov se ne igramo, da jih ne bi slučajno poškodovali.
- Skrbimo za red in čistočo šotora.

SPOZNAVANJE

DRUŢINE

KOBAL,

NJIHOVE

DOMAČIJE

IN

KAMPA

VRHPOLJE
Po namestitvi se zopet zberejo v skupnem prostoru, kjer se jim predstavi druţina Kobal in jim
zaţeli dobrodošlico. Predstavitev druţine, domačije ter kampa poteka v skupinah, učenci pa
kroţijo po treh postajah. Naloga vsake skupine je, da naredi časovni trak, na katerem so
zapisane vse pomembnejše letnice druţine Kobal (npr. letnica izgradnje hiše, rojstva, poroke,
smrti, ...).
Pred delom po skupinah jim pedagoški vodja razkaţe kamp in glavne prostore, ki jih bodo ta
teden uporabljali ter jih tudi opozori na morebitne nevarnosti (bliţina ceste). Skupni prostor in
jedilnica sta v sklopu hiše, v katerih prebiva druţina Kobal. Tam so tudi skupna leţišča, na
katerih bodo prespali eno izmed noči v tem tednu. Ob hiši sta vrt in sadovnjak, v katerem je
sedaj kamp. Domačija Kobalovih pa ni bila vedno namenjena turistom. Nedolgo nazaj je bila
le kmetija, ki se je ukvarjala z vinogradništvom, poljedelstvom, trsničarstvom, ţivinorejo,
prašičerejo, … Nato pa so pred nekaj leti najprej opustili vzrejo ţivali in polja oddali v najem
drugim kmetom ter se začeli ukvarjati s turizmom. Še vedno se ukvarjajo z vinogradništvom,
ki je v teh krajih zelo razširjeno.
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Slika 3.1: Kamp Vrhpolje 2

Pedagoški vodja učence vpraša, če poznajo razliko med domom in domačijo. Razloţi jim, da
je dom prostor, kjer ţivimo: spimo, jemo, se učimo, ... Na podeţelju, kjer prebivalci ţivijo od
kmetijstva, pa k domu poleg stanovanjske hiše sodi tudi gospodarsko poslopje. To je kmečki
dom ali domačija. Med obhodom domačije opazujejo in ugotavljajo namembnost stavb in
prostorov ter ugotavljajo uporabo strojev, orodij in naprav. Pogovorijo se, zakaj je dvorišče na
juţni strani (v zavetju pred burjo), na kateri strani je vhod v hišo in zakaj, ... Kot zanimivost
učencem povemo, da ima burja še en poseben vpliv na tukajšnje zgradbe. Zaradi nje so na
strehah postavljeni kamni, imenovani golobice.
Ko učenci spoznajo bliţnje okolje, v katerem bodo preţiveli ta teden, sledi delo po skupinah.
POSTAJA 1: Učenci so zbrani ob očetu Antonu, ki je gospodar domačije in lastnik Kampa
Vrhpolje. Predstavi sebe in svojo druţino ter jim pove zgodbo o nastanku domačije.
Hišo je zgradil Pavle Lavrenčič, o katerem je Anton ţe kot majhnem deček slišal številne
zgodbe. Bil naj bi zelo marljiv in delaven kmet, celo hišo pa je zgradil s svojimi rokami. Vse
dneve je delal na polju in v vinogradu, miroval pa ni niti ponoči. Ko so kmetje z vasi zjutraj
vstali in se odpravljali na delo, je bil na dvorišču ţe velik kup zemlje, saj je Pavle ponoči
kopal globoko v zemljo, da je zgradil, za takratne čase, zelo moderno vinsko klet. Hišo je leta
1936 kupil Antonov oče Alojz, ki se je v Vrhpolje preselil iz sosednje vasi Sanabor, in se leta
1939 poročil z Marijo. Imela sta osem otrok, med katerimi je Anton, rojen 1955, najmlajši
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med njimi. Pove jim, da se je leta 1976 poročil z Damjano iz Vipave, s katero sta imela štiri
otroke, tri hčere ter sina Andreja, ki je leta 2006 preminil v prometni nesreči. Prav ta sin je bil
pobudnik ideje o nastanku kampa, ki je začel delovati leta 2007. Učenci si zapišejo letnice, ki
se jim zdijo pomembne.
POSTAJA 2: Učencem pokaţemo stare ţelezne modele številk, ki jih je ţe pred več kot sto
leti uporabljal prvi lastnik hiše Pavle Lavrenčič za označevanje letnice kakršne koli gradnje
pri hiši tako, da jih je preprosto odtisnil v malto ali beton. Številke so prehajale iz roda v rod
in tudi sedanji gospodar Anton se drţi te tradicije. To pa pomeni, da je v hiši in okoli nje
veliko letnic. Naloga učencev je, da jih čim več najdejo ter zapišejo, kaj se je tistega leta
zgodilo oz. zgradilo. Najstarejša letnica je 1909 v vinski kleti, pa 1912 na koritu pred hišo,
1921 nad vhodom, 1938 na stiskalnici grozdja, 2005 na kamnitem zidu okrog hiše, ...

Slika 3.2: Ţelezne številke

POSTAJA 3: Učencem pokaţemo izbrane fotografije druţinskih članov. Najprej jim
pustimo, da jih poskušajo po starosti razvrstiti sami, nato jim pomagamo z vprašanji. Na
različne načine pridemo do rojstnih letnic druţinskih članov, ki jih nato zapišejo na časovni
trak (na primer: na fotografiji iz leta 1971 vidimo najstarejšega Antonovega brata Ivana na
njegov 30. rojstni dan. Katerega leta je Ivan rojen?).
Po končanem delu se vsi zberejo v skupnem prostoru in vsaka skupina predstavi svoj časovni
trak. Primerjajo, katere letnice so zapisali in zakaj so se jim zdele pomembne, morda še
kakšno dopišejo. Časovne trake obesimo na pano, da bomo tekom tedna lahko dopisali še
nove letnice.
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POPOLDANSKE DEJAVNOSTI

DRUŢINA: NEKOČ IN DANES
Sedaj učenci ţe poznajo člane druţine Kobal, ki jih v druţino povezujejo sorodstvene vezi.
Druţina je ena najstarejših oblik skupnega ţivljenja. Ob pogovoru na primerih prepoznavajo
spremembe v druţinskem ţivljenju (novi člani, smrt, razveze, ...), razumejo, kaj je smisel
druţin (ljubezen, varnost, pomoč). Spoznajo tudi, da niso vse druţine kot Kobalova; poznamo
več vrst druţin (enostarševska, sestavljena ali reorganizirana, ...). Učenci lahko povedo
primere iz svojih ţivljenj, vendar pazimo, da ne posegamo v zasebnost. Nato govorimo o
ţivljenju na naši domačiji nekoč in danes, primerjamo druţino naše babico z druţino Kobal
danes. Katere razlike najdete?

Slika 3.3: Druţina babice Marije in dedka Alojza leta 1961 za sv. obhajilo najmlajšega sina
Antona, sedanjega gospodarja 4
5
IGRA VLOG: Učence razdelimo v tri skupine. Vsaka skupina ima nalogo, da ob materialu in
skupinskem razgovoru naredi načrt, kako bo ostalim predstavila ţivljenje otrok v danem
obdobju.
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Kako je bilo v otroštvu dedka in babice?
Učencem pokaţemo stare fotografije. Pozorno opazujejo, kaj je na njih. Opazimo, da so le
posebni dogodki, kot so sv. krst, birme, poroke, … Zakaj? V tistih časih ljudje še niso imeli
fotoaparatov doma kot danes in so se fotografirali le ob posebnih priloţnostih. Takrat so na
dom poklicali fotografa. Kako so bili otroci oblečeni? S čim menite, da so se igrali? Kaj so
jedli? Koliko bratov in sester so imeli? Povemo jim, da so otroci na Primorskem in tudi stara
starša obiskovali pouk v italijanščini, veliko jih je v vojni izgubilo očete in sorodnike, ...
Kako je bilo v otroštvu očeta in mame?
Učencem pokaţemo stare fotografije Antona in Damjane, ki sta se rodila pred pribliţno
petdesetimi leti. Pozorno opazujejo, kaj je na fotografijah. Kako so bili otroci takrat oblečeni?
Si predstavljaš, s čim so se igrali? In kaj so jedli? Koliko bratov in sester so imeli? V teh letih
so na vas prišli prvi avtomobili, televizije, ...
Kakšno bo otroštvo v prihodnosti?
Otroke spodbudimo, da razmišljajo o razlikah med otroštvom nekoč in danes ter kakšno bo
otroštvo v prihodnosti. Kako so otroci nekoč preţivljali prosti čas in kako ga danes? Koliko
časa so preţiveli v naravi in v druţbi svoje druţine ter prijateljev? Otroci danes vedno več
časa preţivijo pred televizorji in računalniki, starši pa vedno več časa v sluţbah. Le kakšno bo
otroštvo v prihodnosti?
Skupine odigrajo svoje vloge, skupaj pa primerjamo dobre in slabe strani otroštva, nekoč,
danes in v prihodnje.
IGRE NAŠIH STARIH STARŠEV: Učenci imajo na razpolago več različnih ljudskih iger
(Slepa miš, Prstančke deliti, Škarjice brusiti ...) (Ljudske igre).
Kamenčkati se
Ta igra je bila zelo razširjena in priljubljena, tako da so jo v različnih krajih različno
poimenovali. Za igro je bilo potrebno pet enakih, ovalnih kamenčkov. Ker se je navadno
igralo več otrok hkrati, je bilo treba najprej določiti, kdo bo začel in kakšen bo vrstni red.
Vsak od tekmovalcev je moral poloţiti kamenčke na iztegnjeno dlan in hitro zasukati roko na
drugo dlan. Nato je prvo dlan zopet obrnil in drugo poloţil nanjo. Število kamenčkov, ki so
ostali z dvakratnim prevračanjem roke še na dlani, je bilo merilo za določitev vrstnega reda
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tekmovalcev. Prvi igralec je nato raztresel kamenčke po tleh, vzel enega od njih ter ga vrgel v
zrak. Medtem je pobral enega od ostalih in skupaj z njim ujel prvega, še preden je ta padel na
zemljo. Kamenček, ki ga je vrgel v zrak, je odloţil in nato enako kot tega prvega po vrsti
vrgel in ulovil še ostale. Ko se mu je to posrečilo, je zopet poloţil vseh pet kamenčkov na tla
in ponovil igro, le da je moral sedaj, ko je vrgel v zrak enega od njih, zajeti po dva na podu
leţeča. Naslednjič je pobral tri in v zadnjem metu vse štiri kamenčke naenkrat. Če je bil
igralec dovolj spreten in je pravilno pobral vse kamenčke, je prišel do zadnjega in odločilnega
dela igre. Še enkrat je poloţil vse kamenčke na dlan, jih prenesel na drugo dlan in vrgel
visoko v zrak. Nato je kolikor hitro je zmogel in znal pograbil katerega od tistih, ki so prvi
padli na tla, ter skušal z njim v roki ujeti tiste, ki so (morda) še bili v zraku. Vsak tako pobran
kamenček je veljal sto točk, skupno število doseţenih točk pa je dalo rezultat te igre. Igralec
je nato igral zopet od začetka, dokler ni napravil kakšne napake. Ko se je to zgodilo, je
nadaljeval z igro naslednji igralec. Kdor je imel na koncu največje število točk, je bil
zmagovalec.
Slepa miš
Otroci so se prešteli s katero od izštevank in kogar je zadelo zadnjega, temu so zavezali oči.
Nato so ga odpeljali do vrat, kjer so ga udarili po hrbtu - v znamenje, da se igra začenja. Vsi
so se naglo poskrili po kotih in občepeli tam tiho kot miške. Slepa miš pa je tavala naokoli in
tipaje iskala skrite. Kdor ji je prvi prišel pod roke, je bil nova slepa miš.

VEČERNE DEJAVNOSTI
PREDSTAVITEV SKUPIN
V uvodnem delu večernega programa se predstavijo skupine/šotori na čimbolj zanimiv način.
Vsaka skupina ima na razpolago 15 minut, predstavijo pa se lahko s petjem, plesom, skečem,
igro, z zgodbico, ...
SOCIALNE IGRE
Pred spanjem so primerne vodene igre, saj se tako še bolj medsebojno poveţejo, hkrati pa tudi
sprostijo in dobro pripravijo na spanje. Izbrala sem dve socialni igri, ki veliko prispevata k
razvijanju komunikacije med učenci in dobremu oblikovanju skupine.
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POGOVOR V STALNIH SKUPINAH
Cilji: Učenci: - razvijajo verbalno komunikacijo,
- se medsebojno poslušajo.
Opis: Učenci se v skupini pogovarjajo do 5 minut (kakšna so njihova pričakovanja v zvezi s
šolo v naravi, kaj bi radi počeli, kako bi se radi razumeli v skupini, ...), nato si skupine
izberejo svoje ime in vodjo, ki predstavi skupino ostalim. Npr.: »Smo Zvezdniki in v tem
tednu...«. (Virk Rode in Belak Oţbolt, 1990)
SKUPINSKO SLIKANJE
Cilji: Učenci: - likovno interpretirajo lastno počutje v skupini,
- razvijajo skupinske aktivnosti.
Opis: Učenci so v stalnih skupinah. Skupina sedi okrog velikega kosa papirja, ki naj bo dovolj
velik, da lahko vsi člani ekipe hkrati slikajo. Le tako se ustvari skupinsko sodelovanje. Delajo
naj molče. Vsak od članov po svoji presoji prispeva k nastajanju skupinske slike. Sodeluje
tako pogosto in s tistimi učenci, ki si jih sam izbere (Virk Rode in Belak Oţbolt, 1990).
Ko je slika končana, skupina na vrh slike napiše svoje ime, po katerem bo prepoznavna.
Zapiše ga tudi na kartonček, ki ga bo kasneje, pred spanjem, obesila na svoj šotor. Skupine
svoje slike z imeni prilepijo na steno v skupnem prostoru, pod slike pa prilepijo še bel plakat,
na katerega bo pedagoški vodja zapisoval točke, ki jih bodo skupine dobile za dobro
opravljene naloge, po potrebi pa tudi določene pripombe in graje.
FOTOGRAFIJE
S pomočjo pedagoškega vodja prva skupina izbere nekaj bistvenih fotografij, ki so jih posneli
tekom prvega dne, jim v Power-point programu doda naslove in opombe ter jih predstavi
ostalim.
Sledi umirjanje pred spanjem. Učenci se s pedagoško vodjo pogovarjajo o tem, kako so
preţiveli dan, nato pa se odpravijo spat.
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3.2.2 Drugi dan
AKTIVNOSTI 2. DNE:
- PREDSTAVITEV VRHPOLJA IN UMESTITEV NA ZEMLJEVIDU SLOVENIJE;
- SKICA BLIŢNJE OKOLICE KAMPA IN ORIENTACIJA PO NJEJ;
- ORIENTACIJSKI TEK;
- ŢIVLJENJE NA VASI NEKOČ IN DANES, OBISK STAREGA DELA VASI;
- ZGODBA OB VODNJAKU;
- RISANJE Z OGLJEM.

DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI
PREDSTAVITEV VRHPOLJA IN NJEGOVA UMESTITEV NA ZEMLJEVIDU
SLOVENIJE
V skupnem prostoru pedagoški vodja učencem razdeli delovne liste z nemo karto Slovenije
(PRILOGA PROGRAMA 1). Pogovorijo se, katere večje kraje so srečali na poti in jih
označijo na karti. Z rdečo barvo začrtajo pot od doma oziroma od svoje osnovne šole do
Kampa Vrhpolje (povemo jim, kje se nahaja Vipava). Z vijolično barvo označijo mejo
Slovenije in zapišejo imena sosednjih drţav. Katera reka teče skozi Vipavsko dolino in v
katero reko se izliva? Nato opišejo trenutno vreme in skupaj na termometru odčitamo, kakšna
je temperatura zraka. Predvidevajo, ali je takšno vreme tudi doma. Kako bi to lahko preverili?
Vsak dan bomo vprašali na njihovi osnovni šoli in temperature doma primerjali s
temperaturami v Vrhpolju. Vipavska dolina se nahaja v Primorski pokrajini, ki je najbolj
sončna pokrajina v Sloveniji. Podnebje je sredozemsko, kar pomeni, da ima mile zime in
vroča poletja. Padavin je manj kot v panonskem svetu, kjer je podnebje celinsko (Golub in
Gumilar, 2003). Na karti z rumeno barvo pobarvajo Primorsko pokrajino.
Pedagoški vodja učencem pove, da bodo danes bolje spoznali vas Vrhpolje. Sprehodijo se do
letalske fotografije v središču vasi, kjer jim vas na kratko predstavi. Ob fotografiji naselje
razčlenijo po prevladujoči namembnosti posameznih delov, opišejo obliko in lego glede na
relief, prometnice, vode. Ob tem uporabljajo glavne smeri neba. Vas leţi ob vznoţju Nanosa
in Trnovskega gozda, na severu in vzhodu je obdana z gozdom, na jugu in zahodu pa z
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vinogradi in polji. Od kje torej izhaja ime vasi? Največja voda v naselju je hudournik Bela.
Na katerem bregu Bele leţi Vrhpolje?
Ob opazovanju oblike vasi ugotavljajo, da je sestavljena iz več manjših zaselkov, ki jim
domačini pravijo knala. Na terenu opazujejo, kako se razlikujejo različni deli naselja. Vsem
so skupne stanovanjske hiše, v središčnem delu so pomembnejše stavbe kot je šola, cerkev,
gasilski dom, gostilna. Če različne dele primerjamo po starosti, med njimi eden zelo izstopa.
Pedagoški vodja jim pove, da je to najstarejši del vasi, imenovan Brith.
SKICA BLIŢNJE OKOLICE KAMPA IN ORIENTACIJA PO NJEJ
Ob zemljevidu se učenci razdelijo v skupine in v roke dobijo skice vaškega središča
(PRILOGA PROGRAMA 2). V vsaki od skupin na različen način določijo glavne strani neba
(s pomočjo sonca, sence, ure in kompasa) ter jih označijo na skici. Nato se v skupinah
odpravijo na sprehod po bliţnji okolici in na njej pobarvajo zgradbe (šola, cerkev, gostilna,
gasilski dom, kapelica, stanovanjske hiše, ...) kot kaţe legenda.
ORIENTACIJSKI TEK
Po skupinskem delu s skico okolice sledi orientacijska igra »Po opisani poti«. Začetek je pred
cerkvijo v središču vasi, konec pa v Kampu Vrhpolje. Učenci ostanejo v skupinah in dobijo
opis poti ter kontrolni list (PRILOGA PROGRAMA 3). Vsaka skupina ima odraslega
spremljevalca iz Kamp Vrhpolje, potrebujejo pa še pisalo in mapo za podlago. Na poti se
skupina ves čas drţi skupaj. Poiskati morajo pet kontrolnih točk, na katerih so črke, ki jih
zapišejo na kontrolni list. Če ne najdejo kontrolne točke, se vrnejo na predhodno, in
poizkusijo znova. Na svoji poti morajo upoštevati prometne predpise in druge »zakone«
lepega obnašanja. Lahko se odločimo, da je igra tekmovalnega značaja. V takem primeru
pedagoški vodja na list zapiše startni čas vsake skupine, skupine pa začnejo v pet do deset
minutnih razmikih. Izid tekmovanja določimo tako, da se skupine zvrstijo po doseţenem času.
Zadnja je ekipa, ki ima največ napak in najslabši čas. Pravilen rezultat zbranih črk na
kontrolnih točkah da učencem besedo B-R-I-T-H. Pedagoški vodja jim pove, da je to del vasi,
ki ga bodo obiskali po kosilu.
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POPOLDANSKE DEJAVNOSTI
BRITH
Na poti do starega dela vasi gredo skozi del imenovan »Novo naselje«. To je del z
najnovejšimi hišami. Pozorni so na obliko hiš, na velikost oken, na vrtove, nekatere hiše
imajo celo bazen.
V Brithu se ustavijo pri starem vodnjaku. Učenci opazujejo hiše. Iz katerega materiala so
zgrajene? Kakšna okna imajo? Zakaj so okna v primerjavi z današnjimi manjša? Kakšni so
vhodi in proti kateri smeri neba so obrnjeni? Zakaj? Kako ljudje v Vrhpolju ţivijo danes in
kako so nekoč? Kakšno orodje so uporabljali za delo v vinogradih in poljih in kakšnega
kmetje uporabljajo danes? Kako so kuhali? Kako so prali obleke? So imeli elektriko,
televizije, računalnike, ...? So imeli vodovod? Kje pa so dobili vodo? Pedagoški vodja
učencem razdeli delavne liste (PRILOGA 4), na katerih je po pripovedovanju domačinke
Zinke napisana zgodba o nastanku vodnjaka, ob katerem so zbrani, in jo naglas prebere.
ZGODBA O NASTANKU VODNJAKA
»Včasih so si ljudje ob večerih ali številnih opravilih radi pripovedovali zgodbe. Moja nona je
večkrat povedala zgodbo o nastanku njihove štirne. V tistih časih še niso imeli vodovoda in so
ljudje vodo dobili iz štirn. V Brithu so le tri domačije imele štirne, ki so bile na njihovih
borjačih. Kadar koli so te družine odšle na polje, v vinograd ali na sejem, so zaklenile prton,
in tako so ostali prebivalci bili začasno brez vode. Nekoč pa se je mladi France domislil, da
bo skopal štirno v gasi, in bodo tako vsi ljudje vedno imeli vodo. Francev oče Matija je temu
zelo nasprotoval: »Le zakaj misliš, da ti bo uspelo? Če bi bila zemlja prava za štirno, bi jo
gotovo skopali že naši predniki!« France je vztrajal pri svoji ideji in dan za dnem kopal
globoko v zemljo. Oče se je jezil, da zapravlja čas, in naj pride raje pomagat v brajde, ko pa
je toliko dela. Po številnih dneh napornega kopanja je France na globini trinajst metrov
naletel na izvirek vode. Hitro je prosil, da mu podajo kozarec, ki ga je napolnil z vodo, in
velel, naj ga nesejo očetu v brajdo. Od takrat naprej so imeli vsi ljudje vodo vedno na
razpolago, in vse do današnjih dni štirna še nikoli ni presahnila.«
Pedagoški vodja učence povpraša, če so razumeli vse besede in nerazumljivim skupaj
poiščejo pomen (štirna, nona, borjač, prton, gasa, brajda). Nato zgodbo še enkrat preberejo.
S podvprašanji pedagoški vodja preveri njihovo razumevanje. Kdo nastopa v zgodbi?
Dogajalni čas zgodbe; kdaj je France skopal vodnjak? V zgodbi čas ni natančno opredeljen,
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vendar lahko na vodnjaku vidimo vklesano letnico 1887. Kaj se iz zgodbe lahko naučimo? Ali
se spomnite na kakšen ljudski rek, ki bi bil primeren za zgodbo? Če učenci ne povedo sami,
jim pomaga pedagoški vodja: »Na mladih svet stoji«.
V nadaljevanju morajo učenci zapisati zgodbo s spremenjenim koncem. Za iztočnico lahko
uporabijo ljudska reka »Jabolko ne pade daleč od drevesa« ali »V slogi je moč«. Nekaj zgodb
učenci preberejo.
RISANJE DETAJLOV Z OGLJEM
Učence vprašamo, kaj menijo, s čim so nekoč otroci risali in slikali? Ugotovimo, da gotovo
niso imeli takih moţnosti kot danes (barvni svinčniki, tempera barve, flomastri, pero in tuš,
suhi in oljni pastel, ...) Bili pa so iznajdljivi in so za risanje uporabljali materiale, ki so jih
našli v vsakdanjem ţivljenju (rdeči kamenčki iz opeke, oglje, ki ostane po gorenju). Naloga
učencev je risanje z ogljem po postopku od celote k detajlom (stari detajli iz Britha kot so:
stara kljuka, vodnjak, kamniti okenski okvir z ţelezno zaščito, kamnita »kalona«, ...).
FOTOGRAFIJE DRUGEGA DNE
Učenci druge skupine skupaj s pedagoškim vodjo uredijo predstavitev fotografij drugega dne
ter ţe načrtujejo poznejše dodajanje fotografij s sprehoda z baklami. Po sprehodu bodo svoje
delo v skupnem prostoru predstavili ostalim učencem.

VEČERNE DEJAVNOSTI
SPREHOD Z BAKLAMI
Večer je namenjen sprehodu z baklami. Otroci uporabljajo kupljene bakle, ki jih priţgejo v
Kampu Vrhpolje in z njimi nadaljujejo sprehod deloma po makadamski, deloma po asfaltirani
cesti proti Marijini cerkvi v Logu, ki je od Vrhpolja oddaljena dva kilometra, in velja za eno
najstarejših in najlepših romarskih cerkva na Primorskem. Na tem mestu naj bi ţe v 10.
stoletju stala majhna kapelica, v 15. stoletju pa je goriški grof tu sezidal cerkev, ki so jo ob
prvih turških vpadih poţgali Turki. Prebivalci sosednje vasi Planina so kip sv. Marije v
naglici rešili in ga nato skrili najprej na Planini, nato pa še v bolje utrjeni tabor v Vipavi. Ko
je nevarnost minila, naj bi vipavska dekleta v procesiji odnesla kip nazaj v Log. Tako naj bi
nastala stara navada, da so dekleta za praznik sv. Rešnjega telesa Marijin kip najprej odnesla
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v farno cerkev v Vipavo, čez teden dni pa v procesiji nazaj v Log, kjer ima še danes svoj
prostor v majhni niši poleg prve kapele na levi strani.
Pred sprehodom je potrebno učence opozoriti na varno hojo in previdno ravnanje z baklami.
Med potjo pa lahko preţenejo strah s pogovarjanjem ali petjem. Po sprehodu se zberejo v
skupnem prostoru, kjer se ob predstavitvi fotografij druge skupine pogovorijo o vtisih
preteklega dne (Ţupnija sv. Štefana Vipava, 2011)
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3.2.3 Tretji dan
AKTIVNOSTI 3. DNE:
- IZLET V SLOVENSKE BENETKE;
- OGLED RAZSTAVE STARE OPREME;
- PEKA KRUHA.

DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI
IZLET V SLOVENSKE BENETKE
Z učenci se peš odpravimo do Vipave, ki je od Kamp Vrhpolje oddaljena dva kilometra.
Moţnih je več pribliţno enako dolgih poti; po asfaltni cesti, po poljski poti in po gozdni poti.
Izberemo slednjo, saj nas pelje tudi mimo ruševin Starega gradu nad Vipavo.
STARI GRAD
Povemo nekaj o Starem gradu. Zakaj je bil zgrajen ravno tukaj? Učenci naj si zamislijo način
ţivljenja pred stoletji v njem (kako so ogrevali prostore, kje so dobili vodo, kje so bili bivalni
prostori), si ogledajo način gradnje (gradbeni material, debelino zidov, ...).
Z gradu je zelo lep razgled na mesto Vipava in Vipavsko dolino. Učenci naj sklepajo, česa
nekoč ni bilo tam, oziroma je bilo drugačno (avtocesta, bloki, mostovi, daljnovodi, ...).
VIPAVA
Odličen način za spoznavanje mesta je anketiranje prebivalcev. Z učenci se ustavimo na Trgu
Pavla Rušta (Star plac) in jim povemo, da jih najprej čaka delo v parih - anketiranje
mimoidočih. Delo v dvojicah je omejeno le na trg, časa pa imajo 20 minut. Mimoidoče
povprašajo: kje je središče naselja, koliko prebivalcev ima, katere so najpomembnejše
gospodarske dejavnosti danes in katere so bile nekoč ter odgovore zapišejo. Povprašajo pa jih
tudi po petih znamenitostih, ki so po mnenju anketirancev najbolj tipične za Vipavo.

VIPAVSKE ZNAMENITOSTI
Ko se zopet zberemo skupaj, najprej preverimo odgovore, ki so jih dobili od mimoidočih
anketirancev. Vipava je naselje in središče istoimenske občine. Ima okrog 1500 prebivalcev,
cela občina pa okrog 5300 in spada med manjše občine v Sloveniji (Statistični urad Republike
Slovenije, 2009). V gospodarstvu je nekoč bilo zelo pomembno kmetijstvo, močna industrija
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(tovarne) se tu ni razvila. Še danes ima zelo pomembno vlogo vinogradništvo, saj je največje
podjetje v občini vipavska klet Agroind. Učenci naštejejo tudi znamenitosti, ki so jih povedali
anketiranci. Izmed vseh znamenitosti jih izberemo nekaj, ki jih bomo v nadaljevanju
podrobneje spoznali, vse ostale naštete znamenitosti pa obrazloţimo in odgovarjamo na
morebitna vprašanja.
Učencem razdelimo zemljevide Vipave, na katerih bodo označevali prehojeno pot in videne
znamenitosti. Naloga učencev je, da so »turisti« in pozorno poslušajo pedagoškega vodjo,
svojega »turističnega vodiča«.
Turistični ogled začnemo Podskalco, ob izviru reke Vipave (Reka Vipava, Vodnik Vipavska
dolina). Naselje se je tukaj razvilo prav zaradi izvirov reke Vipave, saj vemo, da je voda za
ţivljenje nujno potrebna. Naselje je nastalo ţe v času Keltov in tudi ime Vipava izhaja iz dveh
keltskih besed: wip (ta beseda pomeni dolina, pokrajina) in ach (skala, kamen), v prostem
prevodu iz keltščine: dolina pod skalami.
Reka Vipava izvira izpod pobočja planote Nanos iz več izvirov (devet), najbolj znana sta
Podskala in Podfarouţ, ob katerih se nahajamo. Voda priteče iz ledenih jam v osrčju Nanosa,
zato je njena temperatura ob izviru skozi celo leto stalna. V enem izmed izvirov so našli
človeško ribico, kar kaţe na to, da je podzemlje močno razvejano in povezano. Gladina reke
je odvisna od številnih kraških izvirov, zato reka tudi velikokrat poplavlja. Dolga je 44 km in
se v Italiji izliva v reko Sočo.
VIPAVSKI MOSTOVI
Zaradi številnih izvirov je v Vipavi več kot 25 mostov in so prava krajevna posebnost. S
katere koli strani ţelimo priti v Vipavo ali jo zapustiti, moramo iti čez most. Zato Vipavo
imenujejo tudi Slovenske Benetke. Med najlepše mostove spada most za Lantierjevo
graščino, pomembno vlogo pa je imel tudi most pri graščini Tabor, postavljen leta 1810
(miljnik).

LANTIERJEV DVOREC
Ogled Vipave nas nato pripelje do dvorca Lantieri. Grofje, ki so prebivali v njem, so najprej
ţiveli na Starem gradu, nato so se preselili v Taborski grad, Lantierjev dvorec pa so ga
zgradili v 17. stoletju. Tako so v Vipavi kar trije gradovi na zelo majhnem prostoru in mestu
dajejo poseben čar. Ta čar pa za Vipavce ni tako zelo pomemben kot pa različni vplivi, ki so
jih imele te plemiške druţine na prebivalstvo nekoč. Vipava je bila bogato naselje, saj so
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plemiške druţine ljudstvo učile pametnega kmetijstva in gospodarstva, skrbele za razvoj
šolstva in ustanovile prvo kmetijsko šolo na Slovenskem, bile podpornice različnih društev in
tako bile glavne nosilke kulturnega in verskega ţivljenja v Vipavi.

PARK
Grofje Lantierji so si ob dvorcu uredili tudi lep grajski park z drevoredom, vodnjaki, utico in
številnimi kipi, imenovanimi Puti, ki so danes razporejeni ob parku. Če jih pogledamo
pobliţje vidimo, da vsak v roki drţi različen predmet. Drevesa v parku so danes stara več kot
dvesto let, sadike pa je grof Lantieri prejemal kot darila svojih gostov in so s celega sveta.
Med njimi je eno drevo še posebej zanimivo. Učenci imajo v parku nekaj prostega časa, med
katerim pa vseeno poskušajo najti tudi tega posebneţa (ginko).

EGIPČANSKI SARKOFAGI
Odpravimo se proti vipavskemu pokopališču, saj pravijo, da na ogledu Vipave nikakor ne
smeš izpustiti znamenitosti, ki je stara kar 4500 let. To sta egipčanska sarkofaga, ki ju je iz
Egipta pripeljal domačin Anton Lavrin, ki je bil generalni konzul dunajskega dvora. Takih
sarkofagov je v celi Evropi le šest. Danes v njih počivajo posmrtni ostanki Lavrinovih staršev
in sina Alberta.

RAZSTAVA STARE OPREME
Z učenci obiščemo razstavo stare opreme, ki je v Kabetovi hiši na »Starem placu«. Razstava
prikazuje ţivljenje naših prednikov pred sto leti in vključuje predmete, ki so jih uporabljali v
vsakdanjem ţivljenju, kot na primer pohištvo, kuhinjska oprema, kmetijska orodja, stare
razglednice in fotografije. Učencem najprej pustimo nekaj časa, da razstavo spoznavajo
samostojno, nato pa sledi voden ogled, v katerem se z njimi pogovarjamo o razstavljenih
predmetih, pa tudi o načinu, kako so ljudje nekoč ţiveli, s čim so si osvetljevali prostore, kaj
so delali v prostem času, ... Izberemo nekaj predmetov (recimo lesena škatla, v kateri so
Vipavci s konji tovorili fige na ljubljansko trţnico, naprava za kodranje las, miza mentrga, ...).
Učence vprašamo, iz česa so predmeti narejeni, za kaj so bili uporabljeni, ali jih uporabljamo
še danes oziroma katere pripomočke, naprave, ... uporabljamo namesto njih. Sledi delo v
parih. Vsak par si na razstavi izbere en predmet, se nanj osredotoči dalj časa, zabeleţi vtise ter
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ustvari zgodbo o predmetu ali nariše risbo o njegovi uporabi. Nato svoje delo predstavi
ostalim.

Slika 3.4: Razstava stare opreme v Kabetovi hiši 6
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POPOLDANSKE DEJAVNOSTI
PEKA KRUHA
V Vipavi so na razstavi stare opreme otroci videli, kako so ljudje ţiveli nekoč. V
popoldanskem času se učenci tudi sami preizkusijo v gospodinjskih opravilih, ki so danes bolj
redka, so pa bila nekaj vsakdanjega za naše babice. Na voljo imamo več dejavnosti kot je
kuhanje kave iz suhih fug, izdelovanje domačega mila, ličkanje koruze, kuhanje bezgovega
sirupa, luščenje fiţola, trenje orehov, … Tokrat smo izbrali peko kruha v krušni peči, ker je
primerna za vse letne čase in jo lahko izvajamo tudi ob deţevnem vremenu. Skupaj z gospo
Damjano in gospodom Antonom, lastnikoma Kampa Vrhpolje, bodo učenci spekli kruh v
krušni peči tako, kot so ga nekoč pekle naše babice.

Slika 3.5: Koroški otroci pri peki kruha v Kampu Vrhpolje 7
Najprej jim ga. Damjana razdeli posebna kmečka oblačila; deklice si zaveţejo rdeč
predpasnik, glavo pa si pokrijejo z rdečo ruto. Dečki dobijo dolg moder predpasnik in
slamnik.
Ko so učenci primerno oblečeni, jih gospodinja odpelje v staro kuhinjo, ki jo razsvetljujejo
pretrolejke. Pokaţe jim leseno mizo »mentrgo«, ki se ji lahko odpre pokrov in so jo nekoč
uporabljali za mesenje testa ali kot mizo. Pokaţe jim krušno peč, ki je ţe zakurjena. To je
pred dvema urama storil g. Anton tako, da je vanjo dal časopisni papir in dračje ter vse skupaj
priţgal z vţigalicami. Pove in pokaţe jim, kako se vidi, kdaj je krušna peč dovolj segreta –
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kadar postane strop v notranjosti bel. Gospodinja na ogenj v peči naloţi še nekaj drv in otroke
povabi k »mentrgi«, v kateri pripravi vse potrebno za mesenje kruha (moko, kvas, mleko, sol,
malo sladkorja, malo olja, vodo). Iz teh sestavin pred otroci zamesi kruh in doda še ţlico
svinjske masti, ki baje naredi kruh bolj rahel in sveţ. Ker mora kruh vzhajati, preden ga lahko
postavimo v peč, imajo otroci čas za ogled njive, kjer raste pšenica. Tja gredo z g. Antonom,
gospodarjem.
SETEV IN ŢETEV
Gospod Anton učencem pove, kako poteka pridelava ţita. Pokaţe jim orodje, ki so ga
uporabljali nekoč in tistega, ki se uporablja danes. Pove jim, da so nekoč kmetje posejali
pšenico jeseni (od desetega do petnajstega oktobra) in tako delajo še danes. Pred setvijo so
njivo pripravili – zorali s plugom, nato pa pobranali z brano. Ko je bila njiva pripravljena, so
pšenico ročno posejali. Zajemali so jo iz košare imenovane »sevnik«.
Čas ţetve so včasih kmetje teţko pričakovali. Zmanjkovalo jim je moke. Bali pa so se tudi
toče, ki bi jim uničila pridelek. Ko so ugotovili, da je ţito dozorelo, so pripravili ţetveno
orodje (kose, srpe) in se odpravili na polje. Delo pri ţetvi je vedno potekalo po ustaljenem
vrstnem redu (ţetev s koso ali srpi, nabiranje poţetega ţita po polju, vezanje ţita v snope,
zlaganje snopov v kope, voţnja ţita domov z vozovi, ki so jih vlekli konji). Gospodar jim
pove, da danes ţetev ne poteka več tako, temveč za ţito poţanjejo s kombanji, domov pa
odpeljejo s traktorji.
Po ogledu orodja gredo nazaj v staro kuhinjo, kjer jih čaka vzhajan kruh. Preden ga
gospodinja premesi, preveri, ali je krušna peč ţe dovolj segreta in iz nje pobere ţerjavico.
Nato testo pregnete in vsakemu da manjši kos, iz katerega na mizi oblikujejo svoj hlebček.
Pokaţe jim, kako se iz testa naredi ptičke, s katerimi je babica Marija rada razveseljevala
vnuke. Učenci si pred tem umijejo roke. Ko so hlebčki in ptički oblikovani, jih gospodinja z
loparjem poloţi v peč. Učence pokliče, ko je kruh pečen.
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VEČERNE DEJAVNOSTI
TABORNI OGENJ
Večer bomo preţiveli ob tabornem ognju. Učence razdelimo v tri skupine. Prva je zadolţena,
da določi, kje bomo kurili ogenj in pripravi prostor primeren za kurjenje. Druga skupina uredi
prostor okoli tabornega ognja tako, da se učenci lahko usedejo. Tretja skupina poskrbi za
netivo in kurivo, s katerim bomo postavili ogenj. Vsaki skupini pri njenem delu z nasveti
pomaga učitelj. Ko vse skupine končajo s svojim delom, se zberejo na prostoru, kjer bo
potekalo kurjenje ognja. Vsaka skupina predstavi, kaj je morala narediti in na kaj je morala
biti pri tem pozorna. Učitelj nato razloţi in pokaţe, kako je potrebno ogenj sestaviti, na kaj
moramo biti ob tem pozorni ter ogenj priţge.

Kako zakurimo ogenj?
Najprej očistimo travnik ruše, velikost čiščenja ruše je odvisna od velikosti ognja. Rušo
prenesemo nekam, kjer nam ne bo v napoto in kjer bomo vse teden skrbeli za njeno ohranitev.
Nato okoli tako očiščenega kurišča naloţimo kamne, da nam ogenj med večernim programom
ne uide izpod nadzora. Ogenj začnemo postavljati tako, da v sredino kurišča zapičimo ali
zabijemo malce močnejšo sveţo palico, ki nam bo sluţila za oporo, ko bomo okoli nje
nalagali veje, pa tudi za naravni dimnik, okoli katerega se bo vil dim, da nam ne bo pokvaril
celotnega programa. Nato okoli palice naloţimo nekaj netiva: lahko uporabimo suhe vejice in
suho listje. Ko smo pripravili netivo, začnemo okoli palice nalagati najprej manjše vejice,
predvsem suhe, nato pa čedalje debelejše. Postavili bomo piramidni ogenj. To je
najenostavnejša oblika, ki je osnova vsem ostalim oblikam. Veje preprosto nalagamo v krogu
s tanjšimi vejami v sredini in debelejšimi navzven. Na eni strani pustimo vratca (na nasprotni
strani iz katere piha veter), da lahko ogenj zanetimo z vţigalicami.

Varnostna pravila pri kurjenju ognja:


Nikoli ne kurimo ognja v sušnem obdobju ali kadar je vetrovno.



Poskrbimo, da imamo v bliţini dovolj vode, da ogenj pogasimo.



Izberemo miren kraj, kjer ogenj ne bo motil drugih.



Kurišče mora biti na rudninskih tleh, okoli mora biti odprt, neporaščen prostor, brez
izpostavljenih korenin.



Ogenj mora biti čim niţji.
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Za kurivo uporabimo le suhe veje, ki jih najdemo na tleh.



Ko ves les pogori, pepel polijemo z vodo in počakamo, da se popolnoma ohladi, pepel
raztresemo in pustimo kraj takšen, kot smo ga našli (travno rušo damo nazaj na mesto,
od koder smo jo vzeli), (Danks in Schofield, 2007).

IGRE
Učenci so razdeljeni v tri skupine, ki so oblikovane enako, kot so bile pri pripravah na
kurjenje tabornega ognja. Igrajo se štafetne igre.


SLEPI SLALOM: Stoţce postavimo v kolono po štiri, v razdalji pribliţno dveh
metrov narazen. Prednje se, za vzdolţno startno črto, postavijo skupine vadečih.
Za poskus opravijo vsi, z odprtimi očmi, dvakrat slalom med stoţci, da pridobijo
občutek za razdalje med njimi. Po opravljenem poskusu učitelji, prvim v vsaki
skupini, zaveţejo oči. Učenci se na znak za začetek (plosk) najprej na mestu enkrat
zavrtijo okoli svoje osi, nato pa začnejo hoditi slalom okoli stoţcev do konca
postavitve in nazaj do skupine. Za vsak prevrnjen stoţec se skupini pripiše eno
negativno točko. Sotekmovalci lahko pomagajo tekmovalcu na progi tako, da ga
usmerjajo z glasom. Ko se vsi tekmovalci prvega vala vrnejo na izhodiščno mesto,
spustimo na progo tekmovalce drugega vala. Tako se vadeči izmenjavajo na progi,
dokler vsi člani skupine naloge ne opravijo. Pri manjšem številu članov v kateri
izmed skupin, mora nekdo dvakrat na progo. Zmaga skupina, ki zbere manj
negativnih točk ob pravilni izvedbi naloge.



ŠTAFETA ZAVEZANIH: Na primerni razdalji od ekip (pri zadnjem stoţcu iz
prejšnje igre) določimo obračališče. Prvi tekmovalci hkrati stečejo do obračališča
in nazaj. Ko se prvi vrne na izhodišče, se mora kar najhitreje ob njegovo golen
privezati naslednji igralec in potem skupaj tečeta do obračališča in nazaj. Zdaj se
priveţe tretji igralec in tako do konca. Zmaga ekipa (vsi tekmovalci povezani med
seboj), ki prva pride čez ciljno črto, se postavi v kolono in dvigne roke.



PRIŠEL JE POŠTAR: Za vsako ekipo pripravimo naročilo, ki ga razreţemo na
besede (npr. Kokodakajte in mahajte s perutmi / Čivkajte in mahajte s perutmi /
Brenčajte in mahajte s krili). Sporočilo skrijemo v škatlo med zmečkan časopisni
papir. Prvi tekmovalec starta, teče do sredine poti, si obleče vsa oblačila, ki leţijo
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na tleh, steče do obračališča, kjer potegne iz škatle besedo (glede na število
igralcev se dogovorimo, da vsak igralec pobere več besed naenkrat) in steče z njim
nazaj proti cilju. Na sredini poti nazaj se spet sleče (oblačila morajo ostati na
označenem mestu) in teče nazaj k ekipi, kjer potolče naslednjega, ki opravi enako
nalogo. Zmaga ekipa, ki prva razvozla sporočilo in ga začne izvajati. Pri tem ni
nujno, da so vse besede na startu.

PETJE OB TABORNEM OGNJU
Večer ob tabornem ognju nadaljujemo s petjem popularnih in učencem znanih pesmi ob
spremljavi kitare.
ZVEZDOGLEDI
Če je noč jasna, se učenci razporedijo po kampu okrog tabornega ognja, se uleţejo na tla in
opazujejo nebo. Damo jim nalogo, da pogledajo, če je z zvezdami kaj narisano. Njihovi
domišljiji pustimo prosto pot, da lahko oblikujejo tudi kakšno kratko zgodbo o podobi, ki so
jo v zvezdah videli. Nato učenci še drugim pokaţejo najdene podobe in jim zaupajo
skrivnostne zgodbe. Učencem damo naslednjo nalogo, da na nebu poiščejo najsvetlejšo
zvezdo in pokaţejo, katero so izbrali. Pokaţemo jim vidnejša ozvezdja (Veliki in Mali voz) in
zvezdo Severnico. To zvezdo imenujemo tudi zvezda vodnica. Po njej se lahko orientiramo,
kajti pod njo leţi na obzorju sever. Če poznamo eno smer neba, potem lahko ugotovimo tudi
ostale. Severnico najlaţje najdemo po skupini sedmih svetlih zvezd, ki ji rečemo Veliki voz.
Ta v naših krajih nikoli ne zaide. Vsako jasno noč ga najdemo na nebu. Če razdaljo med
zadnjima dvema kolesoma Velikega voza petkrat podaljšamo v smeri od spodnjega proti
zgornjemu kolesu najdemo zvezdo Severnico. Veliki voz je del ozvezdja Velikega medveda,
ki je med ljudmi najbolj poznano in večkrat omenjeno. (Prosen, 2005)
Povemo jim zgodbo o tem ozvezdju.
Zgodba o ozvezdju Velikega medveda
Bog Zevs se je večkrat odpravil na zemljo, da bi oprezal za lepimi dekleti. Vedno znova se je
zaljubljal vanje. Ena od njih je bila tudi prelepa mladenka Kalisto, ki je z njim zanosila in
povila sinka, ki mu je dala ime Arkad. Zevsova ţena je bila ljubosumna in je hotela mladenko
kaznovati. Začarala jo je v neprijazno medvedko in tako pokazala vsem mladenkam, kaj jih
39

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Karolina Kobal; diplomsko delo

čaka, če se bodo pustile zapeljati njenemu moţu. Kalisto se je tako dolgo klatila po domačih
gozdovih, dokler ni njen sin Arkad zrasel v postavnega mladeniča, ki je postal slavni lovec.
Nekega dne je šel na lov in zagledal medvedko. Napel je lok in hotel vanjo izstreliti puščico,
saj ni vedel, da je medvedka, ki jo hoče ubiti, njegova začarana mama. Zevs je vse to videl in
sina v zadnjem trenutku prijel za roko in ga ustavil. Da ne bi postal ubijalec lastne matere, je
še njega spremenil v medveda. Nato pa oba medveda prijel za njuna čokata repa in ju z vso
močjo zalučal visoko na nebo, kjer sta pristala blizu severnega nebesnega pola. Od tedaj na
nebu svetita Veliki in Mali medved. Zevsova ţena je postala še bolj ljubosumna, saj je
opazila, da je Kalista kot Medvedka na nebu še lepša kot je bila prej na Zemlji. Zato je odšla
do boga morja Pozejdona in ga prosila, naj zvezdam Velikega medveda nikoli ne pusti, da se
okopljejo v morju, kot to počnejo druge zvezde, ko sklenejo svojo naporno vsakodnevno pot
čez nebo in utrujene potonejo za zahodnim delom obzorja. Tako se osveţijo in si naberejo
novih moči za ponovno voţnjo po nebu naslednjega dne. Pozejdon je njeni ţelji ustregel in od
takrat je Veliki medved postal nadobzorniško ozvezdje. (Prosen, 2002)

FOTOGRAFIJE TRETJEGA DNE
Pred spanjem sledi še predstavitev fotografij tretje skupine, ki so jih s pedagoškim vodjem
uredili ţe popoldan. Dodajo še fotografije večernega dogajanja in se skupaj pogovorijo o
preteklem dnevu.
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3.2.4 Četrti dan
AKTIVNOSTI 4. DNE:
-POHOD MED VINOGRADI, ŠPORTNO PLEZANJE IN LOKOSTRELSTVO
-SKUPINSKE DEJAVNOSTI PO POHODU

DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI
POHOD MED VINOGRADI
Cilji
Učenec:
- nauči se racionalno hoditi po ravnem in strmini,
- razvija vzdrţljivost z dalj časa trajajočimi izleti in vztrajnost pri premagovanju
naporov,
- razvija strpno in prijateljsko vedenje v skupini,
- spozna primerno opremo za pohodništvo,
- razvija odgovoren odnos do športne opreme,
- nauči se preobleči prepotena oblačila in umiti po športni dejavnosti,
- spozna pomen pitja tekočine,
- nauči se nuditi prvo pomočjo,
- spozna osnove varovanja narave in
- razvija kulturni odnos do narave in okolja,
- spozna okolico.

Po zajtrku učence pripravimo na »Pohod med vinogradi«. Med pohodom bodo namreč
razdeljeni v skupine z različnimi nalogami, ki pa jih bodo dokončno izvedli šele popoldne v
kampu. Ko učencem razdelimo naloge, začnemo s pohodom. Pohod med vinogradi vsako leto
februarja organizirajo vaški vinarji iz Turistično-vinarskega društva Vrhpolje Duplje. Kot
smo ugotovili ţe prvi dan šole v naravi, je vinogradništvo pomembna kmetijska panoga v
Vipavski dolini in tudi v Vrhpolju, ki je skoraj z vseh strani obdan z vinogradi. Učence
41

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Karolina Kobal; diplomsko delo

vprašamo, zakaj menijo, da le ti rastejo na terasah. Pot nas bo poleg vinogradov vodila tudi
preko pobočja Nanosa do soteske hudournika Bela, kjer so številne kovačije in mlini, višje
nad vasjo pa čudoviti tolmuni: Kotel, Sklečka, Korita, Tekc in Hudičev stolček. Po ustnem
izročilu je sam hudič zvalil skalo v tolmun, tako da je pod njo nastalo priljubljeno kopališče.
Višje v soteski je mogočna stena, ki jo je voda skozi tisočletja grizla in na njej pustila
čudovite sledi. Ob steni je Krnica, poletno kopališče vaške mladine. Ob naši poti se iz struge
dviga znana plezalna stena – Vipavska Bela, ki jo pozna in obiskuje veliko plezalcev iz cele
Evrope. Tik nad steno se razprostira velik travnik in tako imamo idealne pogoje, da učence
razdelimo v dve skupini, ki se bosta izmenjali pri športni dejavnosti: športno plezanje in
lokostrelstvo, ki ju izvedemo ob pomoči lokalnih inštruktorjev.
ŠPORTNO PLEZANJE
Cilji
Učenec:
- nauči se ravnati s športnimi pripomočki za športno plezanje,
- nauči se plezati brez varovanja in z varovanjem,
- razvija koordinacijo gibanja, ravnoteţje, moč, gibljivost,
- spozna osnovne značilnosti športnega plezanja,
- spozna in spoštuje pravila obnašanja ter osnovna načela varnosti pri plezanju,
- razvija pozitivne vzorce športnega obnašanja, medsebojnega sodelovanja in
sprejemanja drugačnosti
LOKOSTRELSTVO
Cilji
Učenec:
- spozna športne pripomočke za lokostrelstvo in se nauči ravnati z njimi,
- nauči se osnov streljanja s šolskim lokom,
- razvija natančnost zadevanja,
- nauči se zadeti cilj,
- spozna in upoštevajo osnovna načela varnosti na strelišču.
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Slika 3.6: Soteska hudournika Bela 8

Pot proti kampu nadaljujemo tako, da se ločimo od hudournika Bela in pridemo visoko nad
vasjo na Pšavo, od koder se odpre pogled v dolino in na višje leţeče vinograde. Ob poti so
razvaline majhnega samostana, v katerem so nekoč prebivali kapucini. V vas se spustimo
mimo cerkvice Sv. Ahacija ob vinogradih, ki nam zaradi izredne lege (prisojne) dajejo
najboljše grozdje za vrhunska vina.
Pot ni teţavna, gre po lahko prehodnih poljskih poteh z manjšimi vzponi in spusti. Prvi del
pohoda traja pribliţno eno uro in pol, nato je čas za malico, plezanje in lokostrelstvo ter nato
še eno uro in pol hoje do kampa, kjer nas ţe čaka kosilo. Pot je primerna za vse letne čase,
treba pa je imeti primerno pohodniško obutev (Med vrhpoljskimi vinogradi, Razvojna
agencija ROD).
POPOLDANSKE DEJAVNOSTI
Popoldne učenci nadaljujejo z delom v skupinah, v katere smo jih razdelili ţe pred pohodom.
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MLADI FOTOGRAFI
Naloga mladih fotografov je, da med pohodom posnamejo fotografije dogajanja ter naravnih
in kulturnih znemenitosti, ki jih bomo srečali. Pozorni pa morajo biti na vsebino fotografij, saj
jih bodo v popoldanskem času uredili ter jim dodali naslove in opise ter jih predstavili
sošolcem.
ŠPORTNI NOVINARJI
Športni novinarji bodo po pohodu zapisali svoje vtise, zanimive prigode, ... Naredijo lahko
tudi intervjuje s svojimi sošolci ali učitelji. Pedagoški vodja jih usmerja ter jim da podatke o
času hoje, o prehojenih kilometrih, o višinski razliki, ki so jo premagali, ... Novinarji bodo
svoje članke prebrali sošolcem, razmislimo pa, kje bi jih še lahko objavili.
VIPAVSKI BOTANIKI
Naloga vsakega člana v skupini botanikov je, da med pohodom nabere pet različnih lesnatih
rastlin (drevesa in grmi). Skicira, kje je rastlino utrgal ter z listom papirja in voščenko naredi
odtis lubja. Pod rastlino pogleda za morebitnimi plodovi in jih nabere. Popoldne botaniki s
pomočjo elektronskega določevalnega ključa lesnatih rastlin Zgornje Vipavske doline
določijo rastline ter najbolj zanimive (zdravilne, strupene, ...) v obliki plakata predstavijo
ostalim učencem.
NARAVNI UMETNIKI
Ta skupina med pohodom nabira naravne materiale, s katerimi popoldne ustvarja (plodove,
kamenčke, vejice, ...). Na voljo jim ponudimo vrvice in ţice za izdelovanje nakita, lepilo in
različne papirje, prstne barve za barvanje kamnov, ...

VEČERNE DEJAVOSTI
SKLEPNA PRIREDITEV
Ker gre za zadnji večer šole v naravi, učenci sami pripravijo sklepno prireditev, za katero
Kristan pravi, da je sestavljena iz:


kulturnega in druţabno-zabavnega programa,
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kronike šole v naravi,



razglasitve tekmovalnih izidov in podelitve različnih priznanj,



besed pedagoškega vodje in



zabavnega dela s plesom.

PETJE IN IGRANJE HIMNE ŠOLE V NARAVI
Otroci so v stalnih skupinah. Vsaka skupina dobi na listu zapisano himno šole v naravi.
Naloga vsake skupine je, da si na hitro izmisli, kako bodo himno zapeli in predstavili ostalim
skupinam. Na mizi imajo kuhinjski pribor in drugo kmečko orodje, ki jim sluţi za
instrumente. Vsaka skupina si izbere nekaj predmetov, s katerimi spremlja svoje petje.
NAŠA HIMNA
Sonce sije, luna gre,
heja, heja, ho,
tukaj pa lepo nam je,
heja, heja, ho.

Mali in veliki smo,
v naravi radi ustvarjamo,
hodimo in iščemo, rišemo in pišemo.
Srečni smo, hura za vse,
heja, heja, ho,
šola v naravi zabavna je,
heja, heja, ho.
(Golub in Gulimar, 2003)

PODELITEV PRIZNANJ
Po tem začetnem kulturnem programu nastopi pedagoški vodja, ki pove, koliko točk je med
tednom dosegla posamezna skupina (za posamezne dejavnosti, ki so se točkovale, ter za
urejenost šotorov, ki so se pregledovali in ocenjevali vsak dan). Glede na število točk, ki so
jih dosegle, dobijo ustrezno priznanje.
45

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Karolina Kobal; diplomsko delo

OVREDNOTENJE ŠOLE V NARAVI
Primerno se mi zdi, da zadnji večer svoje mnenje o šoli v naravi v Kampu Vrhpolje,
predstavijo tudi učenci. Da bi bila njihova mnenja o šoli v naravi zares iskrena, jim
omogočimo anonimnost. Vsak dobi listek, na katerega na kratko zapiše, kaj mu je bilo v tem
tednu zelo všeč in kaj ga je najbolj motilo. Listek mora dobro in večkrat prepogniti, da ne
obstaja niti trohica verjetnosti, da bi se videlo, čigav je določen listek oziroma, kaj je na njem
napisano. Mnenja, ki jih otroci zapišejo na listke, pedagoški vodja kasneje uporabi za
morebitno spreminjanje programa šole v naravi.

PLES
Učenci si sami izberejo glasbo, ob kateri bodo zaplesali. Ponudi se jim več zgoščenk, med
katerimi si eno izberejo, ter ob njej zapojejo in zaplešejo. Kako bodo plesali (skupinsko ali v
parih) oziroma na kakšen način se bodo zabavali ob izbrani glasbi, se sami odločijo.
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3.2.5 Peti dan
AKTIVNOSTI 5. DNE:
- JEJ ZDRAVO ZA POČUTJE PRAVO!
- BONTON IN KOSILO NA DVORCU ZEMONO
- ODHOD
DOPOLDANSKE DEJAVNOSTI
JEJ ZDRAVO ZA POČUTJE PRAVO!
Po zajtrku pedagoški vodja otroke spomni, da je to njihov zadnji dan šole v naravi. Vpraša jih,
če se spomnijo, kaj vse so ta teden jedli za zajtrke, malice, kosila in večerje. Kaj jim je bilo
najbolj všeč? Kaj pa najmanj? Katera je njihova najljubša hrana? Učenci se razdelijo v
skupine, v katerih razmislijo, kaj za njih pomeni jesti zdravo. Nato se skupaj s pedagoško
vodjo pogovarjajo, ali to pomeni, da jemo le zelenjavo, zelenjavo in še več zelenjave? Ali
moramo imeti seznam prepovedane hrane, kot je čokolada, sir, keksi? Kar si odrekamo, si
ponavadi še bolj ţelimo. Jesti zdravo pomeni jesti vse vrste hrane. To je eden od
najpomembnejših načinov za ohranjanje visoke ravni energije in dobro telesno počutje.
Potrebujemo hrano, ki nam daje moč, nam pomaga, ko razmišljamo, in nas navdaja z
energijo, ko se igramo. To je hrana, ki ima zeleno luč. To pomeni, da je lahko pojemo, kolikor
ţelimo.
Nekatere jedi si tu pa tam lahko privoščimo, vendar se po teh telo ne počuti tako dobro kot po
hrani, ki ima zeleno luč. To so jedi, ki imajo rumeno luč. To pomeni, da pazi, saj te taka hrana
upočasni, če je poješ preveč.
Poznamo pa tudi hrano, ki telesu ne prinese nič dobrega. Namesto tega mu škodi, nas preveč
zasiti, tako da ne moremo več uţivati v jedeh, ki imajo zeleno luč. To je hrana, ki ima rdečo
luč. Rdeča luč pomeni stop. Take hrane ljudje ne bi smeli jesti.
Pedagoški vodja vsaki skupini razdeli ovojnico. V njej so fotografije in slike iz časopisov in
reklam, ki prikazujejo različno hrano. Naloga učencev v skupinah je, da hrano razdelijo na
zeleno, rumeno in rdečo.
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Ko skupine končajo z razvrščanjem, preverijo in komentirajo svojo izbiro, pedagoški vodja pa
jim pomaga s pravilnimi odgovori. Na koncu morajo imeti vse skupine hrano pravilno
razvrščeno.
Sestavine v jedeh, ki imajo rumeno in rdečo luč, so prebrisane. Hrani dajejo lep videz in
dober okus, nam pa kljub temu škodijo. Vsebujejo umetna barvila, zaradi katerih hrana zgleda
lepša in bolj slastna, hidrogenirane maščobe, ki delujejo tako, da se pri jedi ne moreš ustaviti,
in konzervanse, ki preprečujejo, da bi se hrana pokvarila, našemu telesu pa lahko škodijo, če
jih uţivamo preveč.
Ţivila, ki imajo zeleno luč, se nam včasih lahko zdijo čudna in so nam taka tudi na okus.
Vendar to lahko spremenimo in naš okus navadimo, da vzljubi novo zdravo jed. To narediš
tako, da vsakič, ko tako hrano dobiš na kroţnik, poješ nekaj griţljajev. Več ko je poješ, bolj ti
bo všeč, pa tudi tvoje telo se bo počutilo veliko bolje.
Zakaj torej za nekatera ţivila velja zelena luč?
Ker so polna hranil – hranilnih snovi, ki jih telo potrebuje, zato da se dobro počuti in ostaja
čilo in zdravo. Beljakovine, zdrave maščobe, kompleksni ogljikovi hidrati, vitamini, minerali,
vlaknine ...
Za zdravo in uravnoteţeno prehrano je treba uţivati čim več različnih ţivil, ki imajo zeleno
luč, na splošno pa moramo paziti tudi na zmernost. Ali vsi potrebujemo enake količine hrane?
Kaj pa se zgodi, če jemo preveč? In kaj, če premalo?
Obstaja pa še nekaj, kar je najpomembnejše od vsega. Nekaj, kar naša telesa potrebujejo bolj
kot kar koli drugega. Kaj je to? Voda.
BONTON IN KOSILO NA DVORCU ZEMONO
Poleg tega, da je naša prehrana zdrava, je pomembno tudi, kako jo uţivamo. Zakaj ni
priporočljivo, da jemo pred televizorjem? Takrat so naša čutila namreč preveč zaposlena in ne
vedo, kdaj pojemo dovolj in v hrani ne uţivamo. Zato je pomembno, da jemo vedno pri mizi
in tako hrano okušamo z vsemi čutili. Pri mizi pa veljajo tudi določena pravila lepega
vedenja, ki jim pravimo bonton. Smisel in bistvo bontona je morda še najlaţe razumeti, če ga
primerjamo s prometom. Da se lahko vozniki in pešci nemoteno gibljejo skozi mestno gnečo
in čim hitreje in čim laţje pridejo do svojega cilja, morajo upoštevati prometne znake in
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smerokaze. Kdor jih krši, ogroţa svojo in tujo varnost. Podobno velja za bonton. Pravila
obnašanja nam pomagajo, da se laţe vključimo v druţbo in okolico, tako da 'zvozimo' s čim
manj nesrečami in poškodbami.
Pedagoški vodja učencem pove, da bodo danes kosili na prav posebnem mestu, namreč v
Gostilni Pri Lojzetu.
Peš se odpravijo do dvorca Zemono (1 km), kjer jih sprejme g. Tomaţ Kavčič. V enourni
delavnici jih seznani s pravili lepega obnašanja.
Bonton ali pravila lepega vedenja za mizo
1. Za mizo vedno sedimo s čistimi rokami v čistem oblačilu.
2. Pomembno je, da pri jedi pazimo na drţo telesa. Komolce drţimo ob telesu in jih ne
naslanjamo na mizo. Noge imamo lepo vzporedno poravnane.
3. Kadar jemo za mizo z drugimi ljudmi, ne smemo biti premočno odišavljeni. Premočan vonj
parfuma lahko pokvari uţitke ob lepo dišečih jedeh in napitkih.
4. Med obedom nimamo vključenega mobilnega telefona.
5. Med obedom ne beremo časopisov, revij.
6. Zobotrebcev za mizo ne uporabljamo, prav tako si pri tem ne pomagamo s prsti ali nohti.
7. Če damo v usta prevročo hrano, je ne vračamo na ţlico, temveč popijemo poţirek hladne
vode.
8. Jedi ne ovohavamo. To je ravno tako neolikano kot pihanje prevročih jedi. Če je jed
prevroča, počakamo, da se sama ohladi.
9. Če močno kašljamo, odidemo od mize in se izkašljamo.
10. Cmokanje in počasno srebanje nista dokaz, da nam jed še posebno tekne, ampak izraz
skrajne nevljudnosti do drugih gostov.

Seznani jih tudi s primernim obnašanjem od prihoda pa do odhoda v restavracijo. Če moţ
pripelje ţeno na večerjo, kdo naj vstopi prvi? Kaj pa izstopi iz restavracije? Zakaj? Kako se
pogovarjamo z natakarjem? Kako naročimo, vprašamo za še, ...?
Preden pa učencem postreţejo s kosilom, jih gostitelj opozori, da lepo vedenje ni samo zbirka
pravil, kako se obnašati pri mizi, na avtobusu, v gledališču ali na cesti. Lepo vedenje je v
resnici naša kultura, izraz odnosov med ljudmi, izraz do okolja in narave. Ni tako pomembno
ali bomo pri mizi uporabili pravi pribor, zelo teţko pa bomo popravili vtis, če smo koga v
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nevednosti uţalili ali prizadeli. Ţivljenje si lahko polepšamo in obogatimo z medsebojno
prijaznostjo in naklonjenostjo. S pozornim in vedrim obnašanjem se boste pribliţali sebi in
drugim. Bonton ne sme pomeniti mučnega prizadevanja, da bi ljudem ugajali, temveč mora
postati sestavni del našega dobrega počutja v druţbi, ki se ga moramo začeti zavedati dovolj
zgodaj.

POPOLDANSKE DEJAVNOSTI
Pred odhodom domov imajo učenci še zadnjo nalogo. V kampu morajo poiskati in nabrati
rastline, ki imajo tudi v zdravi prehrani pomembno vlogo, saj spodbujajo tek in prebavo ter
dopolnjujejo okus in vonj jedi. To so sredozemske dišavnice (v Kampu Vrhpolje rastejo
lovor, sivka, roţmarin in ţajbelj). Dišavnice jih bodo po prihodu domov s svojim vonjem še
dolgo spominjale na šolo v naravi Vrhpolju. S šopkom sredozemskih dišavnic pa lahko
razveselijo tudi svoje mame. Vsak učenec domov odnese tudi mapo izdelkov in zgoščenko s
fotografijami celega tedna.

ODHOD DOMOV
Učenci pripravijo prtljago in pomalicajo ter se po petih dneh bivanja v Vrhpolju okrog 15. ure
poslovijo od vseh Kobalovih in se odpeljejo domov. Upam, da čimbolj zadovoljni in polni
novega znanja ter izkušenj.

50

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Karolina Kobal; diplomsko delo

3.2.6. Priloge programa
PRILOGA PROGRAMA 1

SE ZNAJDEŠ NA ZEMLJEVIDU?
Z rdečo barvo začrtaj pot od doma do Vrhpolja.
Skozi katere večje kraje ste se peljali? Označi jih na karti.
Z vijolično barvo označi mejo Slovenije in zapiši imena sosednjih drţav.
Z modro barvo označi reko Vipavo, ki teče skozi Vipavsko dolino in reko Sočo, v katero se
Vipava izliva.
Z rumeno barvo pobarvaj Primorsko pokrajino.
Na karti označi strani neba in zapiši, kje leţi Vrhpolje.
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PRILOGA PROGRAMA 2

SKICA OKOLICE KAMPA VRHPOLJE
Po ogledu okolice na skici pobarvaj hiše, šolo, cerkev, … z barvami, kot kaţe legenda.
Označi potok ob kampu in napiši ime hudournika, ki teče skozi vas.

LEGENDA
Hiše
Šola
Cerkev in kapelica
Gasilski dom
Gostilna
Vinogradi
Igrišče
Prostor za kampiranje
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PRILOGA PROGRAMA 3
»PO OPISANI POTI«


Sto metrov od šole v smeri proti Dupljam je na levi strani ceste postavljeno kuţno
znemenje Petrov pil. Prepiši črko, ki te čaka na njem.
1. črka: _________________



Oceni, kje je sever, in pot nadaljuj skozi vinograd proti severu do majhne kapelice. Na
oltarju te čaka črka.
2. črka: _________________



S telesom se obrni v smer kapelice in nadaljuj po kolovozni poti na svoji levi strani.
Nadaljuj do hiše s hišno številko 113. Na figi pred hišo te čaka črka.
3. črka: ___________________



Nadaljuj po cesti, ki pelje navzdol. V prvem kriţišču zavij desno. Ko prispeš do »Trga
ljubezni« poišči stara lesena vrata, na njih te čaka črka.
4. črka: ___________________



Nadaljuj v smeri središča vasi. Na zidu ob smreki pri Kampu Vrhpolje te čaka zadnja
črka.
5. črka: _____________________
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PRILOGA PROGRAMA 4

ZGODBA O NASTANKU VODNJAKA
(zapisana po pripovedovanju gospe Roze)
»Včasih so si ljudje ob večerih ali številnih opravilih radi pripovedovali zgodbe. Moja nona je
večkrat povedala zgodbo o nastanku naše štirne. V tistih časih še niso imeli vodovoda in so
ljudje vodo dobili iz štirn. V Brithu so le tri domačije imele štirne, ki so bile na njihovih
borjačih. Kadar koli so te družine odšle na polje, v vinograd ali na sejem, so zaklenile prton,
in tako so ostali prebivalci bili začasno brez vode. Nekoč pa se je mladi France domislil, da
bo skopal štirno v gasi, in bodo tako vsi ljudje vedno imeli vodo. Francev oče Matija je temu
zelo nasprotoval: »Le zakaj misliš, da ti bo uspelo? Če bi bila zemlja prava za štirno, bi jo
gotovo skopali že naši predniki!« France je vztrajal pri svoji ideji in dan za dnem kopal
globoko v zemljo. Oče se je jezil, da zapravlja čas, in naj pride raje pomagat v brajde, ko pa
je toliko dela. Po številnih dneh napornega kopanja je France na globini trinajst metrov
naletel na izvirek vode. Hitro je prosil, da mu podajo kozarec, ki ga je napolnil z vodo, in
velel, naj ga nesejo očetu v brajdo. Od takrat naprej so imeli vsi ljudje v gasi vodo vedno na
razpolago, in vse do današnjih dni štirna še nikoli ni presahnila.«

Zapiši besede, ki jih ne razumeš, in jih podčrtaj.
Ob nerazumljivih besedah zapiši njihov pomen in zgodbo še enkrat sam potiho preberi.
Zapiši zgodbo s spremenjenim koncem.
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PRILOGA PROGRAMA 5

VODORAVNO
1 Vipavo imenujejo tudi ...
5 Vrsta drevesa, ţivi fosil.
9 Najbolj znan izvir reke Vipave.
10 Dvorec v središču Vipave.
11 Planota nad Vipavo.
NAVPIČNO
2 Tipična vipavska kmetijska panoga.
3 V Vipavo je pripeljal egipčanske sarkofage.
4 Arhitekt spomenika sredi Glavnega trga.
6 Reka Vipava se izliva v reko ...
7 Tipična vipavska jed, mineštra iz kislega zelja.
8 Močan veter, ki piha na Vipavskem.
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4 EVALVACIJA PROGRAMA
4.1 Cilji raziskave
Skladno s predmetom in problematiko raziskave, smo postavili naslednje cilje:
- Oblikovati vsebinski načrt za šolo v naravi s poudarkom na druţboslovnih vsebinah.
- Preveriti, ali je oblikovan program šole v naravi po mnenju učiteljev primerno.
Skladno s postavljenimi cilji smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja:
- Ali bi učitelji na podlagi poznavanja Kampa Vrhpolje in njegove okolice oziroma na
podlagi prebranega programa kraj izbrali za izvedbo poletne šole v naravi in zakaj?
- Kako učitelji ocenjujejo vsebinski program šole v naravi v Kampu Vrhpolje?
- Kako učitelji ocenjujejo časovno ustreznost dejavnosti posameznih dni?
- Kako učitelji ocenjujejo usklajenost programa šole v naravi v Kampu Vrhpolje z učnim
načrtom?
- Kako učitelji ocenjujejo zanimivost posameznega dne za učence?
- Kako učitelji ocenjujejo celoten načrt?

4.2 Opis vzorca
Vzorec merjencev sestavlja 10 učiteljev iz 7-ih slovenskih osnovnih šol. Vsi anketiranci so
oddali veljavne anketne vprašalnike.
Pri prvem vprašanju, ki se je navezovalo na značilnosti vzorca, so anketiranci obkroţili spol.
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V raziskavi je sodelovalo 9 profesoric razrednega pouka in 1 profesor. Graf 1

4.3 Zbiranje podatkov
Po študiju literature sem najprej oblikovala vsebinski načrt šole v naravi, ki sem ga okvirno
zapolnila z različnimi dejavnostmi. Dejavnosti sem izbirala s pomočjo strokovne literature,
pregleda obstoječih programov šol v naravi in turistične ponudbe v okolici Kampa Vrhpolje.
Potem, ko sem dejavnosti okvirno izbrala, sem si ogledala kraje, ki se jih predvidela za
izvajanje šole v naravi in preverila, če so res primerni za izvajanje aktivnosti, ki sem jih v
tistem okolkju predvidela. Nato sem s pomočjo strokovne literature in drugih virov natančno
opredelila posamezne dejavnosti in še enkrat na terenu preverila moţnosti za njihovo
izvajanje. Glede na okolje sem nato oblikovala oz. preoblikovala predvidene dejavnosti.
Anketne vprašalnike sem skupaj s priloţenim programom šole v naravi v Kampu Vrhpolje
sredi marca

osebno odnesla na 12 slovenskih osnovnih šol. Skupaj sem oddala 25

vprašalnikov. V roku enega meseca in pol se je k sodelovanju odzvalo 7 osnovnih šol, ki so
skupaj vrnile 10 rešenih vprašalnikov.

4.4 Opis merskega inštrumenta
Za merski inštrument sem uporabila anketni vprašalnik (Priloga 1), s katerim sem ţelela
pridobiti mnenje učiteljev. Ţelela sem tako mnenja učiteljev iz bliţnjih šol, ki okolico Kampa
57

Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta

Karolina Kobal; diplomsko delo

Vrhpolje dobro poznajo in laţje ocenijo, ali sem v programu dobro izkoristila dane moţnosti,
kot tudi mnenja učiteljev iz oddaljenih šol, ki so jim naši kraji tuji in bi program ocenjevali le
na podlagi prebranega.
Vprašalnik je zajemal skupno 8 vprašanj. Učitelji so ocenjevali vsebinski načrt, zanimivost
dejavnosti za učence, časovno usklajenost, usklajenost programa z učnim načrtom in celoten
program šole v naravi v Kampu Vrhpolje z ocenami od 1 do 5, v vprašalnik pa sem vključila
tudi vprašanja odprtega tipa, saj sem ţelela na ta način pridobiti še nekaj odgovorov učiteljev,
ki so mi podala dodatna mnenja in sugestije o programu.

Podatki so bili obdelani v programu Excel, uporabila pa sem metode opisne statistike.
Odgovori anketirancev so izraţeni s številom. Rezultati so prikazani z različnimi oblikami
prikazov: tortni in stolpični.

4.5 Rezultati in interpretacija
V nadaljevanju sledi predstavitev in obrazloţitev rezultatov, pridobljenih na podlagi
anketnega vprašalnika. V drugem vprašanju sem najprej ţelela ugotoviti, če učitelji poznajo
Kamp Vrhpolje in njegovo bliţnjo okolico, nato pa, če bi se na podlagi videnega oziroma
prebranega odločili za organizacijo šole v naravi v tem kraju.

Graf 2
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Kamp Vrhpolje in njegovo bliţnjo okolico je poznalo 7 vprašanih. Na vprašanje ali bi na
podlagi videnega oziroma poznanega Kamp Vrhpolje izbrali kot kraj za izvedbo poletne šole
v naravi, je vseh 10 vprašanih odgovorilo z da. Na vprašanje zakaj so odgovarjali, da zaradi
lepe in mirne okolice, velike ponudbe otrokom primernih dejavnosti, ker je lokacija primerna
za izvedbo programa, zaradi gostoljubnih lastnikov kampa, ker je kampiranje nepozabna
izkušnja.
3 vprašani Kampa Vrhpolje in njegove bliţnje okolice niso poznali, vendar bi na podlagi
prebranega predloga programa za šolo v naravi prav tako vsi izbrali Kamp Vrhpolje kot kraj
za izvedbo poletne šole v naravi. Na vprašanje zakaj so odgovarjali, da zaradi opisanih
moţnosti, ki jih nudita kmetija in kamp, zaradi moţnosti, ki so v okolici, zaradi pestrega
programa.

Graf 3

Tretje vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju primernosti vsebinskega načrta. Ţelela sem
pridobiti številčne ocene vsebinskega načrta za vsak posamezen dan šole v naravi. Učitelji so
vsebinske načrte posameznih dni ocenjevali z ocenami od 1 (zelo slab) do 5 (odličen).
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Graf 4

Raziskava je pokazala, da sta bila učiteljem najbolj všeč vsebinska načrta drugega dne
(predstavitev Vrhpolja in umestitev na zemljevidu Slovenije, skica bliţnje okolice in
orientacija po njej, orientacijski tek, obisk starega vaškega jedra, zgodba o nastanku vodnjaka,
risanje z ogljem, večerne dejavnosti  pohod z baklami) in četrtega dne (pohod med
vinogradi, športno plezanje in lokostrelstvo, skupinske dejavnosti po pohodu: mladi fotografi,
športni novinarji, vipavski botaniki, naravni umetniki, sklepna prireditev), saj ju je kar 8
vprašanih ocenilo z odlično oceno in 2 z oceno zelo dober. Nekoliko manj sta bila učiteljem
všeč vsebinski načrt petega dne (Jej zdravo za počutje pravo!, bonton in kosilo na dvorcu
Zemono, šopek dišavnic, odhod), ki ga je 6 vprašanih ocenilo kot odličnega in 4 kot zelo
dobrega, ter vsebinski načrt tretjega dne (izlet v Slovenske Benetke, ogled razstave stare
opreme, peka kruha, večerne dejavnosti ob tabornem ognju), ki ga je polovica vprašanih
ocenila z odlično oceno in polovica z zelo dobro oceno. Najslabše je bil ocenjen vsebinski
načrt prvega dne (prihod in namestitev, spoznavanje druţine Kobal, domačije in Kampa
Vrhpolje, druţina nekoč in danes, igre naših babic in dedkov, večerne dejavnosti  socialne
igre), saj sta ga je 2 od vprašanih ocenila z oceno dober, 4 z oceno zelo dober in 4 z odlično
oceno. Nihče od vprašanih ni nobenega od vsebinskih načrtov ocenil z oceno slab ali zelo
slab.
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V četrtem vprašanju sem ţelela ugotoviti, ali so po mnenju učiteljev dejavnosti po
posameznih dnevih časovno ustrezno načrtovane, preveč zgoščene ali premalo zgoščene.

Graf 5

Raziskava je pokazala, da so po mnenju večine učiteljev dejavnosti v vseh dneh časovno
ustrezno načrtovane, le za dejavnosti v prvem in tretjem dnevu je 1 izmed vprašanih menil, da
so preveč zgoščene. Kot premalo zgoščen ni bil ocenjen časovni načrt nobenega od dnevov.
S petim vprašanjem sem ţelela izvedeti ali se zdijo učiteljem dejavnosti posameznih dni
usklajene z učnim načrtom. Učitelji so usklajenost dejavnosti posameznega dne z učnim
načrtom ocenjevali z ocenami od 1 (zelo slabo usklajeno) do 5 (odlično usklajeno).
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Graf 6

Raziskava je pokazala, da so učitelji usklajenost dejavnosti prvega, drugega, četrtega in
petega dne z učnim načrtom ocenili z enakimi ocenami in sicer 6 vprašanih z oceno odlično
usklajeno, 3 z oceno zelo dobro usklajeno in 1 z oceno dobro usklajeno. Nekoliko slabše je
bila ocenjena usklajenost dejavnosti z učnim načrtom v tretjem dnevu: 1 izmed vprašanih je
menil, da je usklajenost dobra, 4 da je zelo dobra in 5 da je odlična. Nihče izmed učiteljev ni
menil, da so dejavnosti katerega izmed posameznih dnevov slabo ali zelo slabo usklajene z
učnim načrtom.

S šestim vprašanjem sem ţelela izvedeti, kako ocenjujejo učitelji zanimivost posameznega
dne za učence. Posamezen dan so anketiranci ocenili z ocenami od 1 (nezanimiv) do 5 (zelo
zanimiv).
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Graf 7

Analiza ankete je pokazala, da je po mnenju učiteljev za učence najbolj zanimiv četrti dan
(pohod med vinogradi, športno plezanje in lokostrelstvo, skupinske dejavnosti po pohodu:
mladi fotografi, športni novinarji, vipavski botaniki, naravni umetniki, sklepna prireditev), saj
so ga kot zelo zanimivega za učence ocenili vsi učitelji. 70 je kot zelo zanimive za učence
ocenilo prvi, tretji in peti dan. Nekoliko slabše je bil ocenjen drugi dan, za katerega je 6
učiteljev menilo, da je za učence zelo zanmiv. Nihče od vprašanih ni nobenega od dnevov
ocenil za učence manj zanimivega ali nezanimivega.
V sedmem vprašanju sem ţelela pridobiti številčno oceno celotnega načrta poletne šole v
naravi v Kampu Vrhpolje.
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Graf 8

Celotni oblikovani načrt poletne šole v naravi v Kampu Vrhpolje je 7 anketirancev ocenilo
kot odličnega, 2 kot zelo dobrega in 1 kot dobrega.

V osmem, zadnjem vprašanju sem ţelela od anketirancev izvedeti še, kaj bi v načrtu za šolo
v naravi v Kampu Vrhpolje spremenili, dodali ali odvzeli. Eden izmed predlogov je bil, naj v
programu poudarim, da se dejavnosti lahko spreminjajo in prilagajajo letnemu času, delu na
kmetiji (košnja, trgatev, delo v kleti, ...). Eden izmed anketirancev je izrazil mnenje, da bi bilo
zaţeleno nekoliko več prostega časa za počitek, zaupne pogovore. Sicer pa jih je večina
napisala, da v programu ne bi ničesar spreminjali in mi zaţeleli, da bi se program nekoč tudi
uspešno izvedel.
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5 ZAKLJUČEK
Z izvajanje šole v naravi na podeţelju otrokom omogočimo, da preţivijo vsaj kratek čas v
čistem, mirnem in predvsem drugačnem okolju. Vrhpolje je vas, ki lahko otrokom pribliţa
naravo, ţivljenje na vasi nekoč in danes, hkrati pa lahko otroci z izvajanjem ustreznega
programa doseţejo pomembne vzgojno-izobraţevalne cilje.
Šola v naravi je oblika šolskega dela, ki v sebi skriva veliko več, kot bi menili na prvi pogled.
Moj cilj je bil sestaviti načrt za poletno šolo v naravi in na začetku se je zdel dokaj preprost,
saj so se mi dejavnosti porajale kar ena za drugo. Ţe po nekaj straneh prebrane literature pa
sem spoznala, da naloga ni tako enostavna. Na voljo so številne različne dejavnosti, na
razpolago pa je le določeno število dni, ur. Kako v tem kratkem času z učenci čim več
raziskati, se čim več naučiti, jim čim bolj pribliţati dano okolje in jim pričarati nepozabne
izkušnje in doţivetja, ob enem pa upoštevati vsa določila in navodila, je vprašanje, ki se mi je
pogostokrat zastavljalo.
Ob oblikovanju programa petdnevne šole v naravi v Kampu Vrhpolje sem se trudila učencem
ponuditi čim bolj pristne, edinstvene in tipično vipavske dejavnosti, ki bi bile na voljo v
neposredni bliţini in neodvisne od letnega časa in sodelovanja zunanjih sodelavcev. Ko sem z
anketnim vprašalnikom preverila, ali je po mnenju učiteljev program primeren, lahko na
podlagi rezultatov rečem, da so ga sprejeli kot ustreznega, saj ga je 7 vprašanih ocenilo z
odlično oceno, vseh 10 vprašanih pa bi Kamp Vrhpolje izbralo kot kraj za izvajanje poletne
šole v naravi.
Prav anketni vprašalniki oziroma pridobivanje rešenih, mi je pri delu povzročalo največ teţav.
Dobila sem vrnjenih 40 % vprašalnikov, kar je najbrţ razmeroma dobro, glede na to, da so
morali učitelji prebrati celotni program, preden so lahko odgovarjali na zastavljena vprašanja.
Nekaj teţav sem imela tudi pri analizi odgovorov. Teţko je analizirati in še teţje objektivno
komentirati pridobljene rezultate raziskave, ki ocenjujejo program, ki si ga sam oblikoval.
Trudila sem se biti čim bolj objektivna, vendar verjamem, da bi kdo drug rezultate lahko
interpretiral tudi na drugačen način. Tudi število vprašalnikov je bilo premajhno, da bi lahko
določene stvari posploševali. Tudi če bi program izvedli v praksi in imeli nekaj ocenjevalcev,
bi bili pogledi lahko zelo različni ali celo izključujoči. Takšni, kot smo tudi ljudje sami.
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Med samim delom pa so mi se mi porodile ţe nove ideje in tudi nekatere, ki se jih izpustila, bi
ponovno vključila. Iz programa sem izpustila vinogradništvo in trgatev, ki je primerna le ob
točno določenem času. Izločila sem tudi srečanje s Teodozijem in njegovo rimsko vojsko iz
Kulturno-izobraţevalnega društva Teodozij, saj sem menila, da bi vključevalo preveč
sodelujočih in bi bilo zato teţje izvedljivo. Vendar bi ob ponovnem pisanju programa obe
dejavnosti zagotovo vključila, saj sem spoznala, da bi bili za učence dejavnosti zelo zanimivi
in sta navsezadnje za našo vas tudi zelo pomembni. Mogoče bi ju zaradi laţje organizacije le
preoblikovala in učence namesto v trgatev, ki je na razpolago le septembra, popeljala v star
vrhpoljski hram in jim tako pribliţala več sto let staro tradicijo. Namesto srečanja s
Teodozijevo vojsko pa bi na večerni obisk ob tabornem ognju povabila le Teodozija, da nam
pripoveduje zgodbo o svoji zmagoviti bitki pri mrzli reki, v kateri je leta 394 z pomočjo burje
premagal sovraţnika Evgenija. Tudi burjo sem, zaradi njene nepredvidljivosti, izpustila, pa bi
jo zopet vključila. Tako kot je imela v naših krajih pomembno vlogo ţe v rimskih časih, jo
ima tudi dandanes. Nekateri pravijo, da tako, kot odpihne oblake in očisti nebo, očisti in
poţivi tudi duše Vipavcev in da smo prav zaradi nje tako odprti in dobrosrčni. Upam, da bo
prinesla nekaj zagona tudi v ta program in da bo šola v naravi v Kampu Vrhpolje nekoč res
zaţivela ter mladim gostom nudila nepozabne izkušnje v Vipavski dolini.
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7 PRILOGE
Priloga 1
Vprašalnik za učitelje razrednega pouka in učitelje druţbe
Spoštovani,
sem Karolina Kobal, študentka Oddelka za razredni pouk na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.
Pripravljam diplomsko delo z naslovom Šola v naravi v Kampu Vrhpolje pod mentorstvom dr.
Maje Umek.
Prihajam z vinogradniške družine v Vipavski dolini, v zadnjih letih pa se ukvarjamo tudi s
turizmom. Prav navdušenost naših gostov nad pestrostjo lepot naše doline in naše kmetije me
je vzpodbudila, da pripravim tedenski program za šolajoče se otroke. Preučila sem dane
možnosti in se odločila za program s poudarkom na družboslovnih dejavnostih.
S pomočjo raziskave želim preveriti, ali je po mnenju učiteljev program časovno in
težavnostno ustrezen, učencem zanimiv in ustrezno usklajen z učnim načrtom, skratka
primeren za učence 4. in 5. razredov. Hkrati me zanima tudi, kako bi ga lahko izboljšala.
Prosim, preberite program in izpolnite vprašalnik.
Vprašalnik je anonimen in identiteta nikogar od vprašanih ne bo razkrita. Podatki bodo
uporabljeni zgolj v raziskovalne namene diplomskega dela.
Zahvaljujem se za Vaše sodelovanje.
1. SPOL

M

Ţ

2. POZNAVANJE KAMPA VRHPOLJE
Ali poznate Kamp Vrhpolje in njegovo bliţnjo okolico?

DA

NE

V kolikor ste na vprašanje odgovorili z DA, odgovarjajte na naslednje vprašanje:

Ali bi Kamp Vrhpolje na podlagi videnega izbrali kot kraj za izvedbo
poletne šole v naravi?

Zakaj?
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V kolikor ste na vprašanje odgovorili z NE, odgovarjajte na naslednje vprašanje:

Ali bi na podlagi prebranega Kamp Vrhpolje izbrali kot kraj za izvedbo
poletne šole v naravi?

DA

NE

Zakaj?

3. VSEBINSKI NAČRT

Ocenite vsebinski načrt posameznega dne z oceno od 1 do 5 (1 – zelo slab, 2 – slab, 3 
dober, 4 – zelo dober, 5 – odličen).

PRVI DAN (prihod in namestitev, spoznavanje druţine Kobal,
domačije in Kamp Vrhpolje, druţina nekoč in danes, igre naših babic
in dedkov, večerne dejavnosti-socialne igre)

1 2 3 4 5

DRUGI DAN (predstavitev Vrhpolja in umestitev na zemljevidu
Slovenije, skica bliţnje okolice in orientacija po njej, orientacijski tek,
obisk starega vaškega jedra, zgodba o nastanku vodnjaka, risanje z
ogljem, večerne dejavnosti-pohod z baklami)

1 2 3 4 5

TRETJI DAN (izlet v Slovenske Benetke, ogled razstave stare
opreme, peka kruha, večerne dejavnosti-ob tabornem ognju)

1 2 3 4 5

ČETRTI DAN (pohod med vinogradi, športno plezanje in
lokostrelstvo, skupinske dejavnosti po pohodu: mladi fotografi, športni
novinarji, vipavski botaniki, naravni umetniki, sklepna prireditev)

1 2 3 4 5

PETI DAN (Jej zdravo za počutje pravo!, bonton in kosilo na dvorcu
Zemono, šopek dišavnic, odhod)

1 2 3 4 5
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4. ČASOVNI NAČRT

Obkroţite, ali so dejavnosti po dnevih časovno ustrezno načrtovane, preveč zgoščene ali
premalo zgoščene.

PRVI DAN

PREVEČ ZGOŠČEN

USTREZEN

PREMALO
ZGOŠČEN

DRUGI DAN

PREVEČ ZGOŠČEN

USTREZEN

PREMALO
ZGOŠČEN

TRETJI DAN

PREVEČ ZGOŠČEN

USTREZEN

PREMALO
ZGOŠČEN

ČETRTI DAN

PREVEČ ZGOŠČEN

USTREZEN

PREMALO
ZGOŠČEN

PETI DAN

PREVEČ ZGOŠČEN

USTREZEN

PREMALO
ZGOŠČEN

5. USKLAJENOST Z UČNIM NAČRTOM

Ocenite usklajenost dejavnosti posameznega dne z učnim načrtom z oceno od 1 do 5 (1 – zelo
slabo usklajeno, 2 – slabo usklajeno, 3 – dobro usklajeno, 4 – zelo dobro usklajeno, 5 –
odlično usklajeno).

PRVI DAN

1

2

3

4

5

DRUGI DAN

1

2

3

4

5

TRETJI DAN

1

2

3

4

5

ČETRTI DAN

1

2

3

4

5

PETI DAN

1

2

3

4

5
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6. ZANIMIVOST ZA UČENCE

Ocenite zanimivost posameznega dne za učence z oceno od 1 do 5 (1 – nezanimivo, 2 – manj
zanimivo, 3 – niti zanimivo, niti nezanimivo, 4 – zanimivo, 5 – zelo zanimivo).

PRVI DAN

1

2

3

4

5

DRUGI DAN

1

2

3

4

5

TRETJI DAN

1

2

3

4

5

ČETRTI DAN

1

2

3

4

5

PETI DAN

1

2

3

4

5

7. CELOTEN NAČRT

Ocenite celoten načrt šole v naravi v Kampu Vrhpolje z oceno od 1 do 5.

1

2

3

4

5

zelo slab

slab

dober

zelo dober

odličen

8. Kaj bi v načrtu šole v naravi v Kampu Vrhpolje spremenili/dodali/odvzeli?
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