
 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STANKA HEBAR  



 
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA RAZREDNI POUK 

 

 

 

 

 

 

POHODNIŠTVO IN GORNIŠTVO  

V PODALJŠANEM BIVANJU 
 

DIPLOMSKO DELO 
 

 

 

 

 

 
Mentorica: dr. Vesna Štemberger, docentka                             Kandidatka: Stanka Hebar 

Somentor: dr. Franc Krpač, višji predavatelj 

 

Ljubljana, oktober, 2011



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Hebar Stanka; diplomsko delo 
 

I 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisana Stanka Hebar izjavljam, da je to diplomsko delo moje lastno delo. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Hebar Stanka; diplomsko delo 
 

II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Želela bi se zahvaliti učencem 1., 2. in 3. razreda Osnovne šole Ormož in njihovim staršem za 

sodelovanje v modelu. 

Zahvaliti se želim tudi vsem sodelavcem v Osnovni šoli Ormož, ki so mi pri nastanku 

diplomskega dela kakorkoli pomagali. 

Velika zahvala pa gre tudi mentorici dr. Vesni Štemberger in somentorju dr. Franju Krpaču, ki 

sta mi pomagala z nasveti in me vodila pri nastajanju dela. 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Hebar Stanka; diplomsko delo 
 

III 
 

POVZETEK 

 

Zaradi zaposlenosti staršev so danes v oddelke podaljšanega bivanja od 1. do 3. razreda 

vključeni skoraj vsi otroci. Delo v oddelku podaljšanega bivanja mora potekati po programu, 

ki naj bo čim bolj raznolik.  

Ob današnjem načinu življenja ugotavljamo, da se otroci premalo gibljejo. K povečanju 

količine gibanja lahko prispevamo tudi učitelji, ki delamo v podaljšanem bivanju z 

aktivnostmi, ki naj bodo tudi gibalne, zaželeno je, da so tudi te čim bolj raznolike. Ena od 

gibalnih aktivnosti je lahko tudi pohodništvo, saj zanj ne potrebujemo skoraj nobene dodatne 

opreme. 

Gorništvo je skozi stoletja postalo del identitete našega naroda in je tako prisotno tudi v 

učnem načrtu za osnovno šolo. Velika večina se nas slej ko prej odpravi v gore, zato ni nikoli 

prezgodaj za učenje otrok o njem. 

Zaradi vsega tega sem pripravila model vključitve pohodništva in gorništva v podaljšano 

bivanje in ga izvedla z učenci od 1. do 3. razreda, ki obiskujejo podaljšano bivanje v teh 

oddelkih. 

Odziv otrok in njihovih staršev je bil izredno pozitiven, saj otroci uživajo v spoznavanju 

nečesa novega in raziskovanju le-tega. 

 

 

 

Ključne besede: podaljšano bivanje, pohodništvo, gorništvo. 
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ABSTRACT 

 

Due to the fact that nowadays parents are mostly employed almost all children from the first 

to the third grade of primary school are included in extended stay. Working in a section of the 

extended stay should be guided by a dynamic and variable programme.  

We find that children are not included in sports. Teachers of the extended stay can increase 

the amount of movement with activities that should be the movement based; it is desirable 

that they are diversified. One of the movement based activities can also be hiking, since 

almost any additional equipment is not needed. 

Through the centuries mountaineering has become a part of our nation’s identity and is also 

present in the curriculum for primary school. The vast majority of us will sooner or later go to 

the mountains and this is why it is never too early to start teaching children about it. 

Taking these facts into consideration I have prepared a model that includes hiking and 

mountaineering in the extended stay and implemented pupils from the first to the third grade. 

The response of children and their parents was extremely positive because the children enjoy 

learning something new and like to explore. 

 

Keywords: extended stay, hiking, mountaineering. 
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1. 0 UVOD 

Dandanes otroci veliko preveč časa preživijo ob računalniku in televiziji, njihov stalni 

spremljevalec pa je tudi mobilni telefon. Zaradi vsega tega se zdi, da izgubljajo občutek za 

naravo in bivanje v njej. Otroci preživijo veliko časa v šoli, večina jih je vključena tudi v 

podaljšano bivanje in ostajajo v šoli vse do 16. ure in mogoče še dlje.  

Podaljšano bivanje poteka po svojem programu, ki vključuje štiri dejavnosti, samostojno 

učenje, sprostitveno dejavnost, ustvarjalno preživljanje časa in kosilo. Učitelji v podaljšanem 

bivanju opažamo, da so otroci naveličani ustvarjalnih delavnic v podaljšanem bivanju, saj se 

nanje pogosto ne odzivajo. Želijo si drugačnih dejavnosti, predvsem nečesa novega.  

Vse prepogosto slišimo tudi očitke, da je podaljšano bivanje namenjeno samo opravljanju 

domačih nalog in varstvu učencev pred odhodom domov. Tovrstne trditve pa niso v skladu s 

konceptom podaljšanega bivanja, ki natančno določa dejavnosti podaljšanega bivanja. 

Učitelji, ki poučujejo v podaljšanem bivanju so glede vsebin, ki jih vključujejo zelo 

avtonomni. Zaželeno je, da so vsebine čim bolj raznolike in učencem zanimive. Čim več 

aktivnosti naj bi bilo tudi gibalnih.  

Pohodništvo in gorništvo je postalo skozi stoletja del kulture našega naroda. Nekako se je 

uveljavil rek, da ni Slovenec kdor ni bil vsaj enkrat v življenju na Triglavu. Gore privlačijo 

ljudi s svojo neokrnjenostjo in nedostopnostjo. Od pohodnika pa zahtevajo tudi fizično 

pripravljenost in vzdržljivost. Pri tako množičnem zahajanju v gore pa se vedno znova 

postavlja vprašanje, če so gorniki za to tudi pripravljeni, tako v fizičnem kot psihičnem 

smislu. Menim, da tudi za to dejavnost velja rek, da zanjo ni nikoli prezgodaj. Že zelo 

majhnega otroka lahko vzamemo s seboj na kakšen nezahteven krajši pohod. Na ta način ga 

lahko spontano in nevsiljivo poučimo o vsem, kar bo kot samostojni pohodnik v prihodnosti 

potreboval.  

Ker je pohodništvo in gorništvo tako vpeto v kulturo našega naroda je z učnim načrtom 

določeno, da šola prevzame tudi gorniško vzgojo otrok. Le-to lahko šola udejanja na različne 

načine preko obveznega programa in dodatnih programov. Na žalost je pohodništvo in 

gorništvo povezano tudi z nekaterimi stroški. Učenci potrebujejo pohodne čevlje, kar ni 

največji strošek, temveč so največji strošek prevozi otrok. Pogosto v bližini šole ni primernih 

hribov, še manj pa gora, na katere bi se lahko povzpeli, temveč je treba do izhodišč 

organizirati eno od oblik prevoza, največkrat avtobusni prevoz, kar pa dandanes ni 

zanemarljiv strošek. Postavlja se tudi vprašanje zagotavljanja varnosti. Vsi dobro vemo, da pri 
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hoji v gore na noben način ne moremo zagotoviti popolne varnosti in izključiti vseh 

nevšečnosti. Tudi zaradi tega v šolah pogosto ne uresničujejo gorniške vzgoje kot je zapisana 

v učnem načrtu.  

Danes vse raziskave kažejo, da se otroci in mladina premalo gibljejo in imajo preveliko 

telesno težo. Prav zaradi tega bi jim morali približati hojo kot eno najprijetnejših oblik 

rekreacije. Med hojo se lahko mladi družijo med seboj in vzpostavijo pristnejše odnose kot 

preko različnih družabnih omrežij, kar je danes tako aktualno. 

Glede na to, da so vsebine pohodništva in gorništva mogoče premalo prisotne pri pouku 

športne vzgoje, jih lahko uspešno vključimo tudi v program dela v oddelku podaljšanega 

bivanja. Visoke gore s svojimi zgodbami in prebivalci so za učence izredno zanimive. Poleg 

tega je hoja najbolj naravna oblika gibanja, ki jo učenci brez težav obvladajo. Mlajšim 

učencem so tudi pohodi v bližnjo okolico zanimivi in ne potrebujejo posebnih izzivov.  

Poleg pohodov lahko v program uspešno vključimo veliko vsebin planinske šole. Vse skupaj 

pa mora biti izvedeno spontano in čim več preko igre, saj je le-ta najpomembnejša pri učenju 

mlajših učencev. Teoretičnim vsebinam moramo dodati veliko praktičnih, saj se preko tega 

učenci veliko več naučijo. 

Vsebine pohodništva in gorništva smo tudi praktično vključili v podaljšano bivanje. Tako pri 

učencih kot pri starših smo naleteli na zelo pozitiven odziv, saj se tudi starši zavedajo 

pomembnosti gibanja za otroke. Otroci so težko pričakovali vsak naslednji teden, ko jih je 

čakala nova neznana dejavnost. Najbolj so se razveselili pohodov in aktivnosti na prostem. Na 

žalost pa ravno te dejavnosti predstavljajo za učitelje težavo, saj potrebujejo dodatne 

spremljevalce. 
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2. 0 PREDMET IN PROBLEM RAZISKAVE 

2. 1 Podaljšano bivanje v osnovni šoli 

2. 1. 1 Opredelitev podaljšanega bivanja 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira v okviru 

razširjenega programa. Organizirano je za učence od 1. do 5. razreda, za učence s posebnimi 

potrebami, za katere je tako določeno z odločbo pa tudi do 9. razreda. Podaljšano bivanje 

poteka po pouku in učenci se vanj vključijo prostovoljno. (Kos Knez, 2003). 

Podaljšanega bivanja ne smemo razumeti kot nadaljevanje pouka ali pa ga ločiti od pouka. 

Tako pouk kot podaljšano bivanje moramo razumeti kot celoto, saj sta medsebojno povezana 

in odvisna. (Kos Knez, 2003). 

Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz ciljev pouka, vendar pa je ob tem potrebno 

upoštevati še interese, potrebe in želje učencev ter njihovih staršev. (Delovna skupina za 

pripravo koncepta podaljšanega bivanja, 2005). 

 

2. 1. 2 Cilji podaljšanega bivanja 

Cilji dejavnosti podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo s cilji pouka. 

Splošni cilji podaljšanega bivanja so: 

- zagotoviti spodbudno, zdravo in varno psihosocialno in fizično okolje za razvoj in 

izobraževanje, 

- omogočiti redno, samostojno in uspešno opravljanje obveznosti za šolo in jim, če je 

potrebno, nuditi ustrezno strokovno pomoč, 

- omogočiti skupno načrtovanje in izbiranje aktivnosti in s tem sooblikovanje programa 

za posamezne dejavnosti, 

- omogočiti razumevanje pomena vednosti in znanja za odraščanje in osebni razvoj, 

- omogočiti razumevanje pomena kvalitetnih odnosov v skupini vrstnikov za dobro 

počutje in skupne dosežke. (Delovna skupina za pripravo koncepta podaljšanega 

bivanja, 2005). 
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2. 1. 3 Vloga učitelja 

V podaljšanem bivanju lahko izvajajo vzgojno-izobraževalno delo: učitelji razrednega pouka, 

učitelji predmetnega pouka, vzgojitelji predšolskih otrok, defektologi, pedagogi, psihologi in 

socialni pedagogi. 

Vloga učitelja v podaljšanem bivanju je povsem drugačna kot pri pouku. V podaljšanem 

bivanju je možnih več pristnih stikov in kontaktov. Učitelj ima možnost spoznati učence še z 

druge plati, ki je veliko bolj sproščena kot pri pouku. Pustiti se mora voditi tudi otrokom, 

skuša odkriti njihove interese in jim v skladu z njimi ponuditi tudi dejavnosti. Vedno pa si 

mora vzeti čas tudi za pogovor, opazovanje, razmišljanje, branje in raziskovanje. V kolikor 

učenci izrazijo željo po raziskovanju nekega področja, je zaželeno, da se tej želji učitelj 

odzove. V podaljšanem bivanju je možno zelo nevsiljivo razvijanje socialnih veščin preko 

igre. Na delo v podaljšanem bivanju v veliki meri vpliva tudi osebnost učitelja, koliko je 

sposoben učence motivirati za delo ali ima posluh za njihove potrebe in interese ali je 

pripravljen prisluhniti učenčevim tegobam in  strahovom. V kolikor učitelj vse to zmore 

običajno v oddelku nima težav z vzpostavitvijo reda in discipline. (Kos Knez, 2003). 

Učitelj je v oddelku podaljšanega bivanja povsem samostojen in avtonomen, v nobenem 

primeru ni podrejen učitelju pouka. Za uspeh učencev sta odgovorna oba, učitelj, ki poučuje v 

razredu, in učitelj podaljšanega bivanja, saj ju vežejo isti cilji. Komunikacija med njima mora 

biti vsakodnevna in izčrpna. Drug drugega obveščata o morebitnih učnih težavah in 

obremenjenostjo učencev z obveznostmi. Skupno naj bi izvajala tudi vsa sodelovanja s starši, 

kot so roditeljski sestanki, govorilne ure in različne delavnice. (Kos Knez, 2003). 

Predvsem pa je pomemben tudi odnos učitelja samega do svojega dela. V kolikor mu je delo v 

oddelku podaljšanega bivanja izziv in spodbuda k nadaljnjemu raziskovanju in izobraževanju, 

bo v oddelku podaljšanega bivanja uspešen, saj bo imel za sabo zadovoljne učence in njihove 

starše. Predvsem je velikega pomena tudi zadovoljstvo staršev, saj se preko njih le-to prenaša 

na učence in obratno. Ko starši začutijo pomembnost dela v podaljšanem bivanju, le-temu 

dajejo večjo veljavo in preko njih postaja le-to več kot varstvo. 
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2. 1. 4 Dejavnosti, ki potekajo v podaljšanem bivanju 

V oddelku podaljšanega bivanja poteka vzgojno-izobraževalno delo pod strokovnim 

vodstvom učitelja in vsebuje naslednje elemente: 

 

SAMOSTOJNO UČENJE  

Samostojno učenje je dejavnost v okviru katere se učenci navajajo na samostojnost pri delu. 

Znanje, ki so ga pridobili pri pouku tako še dodatno utrjujejo, razširjajo in poglabljajo. Učenci 

se učijo čim bolj samostojno pridobivati in uporabljati svoje znanje, pridobivajo učne navade 

ter pozitiven odnos do učenja. S samostojnim učenjem naj ne bi začeli prej kot eno uro po 

kosilu, ko so učenci spočiti in pripravljeni za delo. Učenci so pri delu nosilci vzgojno-

izobraževalnega procesa, naloga učitelja pa je, da jih motivira za delo in pomaga pri osvojitvi 

zastavljenih ciljev. V času te dejavnosti običajno učenci opravijo domače naloge in se 

navajajo na različne oblike učenja. (Kos Knez, 2003). 

 

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA 

Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, namenjena zadovoljevanju in razvijanju interesov 

učencev. Učencem omogoča ukvarjanje z vsebinami po njihovi izviri, vendar so dejavnosti 

kljub temu načrtovane, ciljno usmerjene in organizirane. Učitelj delo načrtuje tako, da si 

učenci ob različnih dejavnostih enakomerno razvijajo ustvarjalnost na kar najbolj različnih 

področjih, kot so: kulturno, umetniško, športno, delovno-tehnično, raziskovalno, ekološko …  

Za učence so zelo pomembne gibalne aktivnosti, saj jih z veseljem sprejmejo in vedno 

izražajo željo po njih. (Kos Knez, 2003). 

 

SPROSTITVENA DEJAVNOST 

Sprostitvena dejavnost je zelo pomemben in nepogrešljiv del podaljšanega bivanja. V času te 

dejavnosti si učenci odpočijejo in naberejo novih moči za delo. Dejavnosti niso ciljno 

usmerjene. Pomembna je predvsem pestra ponudba kar najbolj raznolikih dejavnosti. Učenci 

svobodno izbirajo dejavnosti, se družijo z vrstniki in niso neposredno vodeni. Učitelj 

zagotavlja možnosti za sprostitev, jih spodbuja,  jim svetuje, sodeluje. Pomembno je, da ima 

ves čas pregled nad učenci. Najprimerneje bi bilo, da so učenci v času sprostitvene dejavnosti 

kar največ časa na prostem, saj sta potrebi po gibanju in igri primarni potrebi mlajših učencev. 
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Sprostitveno dejavnost je priporočljivo izvajati takrat, ko je učenec biološko manj sposoben, 

to je predvsem čas med dvanajsto in štirinajsto uro. (Kos Knez, 2003). 

 

KOSILO 

V času te dejavnosti poteka priprava na kosilo in samo kosilo. Predvsem v nižjih razredih je 

treba tej dejavnosti nameniti več časa, da učenci usvojijo nekatera temeljna pravila 

prehranjevanja. Dejavnost naj poteka čim bolj umirjeno brez nepotrebnega čakanja in hitenja. 

Tudi prehod od kosila v sprostitveno dejavnost naj bo čim postopen. (Kos Knez, 2003). 

Navedene dejavnosti morajo biti v podaljšanem bivanju prisotne vsak dan. Zato je nujno 

potrebno delo načrtovati, da ne pride do tega, da bi učenci v podaljšanem bivanju opravljali 

samo domače naloge. Pri ustvarjalnem preživljanju časa pa mora biti učitelj pozoren, da 

usmerja učence na čim bolj različna področja, pri tem pa vključuje tudi vse aktualne dogodke. 

Kadar v šoli ali njeni okolici poteka kašen zanimiv dogodek ali prireditev je prav, da se temu 

priključijo učenci s svojimi aktivnostmi tudi v oddelku podaljšanega bivanja. 

 

2. 1. 5 Podaljšano bivanje skozi čas 

Začetki podaljšanega bivanja segajo v šolsko leto 1962/63, ko sta nastala v Ljubljani v 

Osnovni šoli Frana Levstika, prva »varstvena oddelka«. Vanju so bili vključeni učenci od 1. 

do 8. razreda, ki doma niso imeli ustreznih pogojev za razvoj. Tako oblikovani oddelki so bili 

predvsem socialno naravnani. V njih so se učenci prehranjevali, dobivali pomoč pri učenju in 

pod pedagoškim vodstvom preživeli del svojega prostega časa. Od tega leta naprej je po vsej 

Sloveniji število oddelkov podaljšanega bivanja učencev naraščalo iz leta v leto. Na ta način 

si je država prizadevala k izenačitvi pogojev za nemoten razvoj vseh učencev, tudi tistih iz 

socialno šibkejših okolij. V letu 1975 je prišlo do ustanovitve prvih celodnevnih šol, vendar 

pa je število oddelkov podaljšanega bivanja kljub temu naraščalo. Funkcija oddelkov 

podaljšanega bivanja je tako socialna kot varstvena. Vpeljevanje celodnevne šole je bilo 

politični projekt. V prvem letu je začelo delovati šest celodnevnih šol in v naslednjih letih je 

njihovo števili postopno naraščalo in tako je ob njihovi desetletnici delovalo že 151 

celodnevnih šol. Proti koncu osemdesetih let je njihovo število pričelo upadati, dokler ob 

prehodu na nov političnih sistem niso ukinili vseh. Ker vse šole niso imele pogojev, da bi 

postale celodnevne šole, poleg tega pa je bilo delovanje celodnevnih šol drago, so še vedno 

ostali tudi oddelki podaljšanega bivanja za učence, ki so potrebovali posebno družbeno 
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pomoč. Koncept celodnevnih osnovnih šol je bil zapisan zelo napredno in je še danes 

sodoben.  V njem najdemo vse elemente današnjega podaljšanega bivanja. Namenjen je bil 

celostnemu razvoju odraščajočega človeka. Njen glavni cilj je bil spodbujanje učenčevega 

razvoja. Celodnevne šole so imele tako pozitivne kot negativne posledice. Med pozitivne 

štejejo: uresničevanje interesov učencev, saj so se v času bivanja v šoli učenci vključevali v 

najrazličnejše interesne dejavnosti, sodelovanje šole z lokalno skupnostjo in starši je bilo 

veliko boljše, učenci iz socialno šibkejših družin so imeli veliko boljše pogoje za razvoj. 

Pomembno pa je bilo tudi dejstvo, da so se učenci in učitelji veliko bolje spoznali. Slabost 

celodnevnih šol je bila njihova togost. Pouk in vse ostale dejavnosti so potekale po strogo 

določenem urniku, prisotne so bile tradicionalne metode dela in hrup zaradi neprimernih 

prostorov. Učitelji so se počutili preobremenjene. Vključevanje v program celodnevne šole ni 

bilo vedno prostovoljno, zato so imeli starši do njih odklonilni odnos. S prehodom na nov 

družbeni sistem so celodnevne šole ugasnile, saj ni bilo več spodbud od »zgoraj«. Pomemben 

razlog za odpravo celodnevnih šol je bil tudi finančni, bile so namreč predrage. (Novak, 2005) 

Kljub vsem argumentom za in proti celodnevni šoli pa obstaja še vedno mnenje, da je to šola 

prihodnosti. K temu mnenju so veliko prispevali tudi izsledki rezultatov PISE, ki so jih 

dosegle nekatere evropske države. (Popp, 2005)  

Po ukinitvi celodnevnih šol pri nas so ponovno v veliki meri zaživeli oddelki podaljšanega 

bivanja. Vanje je vključenih tudi več kot 90 % otrok, predvsem v prvih razredih. Z leti šolanja 

se vključenost otrok zmanjšuje in je najnižja v petem razredu.  

 

2. 1. 6 Ali je podaljšano bivanje več kot varstvo? 

Na zapisano vprašanje je pravilen samo en odgovor. Podaljšano bivanje je in mora biti več kot 

varstvo. Kljub temu pa so še vedno prisotni očitki in gledanje, da je namen podaljšanega 

bivanja le varno čakanje na starše. Tudi učitelji pogosto gledajo na delo v podaljšanem 

bivanju kot na nujno zlo, da imajo službo. Kljub temu pa imamo seveda tudi svetle izjeme, ki 

želijo poučevati v podaljšanem bivanju in se v takem delu zelo dobro počutijo. Stališča 

učiteljev do dela v podaljšanem bivanju je raziskovala Andreja Tinta (2007) in ugotovila, da 

imajo učitelji, ki delajo v oddelkih podaljšanega bivanja, zelo negativno mnenje o pogojih 

dela, saj imajo v oddelku pogosto zelo veliko otrok, kar določa normativ, ki je za oddelke 

podaljšanega bivanja 28 otrok. Poleg tega je njena raziskava pokazala, da imajo učitelji do 

vzgojno-izobraževalnega dela v oddelkih podaljšanega bivanja dokaj negativno stališče. 
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Da je podaljšano bivanje lahko več kot varstvo in opravljanje domačih nalog lahko dokažejo 

le učitelji, ki v njem delajo. To dokažejo preko različnih delavnic in projektov, v katere se 

vključujejo učenci. Učitelji v podaljšanem bivanju lahko bolje spoznajo učence, njihov 

značaj, interese in močna področja ter jih nato razvijajo. 

Za delo v oddelkih podaljšanega bivanja so verjetno najbolj usposobljeni učitelji razrednega 

pouka in vzgojitelji predšolskih otrok, saj so najbolje usposobljeni za delo z mlajšimi učenci. 

Seveda pa se na tem mestu pogosto znajdejo tudi učitelji predmetnega pouka zaradi 

dopolnjevanja obvez ali pa ker ne najdejo možnosti zaposlitve na svojem področju. Prav ti 

učitelji pa bi lahko veliko svoje strokovnosti prelili v ustvarjalno preživljanje časa v oddelkih 

podaljšanega bivanja. Na žalost pa vse prepogosto dan v podaljšanem bivanju mine v 

opravljanju domačih nalog, kosilu in igri v razredu ali na igrišču. (Vahnič Mlakar, 2006). 

V podaljšanem bivanju lahko učitelji zelo veliko naredijo v smislu izgradnje učenčeve 

osebnosti. Otroka veliko bolje spoznajo in mu lahko pomagajo pri zavedanju samega sebe, 

obvladovanju svojih čustev, iskanju stika s samim seboj in naravnavanju k pozitivnemu 

samovrednotenju. Preko tega jih zelo dobro spoznajo in vejo, v katere projekte naj vključijo 

katerega izmed otrok. (Vidmar Peršin, 2009). 

Na žalost pa učitelji ugotavljajo, da je tudi odnos staršev do podaljšanega bivanja preveč 

mlačen. Dojemajo ga samo kot takega, kjer šteje samo varstvo in opravljanje domačih nalog. 

Poleg tega le redko povprašajo učitelje v podaljšanem bivanju, kako funkcionira njihov otrok 

popoldan. Lahko pa bi izvedeli marsikaj zanimivega in lepega. (Djordjevič, 2010). 

Spekter možnih dejavnosti, ki jih učitelji lahko vključujejo v delo oddelkov podaljšanega 

bivanja  je zelo velik, od likovnega ustvarjanja, dramatizacij, lutkovnih uprizoritev, branja in 

predvsem športnih dejavnosti, katere imajo učenci zelo radi in se vanje z veseljem vključijo. 
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2. 2  Pohodništvo in gorništvo v programih osnovne šole 

2. 2. 1 Obvezni program 

Obvezni program predmeta športna vzgoja zajema ure športne vzgoje po urniku in pet 

športnih dni v vsakem razredu. Pohodništvo in gorništvo je vključeno s svojimi elementi v 

obvezni program osnovne šole. Zajete so teoretične in praktične vsebine, ki so opredeljene v 

učnem načrtu za športno vzgojo. V največji meri pohodništvo in gorništvo uresničujemo v 

obliki športnih dni, saj pohoda ne moremo izvesti v eni šolski uri, medtem ko ostale vsebine 

lahko delimo na ure. S pravim gorništvom lahko učence seznanimo le na športnih dnevih. 

 

PRVO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 

V prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju naj bi bila dva športna dneva v vsakem razredu 

namenjena pohodništvu. Eden od pohodov je zahtevnejši glede višine in dolžine poti. Učenci 

naj v tretjem razredu opravijo tudi ekipni orientacijski pohod po označeni poti.  

Teoretične vsebine zajemajo: osnovno pohodniško zanje (obutev, oblačilo, nahrbtnik, tempo 

hoje, pitje tekočin in termoregulacijo) in spoznavanje geografskih, zgodovinskih in 

naravoslovnih značilnosti območja po katerem poteka pohod. Pomembno je tudi 

naravovarstveno osveščanje. 

Ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja naj bo učenec sposoben hoditi tri ure s 

krajšimi postanki. Pozna osnovno pohodniško opremo in upošteva pravila varne hoje. Giblje 

se po označeni poti. (Kovač et al., 2011). 

 

DRUGO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 

V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju sta prav tako dva športna dneva v vsakem 

razredu namenjena pohodništvu, in sicer sta to dva pohoda na višjo razgledno vzpetino. V 

četrtem razredu je en pohod orientacijski po označeni poti. V petem razredu naj bo eden od 

pohodov zahtevnejši glede na premagano višinsko razliko. V šestem razredu naj učenci 

opravijo zahtevnejši pohod po označeni poti.  

Teoretične vsebine zajemajo: nevarnosti v gorah, varnost na pohodih (oblačilo, obutev, 

nahrbtnik, tempo hoje, prehrana, pitje tekočine), vpliv hoje na organizem, spoznavanje 
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okolice s pomočjo karte, določitev smeri neba s soncem in uro, prva pomoč (praske, žulji, piki 

žuželk, zaščita pred insekti), varovanje narave.  

Ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja naj bo učenec sposoben hoditi štiri ure s 

krajšimi postanki in pri tem premagati višinsko razliko vsaj 500 metrov. Upošteva pravila 

varne hoje. Zna določiti strani neba. Pozna vpliv hoje na organizem, prvo pomoč pri praskah, 

žuljih in pikih žuželk ter zaščito pred insekti. Ravna v skladu z načeli varovanja narave. 

(Kovač et al., 2011). 

 

TRETJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO OBDOBJE 

V tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju mora biti vsaj en športni dan v vsakem razredu 

namenjen pohodništvu, in sicer najmanj en zahtevnejši pohod na novo bolj oddaljeno 

pohodniško točko. V osmem in devetem razredu naj se učenci gibajo v naravi po opisu in ob 

zemljevidu.  

Teoretične vsebine zajemajo: tempo hoje, nadomeščanje izgubljene tekočine in 

termoregulacija, vpliv hoje na organizem, varovanje narave, skrb za ohranitev naravne in 

kulturne dediščine, varnost v gorah, nudenje prve pomoči pri praskah, ranah, žuljih, udarninah 

(oteklinah) in pikih žuželk, zaščita pred insekti, ukrepanje ob nezgodi, orientacija ob 

zemljevidu.  

Ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja naj bo učenec sposoben hoditi pet ur s 

krajšimi postanki in pri tem premagati višinsko razliko vsaj 600 metrov. Upošteva naj pravila 

varne hoje. Zna se orientirati ob zemljevidu. Pozna vpliv hoje na organizem, nevarnosti v 

gorah in zna nuditi prvo pomoč pri praskah, ranah, žuljih, udarninah (oteklinah) in pikih 

žuželk. Pozna naravovarstvene probleme in ukrepe za ohranitev naravne in kulturne 

dediščine. (Kovač et al., 2011). 

Poglavitni splošni vzgojno-izobraževalni cilji pohodništva in gorništva so: 

- oblikovati pri učencih pristen, čustven, spoštljiv in kulturen odnos do narave kot 

posebne vrednote, 

- oblikovati pri učencih pozitiven odnos do hoje kot najbolj dostopne in univerzalne 

športne dejavnosti, 

- usposobiti mlade za samostojno planinarjenje v poznejših starostnih obdobjih. 
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Tem ciljem je treba slediti v vseh starostnih obdobjih. V vsakem starostnem obdobju je 

zaželen vsaj en zahtevnejši izlet, ki pa učencev ne sme izčrpati, hkrati pa je večji športni 

dosežek na katerega so lahko ponosni. (Kristan, 1996) 

 

GORNIŠKI ŠPORTNI DAN 

Različni avtorji so si med seboj enotni, da bi morala vsaka šola imeti oblikovan program 

gorniških športnih dni, ki bi se nadgrajeval iz razreda v razred. 

Programi športnih dni s pohodniškimi vsebinami morajo biti smiselni od prvega do devetega 

razreda in skrbno načrtovani. Vsak pohod načrtovan v okviru športnega dne mora biti 

vsebinsko bogat. Vsebovati mora tri sestavine: da je fiziološko učinkovit, poučen in prijeten 

ter zabaven. Program naj bi izdelal en učitelj. Ko je program izdelan ni nobene potrebe po 

zamenjevanju iz leta v leto. V program izletov je smiselno vključiti lokalne planinske poti, 

mlajši učenci hodijo na izlete v bližini, večji ko so, na bolj oddaljene izlete se lahko podajo. 

(Kristan, 1993). 

Peršolja (2008) ugotavlja, da je veliko učiteljev nezadostno usposobljenih za vodenje otrok v 

gore. Tako šole iščejo pomoč pri lokalnih planinskih društvih, ta pa pogosto nimajo 

zadostnega števila razpoložljivih vodnikov. V preteklih letih so se učitelji za vodenje v gore 

lahko usposobili na seminarju, ki ga je organiziral Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Na 

žalost danes ta seminar ni več na voljo. 

Pri gorniškem športnem dnevu je zelo pomembna dobra izbira cilja. Cilj mora biti izbran 

primerno izkušnjam, telesni pripravljenosti, vzdržljivosti in opremi udeležencev. Poleg tega 

pa mora zahtevnost pohoda ustrezati usposobljenosti učitelja ali vodnika. Pohod je možno 

izvesti v vsakem vremenu, pogosto se narava v dežju pokaže z novimi čari in lepotami. 

Pomembna je seveda ustrezna oprema ob takem dnevu.  

V okviru gorniških športnih dni je treba učencem skozi devet let njihovega šolanja ponuditi 

gibanje po različno zahtevnem svetu ter predvsem raziskovanje in doživljanje narave. Za 

uspešno izvedbo gorniških športnih dni so zelo pomembni tudi starši, saj pomagajo z nabavo 

in pripravo opreme za svoje otroke, jih spodbujajo in pogosto tudi prispevajo denar za javni 

prevoz.  

Kakovostna priprava gorniškega športnega dneva mora zajemati sporočilo za učence in starše 

ter pripravo za učitelje. Predvsem učitelji morajo imeti natančno izdelan program in urnik 
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dejavnosti športnega dneva. Cilj vsakega športnega dneva mora biti predvsem varna vrnitev 

domov in ne zgolj osvojitev zastavljenega gorniškega cilja. (Peršolja, 2008) 

 

2. 2. 2 Programi, ki jih šola mora ponuditi 

Poleg obveznega programa pri predmetu športna vzgoja, katerega učenci morajo obiskovati, 

mora šola ponuditi še nekatere dodatne dejavnosti, učenci se vanje vključijo, če želijo. 

 

ŠOLA V NARAVI 

Šola v naravi je pedagoški proces, ki poteka izven kraja bivanja. Njen osnovni namen je 

spodbuditi kulturen in odgovoren odnos do narave ter spoštovanje naravne in kulturne 

dediščine. Šola mora otrokom v času šolanja ponuditi vsaj eno šolo v naravi. Šole lahko same 

izbirajo kakšno šolo v naravi bodo učencem ponudile. Ponudijo jim lahko tudi šolo v naravi s 

pohodniškimi in gorniškimi vsebinami. (Kovač et al., 2011) 

Pohodništvo in gorništvo je dejavnost, ki presega ožje športno področje, saj posega tudi na 

naravoslovno, družboslovno, estetsko, jezikovno, moralno in druga vzgojna področja. Preko 

njega lahko zelo učinkovito dosegamo tudi cilje pri drugih predmetih. Osnovna prvina vseh 

šol v naravi naj bi bilo gibanje. Od vseh gibanj je hoja najpogostejša in najobsežnejša oblika 

tudi v gorništvu. Pomen in načela pravilne in varne hoje posameznika in tudi skupine mora 

biti temeljna sestavina vseh šol v naravi. V šoli v naravi so za učence poučne in zanimive tudi 

vse oblike iger in orientiranja v naravi. (Krpač, 2004). 

Zaradi vsega tega ni nobenega razloga za to da bi se pri šolah v naravi omejili zgolj na šolo v 

naravi s plavalnimi vsebinami in zimsko z dejavnostmi na snegu.  

 

ŠPORTNE INTERESNE DEJAVNOSTI – PLANINSKI KROŽEK 

S športnimi interesnimi dejavnostmi spodbujamo otrokove interese, bogatimo njihov prosti 

čas in omogočamo uveljavljanje posameznika.  

Kristan pravi, da naj ima vsaka šola organizirano gorniško interesno dejavnost. To utemeljuje 

z dejstvom, da je gorništvo neločljiv del slovenske narodne identitete. Najbolje je, da je 

mentor skupine eden izmed učiteljev šole, povezuje pa se lahko tudi z lokalnim planinskim 

društvom. 
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V preteklosti so bili na šolah planinski krožki prisotni v večji meri, danes pa delujejo 

približno na polovici šol. Njihov prispevek je predvsem ta, da omogočajo učencem zdravo 

preživljanje prostega časa, še zlasti med vikendi. Veliko pa prispevajo tudi k boljšim 

odnosom med učenci, poleg tega pa tudi med učenci in učitelji. (Krpač, 2006). 

 

2. 2. 3 Dodatni programi, ki jih šola lahko ponudi 

Glede na možnosti izvedbe in interese učencev lahko šola dodatno, po svoji presoji, ponudi še 

dodatne programe. 

 

ZLATI SONČEK 

Zlati sonček je nadaljevanje programa  športne značke, katere začetki segajo v leto 1976. 

Program je namenjen otrokom od najstarejše skupine vrtca do tretjega razreda osnovne šole, 

torej za otroke stare od pet do devet let. Naravnan je tako, da je sodelovanje pomembnejše od 

storilnosti in ga zmorejo tudi manj spretni otroci. Športni program Zlati sonček ima sledeče 

posebne namene: 

- obogatiti program redne gibalne vzgoje s sodobnimi športnimi vsebinami, 

- s privlačnimi vsebinami, privlačno likovno podobo in privlačnim načinom izvedbe 

motivirati kar največ otrok, staršev, vzgojiteljev in učiteljev za takšno sodobno 

zasnovo športne vzgoje, 

- vsaditi v otroško zavest željo, navado in potrebo po podobnem delovanju v naslednjih 

starostnih obdobjih. 

Otrok tekmuje predvsem sam s seboj, gre za neke vrste igro. Vendar pa morajo biti predpisane 

tudi neke vrste norme, da program ne izgubi pravega smisla in postane neresen. Z nekaj vadbe 

lahko vse norme dosežejo tudi manj spretni otroci. (Kristan, 1997) 

Pohodništvo ima v programu zlatega sončka pomembno vlogo. Tako mora učenec za 

osvojitev diplome v prvem razredu opraviti tri pohode v različnih letnih časih. Na izletu mora 

biti skupno vsaj dve uri hoje.  

V drugem razredu mora učenec opraviti dva pohoda, enega jeseni in enega spomladi. Na 

vsakem naj bo dve uri hoje. V tretjem razredu naj se učenci povzpnejo na hrib in pri tem 

premagajo višinsko razliko 300 metrov, hoje naj bo približno za tri ure. Cilj naj bo vsakič na 

drugem mestu, če je možno na vrhu kakega hriba, da si otroci lahko odtisnejo tudi žig. Kadar 
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so za to dane možnosti naj bodo izleti povezani z ogledom kulturnih in naravnih znamenitosti. 

Pred izletom morajo učenci dobiti ustrezna navodila o potrebni opremi, oblačilih, obutvi in 

hrani. Posebno pozornost je treba nameniti vzgojnim nalogam, kot so: obnašanje v naravi, 

odnos do živali, medsebojna pomoč, varstvo narave in okolja, onesnaženost narave … 

(Kristan, 1997) 

 

KRPAN 

Tudi program Krpan je nadaljevanje športne značke. Prav tako kot v programu Zlatega sončka 

ima tudi v tem programu pohodništvo pomembno vlogo.  

Program Krpan ni usmerjen v tekmovalni šport, temveč k oblikovanju športne kulture. 

Pomembni so: proces, sodelovanje, igra in spodbudni učinki na celosten razvoj učencev. 

Namenjen je učencem drugega triletja osnovne šole, se pravi četrtemu, petemu in šestemu 

razredu. Vključitev učencev je prostovoljna. Njegov osrednji namen je:  

- šolsko športno vzgojo obogatiti z dodatnimi motivacijskimi prijemi tako za učence kot 

za učitelje, 

- poskušati je treba vključiti učence, tudi tiste, ki se navadno ne vključujejo v dodatne 

športne dejavnosti, zato ker so mogoče manj uspešni ali pa niso motivirani, 

- izrabiti pozitiven odziv na program Zlati sonček in njegov učinek podaljšati, 

- nedopustno je poudarjanje razlik v spretnostih in zmogljivostih učencev, vsak je 

merilo sam sebi, cilj je preseči svoj dosežek iz preteklosti. 

Program je dopolnitev učnega načrta in ne alternativa. Čim več nalog mora biti takih, ki jih 

učenci izvajajo na prostem. (Kristan, 1999) 

Tu ima pomembno vlogo pohodništvo. Izvajamo ga na prostem, zmore ga skorajda vsak, 

razen učenci z gibalnimi težavami, teh pa je dokaj malo. Poleg tega je pohodništvo skorajda 

zastonj, saj potrebujemo samo pohodne čevlje ali boljše športne copate, posebna oblačila pa 

niso nujno potrebna. 

Za osvojitev programa morajo učenci v vsakem razredu opraviti dva pohoda. En pohod naj bo 

zimski, če je le možno po zasneženi pokrajini. Učenci se morajo naučiti, da sneg in mraz nista 

oviri za hojo. Skupno naj bo hoje za nekaj več kot dve uri. Zaželeno je da se učenci med hojo 

povzpnejo na višjo točko. Spomladanski izlet naj bi bil malo zahtevnejši, vsaj tri ure hoje, če 
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je le možno naj se učenci med hojo povzpnejo za 400 višinskih metrov. Če izletov ni možno 

organizirati na večjo nadmorsko višino, se lahko izvedejo tudi na ravnini. (Kristan, 1999) 

 

CICIBAN PLANINEC 

Akcijo Ciciban planinec je Planinska zveza Slovenije uvedla že leta 1975. Namenjena je 

predšolskim otrokom ter šolarjem do 2. razreda osnovne šole. V letošnjem letu se je 

preimenovala v program. Izvajajo ga lahko vrtci, osnovne šole, mladinski odseki pri 

planinskem društvu, enakovredno pa se lahko izvaja tudi v okviru družine. S tem programom 

se otroci uvajajo v planinsko dejavnost in se začnejo učiti pravilnega odnosa do gora in 

varnega gibanja po njih. Otroci za dodatno motivacijo prejmejo dnevnik, v katerega beležijo 

svoje vtise, doživetja, odtisnejo žige, kaj prilepijo in narišejo. Za določeno število izletov 

prejmejo nagrade za dodatno motivacijo. (Kuzman, 2010) 

Program je lahko povezan tudi s programom Zlati sonček. 

 

MLADI PLANINEC 

Z akcijo Mladi planinec je Planinska zveza Slovenije začela leta 1969. Izvajajo jo osnovne 

šole in mladinski odseki planinskih društev, enakovredno pa se lahko izvaja tudi v okviru 

družine. V letošnjem letu se je akcija preimenovala v program Mladi planinec. Program je v 

bistvu nadaljevanje programa Ciciban planinec, namenjen je osnovnošolcem in 

mladostnikom. Njegov namen je otroke in mladostnike uvajati v planinstvo in planinsko 

usposabljanje. Ko se otrok vključi v program, prejme dnevnik, v katerega beleži osvojeno 

znanje in svoje vtise. Za določeno število izletov prejme bronasti, srebrni in zlati znak 

mladega planinca. Za osvojitev zlatega znaka mora opraviti tudi planinsko šolo. Program se 

bo z začetkom prihodnjega koledarskega leta začel izvajati po prenovljenih pravilih. 

(Kuzman, 2010) 

Program je povezan tudi s programom Krpan. 

 

PLANINSKI TABOR 

Pod besedo planinski tabor razumemo šotore postavljene nekje v idiličnem okolju. Šole lahko 

organizirajo tudi planinske tabore, vendar se za to odločijo zelo redko. V večini primerov 
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planinske tabore organizirajo planinska društva v okviru svojih dejavnosti. V osnovni šoli 

lahko učitelj, ki vodi planinsko dejavnost, učencem predstavi planinski tabor lokalnega 

planinskega društva in jim predstavi možnost vključitve vanj. 

Planinski tabor naj bi bil vrhunec celoletne planinske aktivnosti učencev. 

Tabori v večini primerov potekajo v gorskih dolinah, ki so izhodišče za gorske izlete. Osnovni 

cilj planinskih taborov je vzgojiti mladega človeka tako, da mu pohodništvo in gorništvo 

postaneta način življenja. To je možno narediti le v primeru, da tabor vodijo vodniki, ki jim je 

gorništvo način življenja, hodijo v gore z odprtimi očmi in spoštujejo Častni kodeks 

Slovenskih planincev. Takšni vodniki izžarevajo idejo gorništva in mladi jih želijo posnemati. 

Kljub vsej tehnologiji in udobju, ki ga imajo ljudje v vsakdanjem življenju, vedno bolj čutijo 

potrebo po vračanju k naravi in planinski tabor daje za to veliko možnosti. (Bezovšek et al., 

2002) 

V taboru ni možno uporabljati sodobne tehnologije, saj v večini primerov ni električne 

energije in tako otroci preživijo teden brez televizije in računalnika. Tako otroci odkrijejo, da 

je zelo zabavno igrati različne družabne igre, če je dan prekratek, tudi v soju sveč. Naenkrat 

odkrijejo naravo in možnosti za igro, ki jim jih nudi, od skrivalnic, različnih iger, do 

ustvarjanja iz naravnih materialov. Udeleženci tabora raziskujejo naravo in kar naenkrat 

odkrijejo čar zvezdnega neba. Naučijo se, da je veliko bolj zabavno igrati se v skupini kot biti 

sam in da je tudi malica okusnejša, če jo z nekom deliš. 

Učenci se preko vsakdanjih aktivnosti učijo pravilnega odnosa do narave, kako je treba 

ravnati z odpadki in kako poskrbeti, da čim manj vplivamo na naravo, saj so v naravo prišli 

zgolj na obisk. 

 

2. 2. 4 Sodelovanje šole in planinskega društva 

Šola lahko veliko uspešneje uresničuje cilje pohodništva in gorništva, če se poveže z lokalnim 

planinskim društvom. Planinsko društvo ima usposobljene vodnike za planinske izlete. Na ta 

način lahko najenostavneje poskrbimo za dobro vodenje izleta. Poleg tega lahko vodniki 

društva učence poučijo tudi o drugih teoretičnih vsebinah, kot je varstvo gorske narave, 

opremi, ki jo potrebujejo za izlet v visokogorje in sredogorje, vodijo plezanje na plezalni 

steni, če so za to tehnične možnosti.  
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Planinska društva v večini primerov pokažejo veliko pripravljenost za delo z mladimi, saj 

mladih v planinski organizaciji primanjkuje.  

V planinskem društvu Maks Meško Ormož so vedno pripravljeni pomagati pri izvedbi 

planinskega izleta, po potrebi organizirajo tudi avtobusni prevoz, saj je Ormož precej oddaljen 

od vseh višjih hribov in gora. V društvu imajo usposobljene vodnike, ki z veseljem 

prevzamejo tudi vodenje šolskih skupin. Poleg tega društvo vsako leto julija organizira tudi 

planinski tabor, v katerega povabijo osnovnošolce in srednješolce iz okoliških šol. Planinske 

tabore organizirajo že 32 let zapored brez prekinitve. (http://www.pdrustvo-mmormoz.si, 22. 

7. 2011). 

 

2. 2. 5 Ormoška planinska pot 

Ormoška planinska pot je namenjena popotnikom, ki imajo radi naravo, gibanje po svežem 

zraku, lepe razglede na čudovite prleške gorice, polja, travnike, gozdove in širokosrčne ljudi. 

Vodi po občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.  

Začne se v Ormožu in vodi čez Hum in skozi Kog na Jeruzalem, kjer je edina možnost 

prenočevanja. Nadaljuje se skozi Lahonce, čez Kostanj do Svetega Tomaža, od koder se 

vzpne na Gomilo, ki je s 352 metri najvišja vzpetina na poti. Sicer pa so razgledni vrhunci že 

omenjeni Hum 301 meter, Klumpa 316 metrov, in Jeruzalem 338 metrov. Po spustu z Gomile 

vodi po dolini Savskega potoka, kjer drži mimo ribnika in nato čez Ritmerk v Sodince. Zatem 

po razglednem robu nad Veliko Nedeljo in čez Kogl ni več daleč do Ormoža.  

Ob poti je deset kontrolnih točk z žigi. Pot lahko pohodniki začnejo tudi drugje in ne samo v 

Ormožu. Za več možnosti je markirana tudi vezna pot med Ormožem in Lahonci. 

Pot lahko pohodniki prehodijo v 16 ali 17 urah. Zaradi tega je nujno turo razdeliti na vsaj dva 

dni. Po poti premagajo višinsko razliko okrog 1400 metrov. 

Možnosti prenočevanja sta samo v Ormožu in na Jeruzalemu. Seveda pa pohodnik lahko 

vzame s seboj spalno vrečo in tako prespi kjerkoli ob poti. (http://www.pdrustvo-

mmormoz.si, 22. 7. 2011). 
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2. 2. 6 Gorska narava 

Poti v gore vodijo po drugačnih terenih kot so v dolini. Pohodniki med hojo neposredno 

spoznavajo značilnosti gorskega sveta in ob primernem vodenju se tako neposredno učijo in 

navajajo na naravovarstveno ravnanje. Vedno ko bivamo v naravi, moramo skrbeti zanjo tako, 

da preprečujemo poškodovanje, onesnaževanje in navajamo udeležence na pravilno ravnanje 

v naravi. Eden od ciljev pohodništva in gorništva je tudi oblikovanje čustvenega, spoštljivega 

in kulturnega odnosa do narave. Dosega tega cilja ima daljnosežne pozitivne posledice.  

Kdor vodi v gore mlade udeležence, se mora nenehno izobraževati in bogatiti svoje znanje, 

predvsem o krajih kamor vodi udeležence. Učence seznanja z naravnimi znamenitostmi, 

zanimivostmi, o zavarovanih rastlinskih in živalskih vrstah. Na pohodih ves čas opozarja na 

lepote narave ter redke živalske in rastlinske vrste. Poleg tega mora skrbeti, da učenci ne 

poškodujejo in uničujejo narave. Učence je treba naučiti, da narave ne onesnažujejo, ne 

odmetavajo različnih odpadkov. Zato jih je treba takoj navaditi na uporabo vrečke, v katero 

shranjujejo odpadke in jih kasneje odložijo v zabojnik v dolini. Poleg vsega tega je treba v 

naravi upoštevati nekatera pravila obnašanja. Predvsem ne smemo zganjati pretiranega hrupa, 

na gorskih poteh se ne vpije in kriči, saj s tem motimo ostale obiskovalce, predvsem pa tudi 

živali. (Kristan, 1993) 

V naših gorah srečamo veliko najrazličnejšega gorskega cvetja. Med njimi je kar nekaj 

endemitov, ki rastejo samo na nekaterih območjih v naših gorah. Predstavnika teh sta zoisova 

zvončnica in kranjski jeglič. Pri hoji v gore, predvsem v visokogorje, prečkamo različne 

višinske pasove, v katerih uspevajo različne rastlinske vrste. Prav je, da se zanimamo tudi za 

rastlinske vrste, ki uspevajo v dolini, saj se tam začne tudi večina poti v višje gore. Otroci naj 

najprej spoznajo domače drevesne in rastlinske vrste.  

Poti v hribe pogosto vodijo tudi preko pašnih planin, na katerih najdemo veliko gorskega 

cvetja. Pas, v katerem leži večina pašnih planin, imenujemo zgornjegorski pas. Na pašnikih 

najdemo turško in kranjsko lilijo, arniko, pogačico, narcise … 

Gozd se z višino spreminja in postaja vedno redkejši. Pri nas je gozdna meja nekje med 1600 

in 1800 metri. Nad gozdno mejo najdemo pas ruševja in osamljena drevesa, ki jih imenujemo 

viharniki, imenujemo ga subalpinski pas. V tem pasu raste tudi edina gorska ovijalka pri nas, 

planinski srobot. 

Nad pasom ruševja se začenja alpinski pas. Tam uspevajo rastline, ki so dobro prilagojene na 

težke vremenske pogoje. Najbolj znana predstavnica je planika. V tem pasu najdemo tudi 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Hebar Stanka; diplomsko delo 
 

19 
 

precej melišč, na katerih uspevajo rastline z dolgimi koreninami, katere zasidrajo med 

kamenje. Na meliščih najdemo kernerjev mak, julijski mak, madronščico, Sternbergov 

klinček …  

V višinah nad 2400 metrov se začne subnivalni pas (pas pod mejo večnega snega). O tem 

pasu v naših gorah težko govorimo. V teh višinah ni sklenjene rastlinske odeje, najdemo samo 

blazinaste rastline, predstavnica teh je triglavska roža. Nirvalnega pasu (pas večnega snega) v 

naših gorah ni, začel naj bi se nad višino 2700 metrov. (Purnat, 2005).  

Večina rastlinskih vrst v naših gorah je zaščitena, prepovedano je vsakršno nabiranje in 

izkopavanje rastlin. To določilo moramo otrokom pojasniti že pred izletom v gore. Ko otroci 

vidijo lepo cvetlico, jo želijo odnesti s sabo za spomin. Da tega ne smejo storiti, jim je treba 

pojasniti že prej, in jih spodbuditi k primernejšemu odnosu. Rastline lahko fotografirajo, tako 

si bodo rastlino lahko ogledali večkrat in prispevali k ohranjanju narave. 

Živali v naših gorah so prav tako prilagojene težjim razmeram za življenje. Nekatere najdemo 

samo visoko v gorah, spet druge pa živijo tako v nižinah kot v višjih legah. V gorskih potokih 

živita potočna in soška postrv. Kljub temu, da v slovenskih gorah primanjkuje stalnih voda, 

najdemo tam planinskega močerada, ki je črne barve. Na pomanjkanje vode se je prilagodil 

tako, da samica skoti že povsem preobražene mladiče, za razliko od navadnega močerada, ki 

izleže jajčeca, katera za razvoj potrebujejo vodo. Kar nekaj živalskih vrst je zaradi 

množičnega lova v preteklosti izginilo iz slovenskih gora. Po ponovni naselitvi se njihovo 

število počasi povečuje. Tako so v naše gore ponovno naselili kozoroge, ki živijo višje od 

gamsov, nad gozdno mejo. Ponovno je bil naseljen tudi alpski svizec, ki živi nad gozdno 

mejo. V tla si skoplje rove, v katere se skrije pred sovražniki in v katerih prespi zimo. V 

alpski svet pa po ponovni naselitvi na kočevskem občasno zaide tudi ris. Srečamo pa lahko 

tudi volka in medveda. Vse živali se človeku najraje izognejo, če je le mogoče. (Purnat, 2005) 

Pri delu z otroki je pomembno, da jim vcepimo ekološko zavest. Zavedati se morajo, da lahko 

vsak prispeva svoj del k ohranitvi narave. S tem ko pravilnega vedenja naučimo otroke, 

posredno vplivamo tudi na njihove starše. Pri problematiki z odpadki je že veliko narejenega. 

Le redko kateri otrok odvrže odpadek v naravo, saj jim je to postalo nedopustno. Tako ravnajo 

v vsakdanjem življenju in tudi takrat ko so na izletu v goski svet jim to ne povzroča težav. 

Pojasniti jim je treba le, da v gorah ni košev za smeti, ampak da vse odnesemo s seboj v 

dolino.  
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2. 2. 7 Planinska oprema  

Gorništvo zahteva od udeležencev tudi potrebno opremo. Kadar organiziramo skupinski izlet 

je treba dati udeležencem tudi oblikovan seznam opreme, ki jo potrebujejo.  

Najpomembnejša od vse opreme je primerna obutev. To je trpežen visok čevelj, ki ščiti 

gleženj, imeti pa mora tudi dober podplat. Pomembno je, da čevelj ohranja suhe noge. Seveda 

je izbira čevljev odvisna tudi od tega, kam je pohodnik namenjen. Za lažje pohode v nižini ne 

potrebujemo visokega čevlja, ampak naj bo ta lahek, imeti pa mora primeren narebren 

podplat. Dober čevelj označujejo tri lastnosti, biti mora udoben, nepremočljiv in varen. 

Podplati čevlja ne smejo biti zlizani, saj taki po mokri podlagi zelo drsijo. Pomembna je tudi 

velikost čevlja, saj mora biti ta primerno velik. Če je čevelj malo premajhen, so lahko 

posledice zelo boleči prsti ob spustu v dolino, lahko pa tudi podpluti nohti. V primeru, da je 

čevelj malo prevelik, to lahko rešimo z uporabo dodatnih nogavic. Včasih je bila uveljavljena 

uporaba dvojnih nogavic. Danes so v uporabi predvsem enojne nogavice, ki so na nekaterih 

delih dodatno oblazinjene in okrepljene. 

Kakšna naj bodo oblačila, je odvisno predvsem od tega, kam smo namenjeni, je to 

visokogorje ali sredogorje. Z oblačili se zavarujemo pred vremenskimi vplivi. Obleči se je 

treba v več plasteh, da jih po potrebi lahko odvzemamo in dodajamo, odvisno od vremenskih 

razmer. V preteklosti so prisegali na naravne materiale kot sta volna in bombaž. Danes imamo 

veliko sodobnih materialov, ki veliko bolje odvajajo vlago kot naravni. Novejša vlakna so 

oblikovana tako, da odvajajo vlago in je ne pijejo ter se tako zaradi znoja ne namočijo, poleg 

tega se tudi zelo hitro sušijo. Zunanja oblačila so iz posebnih materialov, ki odvajajo vlago od 

telesa, poleg tega so tudi nepremočljiva. 

Med osnovno opremo vsakega gornika spada tudi nahrbtnik. Izbira le-tega je odvisna od 

zahtevnosti ture. Za enodnevne pohode zadošča 30-litrski nahrbtnik, medtem ko za večdnevne 

potrebujemo 60-litrskega. Učence je treba navajati, da nahrbtnik vedno vzamemo s sabo, 

čeprav je včasih napol prazen. Nahrbtnik naj bo iz materiala, ki odbija vodo. Naramnice 

morajo biti primerno široke, da ne lezejo z ramen, imeti morajo možnost za osebno nastavitev. 

Pri gibanju po visokogorju, predvsem na zahtevnih in zelo zahtevnih poteh, je priporočljiva 

tudi uporaba plezalnega pasu. Ta se mora lepo prilegati, uporabnik se mora v njem udobno 

počutiti. Ob plezalnem pasu potrebujemo tudi samovarovalni komplet. Tega uporabljamo pri 

hoji po poteh, ob katerih so pritrjene jeklenice, klini in skobe. Tako se varujemo pred padcem. 

Plezalna čelada varuje glavo pred padajočim kamenjem, katerega lahko sprožijo ljudje, živali, 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Hebar Stanka; diplomsko delo 
 

21 
 

voda ali veter. Čelada se mora lepo prilegati glavi, biti mora primerne velikosti in imeti 

zračenje skozi luknjice. Pri hoji v zasnežene gore sta pomembna dela opreme tudi cepin in 

dereze, ki omogočajo varnejšo hojo po zasneženi in poledeneli pokrajini. 

Vedno pogosteje pa pohodniki s sabo vzamejo tudi pohodne palice. Z njimi si povečajo 

stabilnost in ravnotežje ter zmanjšajo obremenitev kolenskih sklepov in hrbtenice. 

Priporočljiva je uporaba zložljivih palic. (Kadiš, 2005) 

Ne glede na zahtevnost ture je obvezni del opreme vsakega pohodnika tudi prva pomoč.  

Pred planinskim izletom moramo učence poučiti o primerni opremi. Pri tem so 

najpomembnejši visoki pohodni čevlji z dobrim profiliranim podplatom. Pogosto so 

organizatorji šolskih izletov v dilemi, kaj storiti, ko učenci takih čevljev nimajo. V tem 

primeru je treba učence spodbuditi, da si primerne čevlje sposodijo, če tega ne uspejo, je treba 

skleniti kompromis in jih vzeti s sabo, čeprav nimajo najbolj primerne obutve. Treba pa je 

vztrajati pri visokih čevljih. V primeru, da bi tem učencem prepovedali udeležbo, bi bilo 

krivično do socialno šibkejših učencev, saj si primerne opreme ne morejo kupiti. Vodja mora 

biti pri taki skupini še posebno pozoren, da vodi izlet samo v lepem vremenu in po poteh, ki 

niso izpostavljene, ne vodijo po meliščih in niso mokre ali spolzke. (Kristan, 1993)  

  

2. 2. 8 Nevarnosti v gorah in prva pomoč 

Obisk gora se lahko konča tudi drugače kot smo načrtovali, in sicer z nesrečo. Verjetnost, da 

se nam pripeti nezgoda, zmanjšamo s primerno pripravo na turo in s primerno opremo. Število 

nesreč lahko zmanjšamo s primerno gorniško vzgojo. Pomembno je, da vemo, kakšne 

nevarnosti nas lahko doletijo, in kako pri tem ravnati. Z vrstami nevarnosti moramo seznaniti 

tudi otroke, ki gredo v gore.  

Nevarnosti v gorah so objektivne in subjektivne. Objektivni vzroki izhajajo iz narave in 

človek nanje ne more vplivati, lahko pa se jim izogne (krušljivost skalovja, nenadne 

vremenske spremembe, plazovi …). Subjektivni vzroki izhajajo iz človeka in so plod njegove 

nevednosti, malomarnosti, raztresenosti in neupoštevanja naučenega (pomanjkljivo znanje, 

slaba oprema, neprimerna telesna pripravljenost, lahkomiselnost, precenjevanje …). Vse 

objektivne nevarnosti v gorah lahko postanejo subjektivne, če jih ne jemljemo resno in jih ne 

upoštevamo. Zaradi tega ne moremo natančno ločiti objektivnih in subjektivnih nevarnosti. Z 

zmanjšanjem subjektivnih vzrokov lahko zmanjšamo tudi število nesreč, ki jim pripisujemo 

objektivne vzroke.  
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Nevarnosti lahko delimo tudi glede na to, od kod izvirajo: 

- iz narave, 

- iz človekovega organizma, 

- iz človekovega napačnega ravnanja. 

Izkušnje kažejo, da se večina nesreč zgodi zaradi človekovega napačnega ravnanja. S tem ko 

je gornik ustrezno izobražen oz. ima dovolj potrebnega znanja se verjetnost, da se mu bo 

pripetila nesreča, bistveno zmanjša. Preučevanje vzrokov nesreč je pokazalo, da je okrog 80 

% nesreč posledica subjektivnih vzrokov, čeprav v gorniških krogih velja mnenje, da je takih 

kar 95 %. Navedeno nam kaže, da je treba na področju gorniške vzgoje še kar nekaj narediti, 

saj so gore nevarne predvsem za tiste, ki nimajo dovolj gorniškega znanja. Gorski vodnik 

oziroma oseba, ki v gore vodi skupino udeležencev, le-te vodi v skladu s pravili varnega 

ravnanja, na turi poučuje svoje varovance in jih opozarja na nevarnosti, ter utemeljuje svoje 

ravnanje in svoj slog vodenja. Vse to lahko uspešno opravlja le, če tudi sam natančno pozna 

vrsto in pogostost posameznih nesreč in vzroke, ki so do njih privedli. (Kristan, 1993) 

Za učinkovito preventivno ravnanje v gorah je treba poznati vzroke, ki vodijo v neprijetnosti 

in nesreče: 

ŽULJI so pogosta neprijetnost, ki nas doleti in nam zagreni tudi krajši izlet. Pri tem lahko 

veliko naredimo na preventivi. Čevlje je treba pred zahtevnejšim pohodom dobro shoditi, biti 

morajo primerno veliki. Pomembno vlogo imajo tudi nogavice, ki se morajo natančno 

prilegati nogi. Čevlji morajo biti dovolj trdno zavezani, da v njih noga ne skače. Pri 

sestopanju je treba čevlje dobro zavezati, da noga ne drsi naprej. Poleg tega morajo biti tudi 

nohti ustrezno postriženi. V primeru, da udeleženec pohoda začuti, da ga čevelj drgne, mora 

ukrepati takoj in odpraviti vzrok, morebitno odrgnjeno mesto pa zaščititi z obližem. Na tržišču 

so tudi posebni obliži za žulje, ki zaščitijo mesto, na katerem se je naredil žulj. 

PADAJOČE KAMENJE lahko sproži človek, žival, veter ali voda. Največkrat so posledice 

odrgnine, lahko pa pride tudi do težjih poškodb glave. Udeleženci naj na krušljivih delih poti, 

kjer obstaja nevarnost, nosijo zaščitno čelado. Pri hoji morajo paziti, da kamenja ne krušijo. 

Kadar je pred nami v steni že nekdo, počakamo, da se umakne, če smo po nesreči sprožili 

kamen, opozorimo ostale. Člani skupine naj hodijo eden za drugim, da si ne prožijo kamenja, 

vodnik, ki hodi prvi, umakne s poti večje kamne, katere bi udeleženci lahko sprožili. Nikakor 

ne smemo dovoliti metanja kamenja v globeli.  
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PADCI so lahko več vrst: zato ker se je odlomil oprimek, zaradi zdrsa, spodmik kamna in 

spotaknjenje. Vsem vzrokom botruje človeška napaka (nespretnost, nepazljivost, utrujenost, 

slaba oprema). Najpogostejši so zdrsi, in sicer jih je največ pri sestopanju. Za zdrs sta zelo 

nevarna tudi mokra trava in ilovnata tla. Pri padcih je zelo pomembno preventivno delovanje: 

dobri čevlji z profiliranim podplatom, povečati je treba pozornost pri hoji po razmočenem 

terenu, treba je gledati kje hodimo, pri utrujenosti je potrebno zmanjšati tempo, izogibati se je 

treba snežiščem, pri plezanju upoštevati pravilo treh točk. 

NENADNE IN SILOVITE VREMENSKE SPREMEMBE so v visokogorju zelo pogoste. 

Zato je potrebno na turo v visokogorje vedno vzeti s sabo dežni plašč in dodatna oblačila. 

Veliko lahko naredimo s preventivo, ki vključuje: spremljanje vremenske napovedi, 

opazovanje vremena, razumno načrtovanje ture, poslušanje nasvetov ljudi, ki živijo v 

gorskem svetu. Kadar udeležence ture zajame gosta megla je najpomembneje, da ostanejo 

skupaj in na dobro označeni stezi. Strela je ena najbolj nepredvidljivih nevarnosti, ki lahko 

doletijo gornike. Pomembno je predvsem preventivno delovanje, to je poslušanje vremenskih 

napovedi in odpoved ture v primeru neviht, načrtovanje ture v dopoldanskih urah, ko je 

verjetnost za nevihte manjša. Kadar pa gornike nevihta vseeno preseneti, se morajo čim prej 

umakniti z grebenov, ki so najbolj nevarni, odložiti morajo vso kovinsko opremo, se umakniti 

od stene in v čepečem položaju počakati, da nevihta gre dalje. 

SONCE oziroma sevanje je v gorah močnejše kot v dolini. Dokazano je, da prekomerno 

izpostavljanje UV-žarkom negativno vpliva na zdravje. Pomembno je preventivno delovanje: 

zaščita oči s sončnimi očali, mazanje z zaščitno kremo, nošenje pokrival na glavi in 

izogibanje največje pripeke.  

ŽUŽELKE lahko tudi v gorah povzročijo neprijetnosti. Piki čebel, os , čmrljev in sršenov so 

lahko precej neprijetni. Po piku je pomembno, da izvlečemo morebitno želo in mesto pika 

namažemo s kremo. Posebno pozornost je treba nameniti pikom v ustno votlino in vrat. 

Nekateri ljudje so preobčutljivi na pike in lahko zaradi posledic pika tudi umrejo. Ti ljudje 

morajo vedno, kadar grejo v naravo, imeti s sabo zdravilo. Neprijetnosti lahko povzročijo tudi 

komarji, obadi in klopi, proti katerim pa se lahko zaščitimo, tako da uporabimo repelente, ki 

jih odganjajo. (Kristan, 1993) 

Poznamo pa tudi še več drugih vzrokov nesreč.  

Pomembno je, da vemo, kako primerno ravnati v primeru nesreče. Najprej sami oskrbimo 

ponesrečenca in ocenimo, če je potrebna pomoč iz doline. V primeru, da potrebujemo pomoč, 
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pokličemo Gorsko reševalno službo oziroma Center za obveščanje. Danes, ko ima skoraj vsak 

gornik mobilni telefon, je to bistveno lažje kot pred časom. Povedati je treba: 

- kje je bila nesreča,  

- koliko je poškodovanih, 

- kdaj se je nesreča zgodila, 

- opisati okoliščine, pomembne za reševanje, 

- kakšne so poškodbe in 

- kdo je navzoč ob poškodbi. 

 Medtem ko čakamo na pomoč, je ponesrečenemu treba nuditi prvo pomoč in skrbeti, da ne 

pride do podhladitve ali pregrevanja. Včasih se zgodi, da nimamo telefona ali pa ni 

telefonskega signala. V tem primeru poskušamo priklicati pomoč s svetlobnimi, dimnimi in 

zvočnimi znaki. V primeru, da nas preleti helikopter, mu signaliziramo tako, da dvignemo obe 

roki, kar pomeni, da potrebujemo pomoč. Če pomoči ne potrebujemo, eno roko dvignemo, 

drugo pa spustimo. (Kristan, 1993)  

Pohodniki v gore so pogosto mnenja, da imajo za to dejavnost dovolj znanja. Če ga imajo v 

resnici dovolj, se najbolj pokaže, ko se zgodi kakšna neprijetnost, lahko tudi zelo majhna, 

kako ukrepajo ob njej. So sposobni treznega in pravilnega ravnanja ali jih zgrabi panika. Bolj 

so poučeni, manj je negotovosti, panike in brezglavega ravnanja. Kadar gredo v gore otroci, 

jih je o nekaterih nevarnostih in ukrepanju ob njih potrebno poučiti že prej. Poleg tega jih je 

treba ves čas še med hojo seznanjati z morebitnimi nevarnostmi, saj se jim konkretni primeri 

bolj vtisnejo v spomin kot predavanje v učilnici. Dobro je, da jim povemo tudi kakšno 

prigodo, ki se je zgodila nekje ob poti in se je po možnosti srečno končala. Tako se tudi otroci 

veliko naučijo. 

 

2. 2. 9 Priprava planinskega izleta ali pohoda 

S planinskim izletom lahko dosežemo največ ciljev iz različnih področij, saj se pohodništvo 

tesno povezuje z naravoslovnim in družboslovnim področjem. Posebno značilno je to za prvo 

in drugo triado, ko poučuje v razredu razredni učitelj. Ta lahko poveže vsa področja. Poleg 

tega lahko izlet kasneje učenci podoživljajo tudi likovno, literarno in še kako. Planinski izlet 

je treba razumeti kot pedagoški proces, ki vključuje dejavnosti pred izletom, med njim in po 

njem. Dejavnosti po izletu naj bi trajale največ časa. V prvem delu se učenci na izlet 

pripravljajo v razredu, seznanijo se z dolžino poti, spoznajo kulturne in naravne znamenitosti 
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kraja, v katerega so namenjeni, izdelajo seznam opreme za izlet in se dogovorijo o poteku 

izleta. S takim načinom priprave učence za sam izlet najbolj motiviramo, saj so tudi oni del 

priprave na pohod. (Krpač, 2006) 

Pri izvedbi samega pohoda se je treba držati načela prilagajanja najšibkejšemu v skupini. S 

tem načelom so pogosto povezane težave, saj bi fizično sposobnejši učenci radi hodili hitreje, 

česar pa šibkejši ne zmorejo. Sama izvedba zato zahteva od učitelja poleg potrebnega znanja o 

gorništvu še veliko energije in potrpljenja. Delo bi bilo lažje, če bi bile na pohodih oblikovane 

homogene skupine, kar pa zahteva večje število spremljevalcev. (Krpač, 2006)  

Pri sami izvedbi izleta je zelo pomembno tudi kako je nanj pripravljen učitelj. Biti mora 

primerno telesno pripravljen, imeti mora ustrezno opremo, poleg tega pa mora imeti dobršno 

mero smisla za improvizacijo. Vedno mora biti pripravljen na to, da izlet ne bo potekal tako 

kot si ga je zastavil v svoji pripravi. Velik pomen igra tukaj vreme, ki se ne ozira na to, kaj bi 

mi želeli in nam lahko izlet oz. pohod krepko spremeni. Kadar je izlet fizično zahtevnejši, je 

treba učence nanj predhodno pripraviti, da bodo hojo zmogli brez prevelikih težav. Tempo 

hoje je treba prilagoditi skupini. Hojo je treba prekinjati z odmori, ki so lahko krajši in daljši. 

Med odmori naj učenci vsakič popijejo nekaj požirkov. Predhodno jih je treba opozoriti, da si 

bodo znali pijačo primerno razporediti, saj tega pogosto ne vejo in že med prvimi počitki 

popijejo vso pijačo. (Mikeln, 2009)  

Znano je, da se otroci pri hoji utrudijo prej kot odrasli, zato potrebujejo več krajših počitkov. 

Vodja pohoda zato počitke prilagaja skupini. Za otroke je sam vrh oziroma cilj pogosto 

premajhen motiv za hojo. Zato jim moramo le-to popestriti z različnimi dejavnostmi, lahko se 

urijo v uporabi zemljevida, vodja jim lahko pripoveduje različna osebna doživetja med 

preteklim obiskovanjem gora, med počitki izvedemo tekmovanje v ciljanju … Med izletom 

otroci nenehno opazujejo odrasle, ki izlet vodijo in se preko njihovih dejanj zelo veliko 

naučijo. (Stritar, 1998) 

Pred izvedbo planinskega pohoda je treba poznati primerno taktiko le-tega. Na pohod se je 

treba vedno odpraviti čim bolj zgodaj, da nas ne prehiti noč ali presenetijo težave z 

vremenom, predvsem poletne nevihte. Vedeti je treba, koliko časa je potrebno za pot. Vedno 

mora biti tudi rezerva zaradi morebitnih nevšečnosti ali celo nesreče. Pri izvedbi uspešnega 

pohoda je treba poznati vprašanje uravnavanja telesne temperature. Na začetku je telo 

večinoma premalo ogreto za velike napore, zato je treba tempo hoje povečevati postopno. 

Človeško telo najbolje deluje, ko je njegova temperatura 38 stopinj. Najprimernejši tempo za 
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hojo je takrat, kadar se med hojo lahko udeleženci še vedno pogovarjajo. Tempo hoje je treba 

prilagoditi najslabšemu hodcu v skupini. Pomembno pravilo je tudi, da se skupina med hojo 

ne sme pretrgati ali deliti. Vodja ne sme dopustiti, da bi sposobnejši udeleženci odšli naprej, 

saj se v tem primeru zelo hitro lahko pripeti kakšna nevšečnost. (Kristan, 1993) 

Pri izvedbi izleta se je treba držati tudi ustreznega števila spremljevalcev in udeležencev v 

skupini.  

- Na izletu po manj zahtevnem terenu morata biti navzoči vsaj dve odrasli osebi, na eno 

odraslo osebo je v skupini lahko do 16 udeležencev. 

- Na izletu v sredogorje je poleti lahko v skupini na enega vodnika 10 do 15 

udeležencev. 

- V visokogorju vodnik poleti ne sme imeti več kot 10 do 12 udeležencev. 

- Po zahtevni in zelo zahtevni plezalni poti lahko vodnik vodi 1 do 3 udeležence.  

Za spremstvo skupine je vedno treba zagotoviti dva spremljevalca, saj mora, v kolikor pride 

do nesreče, eden po pomoč, drugi pa mora poskrbeti za skupino. Na vsakem izletu pa mora 

biti poskrbljeno tudi za komplet prve pomoči. (Kristan, 1996)   

 

2. 2. 10 Orientacijska igra 

Že od nekdaj je orientacija v naravi za človeka ključnega pomena. Včasih je bil od te 

sposobnosti tudi življenjsko odvisen, ko so se plemena selila iz kraja v kraj ali so hodili na 

lov. Orientiranje v naravi šteje za del splošne izobrazbe človeka. 

Orientacijska igra je primerna za izvedbo že v nižjih razredih osnovne šole, saj ne zahteva 

uporabe kompasa, vključeni pa so različni topografski pojmi kot so: vrsta gozda, vrste dreves, 

razlika med travnikom in njivo … Lahko jih izvedemo v netekmovalni ali pa tudi v 

tekmovalni obliki. Če stoji šola v bližini kakšnega gozda ali na robu naselja, lahko 

orientacijsko igro izvedemo že pri rednih urah športne vzgoje. V primeru, da to ni možno, 

organiziramo športni dan s pohodom na višje ležečo točko in tam pripravimo progo za 

orientacijsko igro. Izvedemo jo lahko na različne načine:  

PO OZNAČENI POTI – pot označimo s trakovi belega krep papirja. Oznake morajo biti v 

taki razdalji da se od ene oznake vidi druga. Na nekaterih mestih belemu krep papirju dodamo 

še rdečega in to je oznaka, da je v bližini skrita kontrolna točka z geslom. Proga mora biti 

speljana tako, da se ekipe med seboj ne vidijo. Proga naj bo speljana krožno, da sta štart in cilj 
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na enem mestu. Pred štartom učencem pripravimo navodila in kontrolne kartone, na katere 

vpisujejo gesla. V primeru, da je igra tekmovalna, merimo čas, ki ga ekipa porabi, da prehodi 

progo. Dobro je, da imamo ob progi še živo kontrolo, ki opozori štarterja na morebitne težave. 

Primerna dolžina proge je med 1000 in 2000 metri. Če je skupin manj, je dovolj, da imamo na 

štartu in cilju eno osebo, ki skupine spušča na progo in sprejema v cilj.  

Namesto oznakam iz krep papirja lahko učenci sledijo rdeče belim znamenjem – markacijam. 

V tem primeru izvedemo krajši izlet po označeni poti. Učence v skupinah s časovnim 

zamikom pošiljamo na pot z nalogo, naj sledijo markacijam do cilja kjer jih bo čakal drug 

učitelj. Preden se odpravijo na pot jih je treba opozoriti na morebitne pasti ob poti. S to igro 

jih pripravljamo na samostojno hojo po označenih poteh. 

PO OPISANI POTI – tekmovalna proga ni označena, temveč dobi ekipa na štartu opis poti in 

opis nalog, ki naj jih opravijo ob poti. Pri tej igri so lahko med opise vključeni različni 

topografski pojmi. Po opisani poti lahko izvedemo tudi izlet. Ko se učenci s tem šele 

seznanjajo, morajo biti opisi zelo natančni. S temi igrami se učenci pripravljajo na kasnejšo 

samostojno uporabo izletniških priročnikov in vodnikov. 

SKRITA PISMA – ta oblika igre je podobna igri po opisani poti. Učenci dobijo na začetku le 

opis poti do prve kontrolne točke, kjer je treba poiskati pismo z nadaljnjim opisom do 

naslednje kontrolne točke. Pri pismih so lahko dodane različne naloge, ki jih morajo skupine 

opraviti. Ker lahko tako igro pokvari že najmanjša nagajivost, moramo imeti ob poti žive 

kontrole. (Kristan, 1994) 

Učenci imajo orientacijske igre zelo radi. Preko teh iger se zelo veliko naučijo za kasnejše 

samostojno udejstvovanje na planinskih poteh. 
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3. 0 CILJI IN PREDVIDEVANJA NALOGE 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

Proučiti možnosti za vključitev izletništva, pohodništva in gorništva kot sestavine 

ustvarjalnega preživljanja prostega časa v oddelku podaljšanega bivanja. Zato oblikovati in 

preizkusiti model dejavnosti izletništva, pohodništva in gorništva v podaljšanem bivanju. 

Spodbuditi učence k vključitvi in izvedba nekaterih dejavnosti s področja pohodništva in 

gorništva v oddelku podaljšanega bivanja. 

Preveriti odziv učencev, ki so sodelovali v postavljenem modelu in njihovih staršev. 

Glede na postavljene cilje, smo predvideli, da je področje izletništva, pohodništva in gorništva 

mogoče uspešno in koristno umestiti kot vsebino podaljšanega bivanja, da bodo učenci z 

modelom zadovoljni in si ga želeli še v bodoče. 

4. 0 METODE DELA 

Najprej smo oblikovali model in vanj vključili vsebine, ustrezne starosti učencev in 

prostorskim, materialnim in kadrovskim možnostim. Model je prikazan v nadaljevanju. 

K dejavnosti pohodništva in gorništva v podaljšanem bivanju smo povabili učence od 1. do 3. 

razreda, ki obiskujejo podaljšano bivanje. Učencem smo razdelili obvestilo za starše s 

povabilom, da se učenci vključijo v dejavnost. Podaljšano bivanje od 1. do 3. razreda obiskuje 

72 otrok, k dejavnosti se je vključilo 34 otrok, kar predstavlja 47 % otrok vključenih v 

oddelke podaljšanega bivanja. Z dejavnostjo smo pričeli sredi šolskega leta, zato se nekateri 

učenci kljub želji k vključitvi niso mogli vključiti, ker so imeli istočasno tudi druge dejavnosti 

kot so različni krožki in glasbena šola. 

Dejavnost pohodništvo in gorništvo smo izvajali vsak torek v času podaljšanega bivanja, v 

delu, ki je namenjen ustvarjalnemu preživljanju časa. Odziv na povabilo k vključitvi je bil 

zelo velik, zato smo dejavnost izvajali v dveh skupinah eno za drugo, razen ko smo šli na 

pohod, smo vse izvedli v eni skupini.  

Dejavnost je potekala od 15. 3. 2011 do 17. 5. 2011. Na zadnjem srečanju smo izvedli skupno 

analizo vseh dejavnosti. 

Na vprašanje, če bi želeli z dejavnostjo pohodništva in gorništva otroci nadaljevati, so 

odgovarjali v obliki ankete. Delež odgovorov smo prikazali v odstotkih. 
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5. 0 PRIKAZ MODELA IN RAZPRAVA 

5. 1 Analiza dejavnosti 

5. 1. 1 Gorsko rastlinstvo in živalstvo 

V uvodu smo se pogovorili o željah in pričakovanjih ob dejavnosti pohodništva in gorništva v 

podaljšanem bivanju. Ker so učenci že v povabilu imeli zapisane predvidene dejavnosti so bili 

odgovori na vprašanje o pričakovanjih v bistvu že načrtovane dejavnosti. Učenci so si želeli: 

- spoznati živali v gorah, 

- se odpraviti na pohod, 

- izvedeti kako se imenujejo naše gore, 

- se naučiti kakšna je markacija, 

- plezati po gorah, 

- se naučiti vezati vozle … 

Za uvod v naslednjo dejavnost spoznavanja gorskega cvetja in živali smo prebrali Legendo o 

Zlatorogu. Sama legenda je učence zelo pritegnila. Njihovo prvo vprašanje je bilo, če 

Zlatorog še vedno živi ter kakšna je triglavska roža. Ob tem sem jim povedala, da če bodo 

kdaj hodili po Dolini triglavskih jezer naj poiščejo sledove rogov Zlatoroga, saj jih bodo brez 

težav našli na veliko skalah. 

Po razdelitvi v skupine so učenci na osnovi opisa živali ali rastline poiskali še njeno 

fotografijo in izdelali plakat o gorskih živalih ali pa o gorskih cvetlicah. Pri tej dejavnosti so 

imeli kar nekaj težav zaradi branja z razumevanjem. Pri razdelitvi v skupine sem bila pozorna 

na njihovo heterogenost. Zaradi tega sem pričakovala, da bodo učenci tretjega razreda brez 

težav tudi drugim prebrali opise rastlin in živali. Ob tem se je pokazalo, da so učenci precej 

slabi v branju in so iskali dodatne potrditve, da je njihova odločitev in ugotovitev pravilna. Po 

končani izdelavi plakatov smo se o posamezni živali in rastlini pogovorili. Ob tem so učenci 

sami povedali, da je prepovedano vsakršno trganje gorskih rastlin. Poleg tega so sami prišli do 

ugotovitve kako lahko s svojim hrupom preplašijo gorske živali in jim s tem tudi škodujejo, 

saj jih motijo pri vsakodnevnem preživetju, ki visoko v gorah ni lahko. 
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5. 1 Slika: Izdelovanje plakata o gorskih cvetlicah (Hebar, 2011) 

Za zaključek so v skupinah zapisali še imena gora, ki jih poznajo. Končna ugotovitev je bila, 

da poznajo zelo malo gora. Vsi poznajo Triglav, nato pa se poznavanje konča. Izstopala sta 

samo dva učenca, ki obiskujeta planinski krožek in tako spoznavata bližnje in malo bolj 

oddaljene gore. Skupine so ena drugi predstavile imena gora, ki jih poznajo, bodisi da so jih 

že obiskali ali pa so zanje samo slišali. Med zapisnimi se je pojavila tudi Kranjska Gora, saj 

so zanjo slišali že vsi, vendar nekateri niso vedeli, da ne gre za goro, ampak za kraj s takim 

imenom. 

Sama dejavnost je zelo primerna tudi za izvedbo v podaljšanem bivanju, saj ga popestri in 

učenci se naučijo marsikaj novega. Poleg tega jih vse oddaljeno privlači in zelo pritegne. 

Med izvedbo dejavnosti ni bilo težav z motivacijo. Sama legenda je učence zelo motivirala 

tudi za delo vnaprej.  
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5. 2. 2 Planinska oprema 

V uvodu smo se pogovarjali o opremi, ki jo potrebujemo, če gremo v gore. Seveda se je 

naštevanje začelo z plezalnim pasom, cepinom in derezami, čeprav tovrstno opremo le redko 

uporabljamo pri skupinskih izletih, saj le-ti potekajo v glavnem poleti ob lepem vremenu. 

V nadaljevanju so si učenci ogledali opremo in kot je že uvod pokazal so največ pozornosti 

namenili čeladam, cepinu, derezam in vponkam. Seveda smo se ob tej opremi pogovorili tudi 

o tisti katero bodo sami potrebovali, če gredo v gore ob lepem vremenu, od primerne obutve, 

oblačil do primernega nahrbtnika. 

V nadaljevanju so se preizkusili v vezanju vozlov. Pri tej dejavnosti se je pokazalo da mlajši 

ko so učenci več težav imajo z vezanjem, saj si nekateri še čevljev ne znajo sami zavezati. 

Motivacija za vezanje je bila pri učencih zelo velika, vsi so vztrajali dokler jim ob manjši 

pomoči ni uspelo zavezati osmice. 

V  zaključku ure smo se pogovorili o pohodu, ki ga bomo izvedli v naslednjem tednu. 

Ponovili smo kaj vse potrebujejo preden se odpravijo na pohod ter kaj naj vzamejo s sabo. 

 

5. 2 Slika: Vezanje vozlov (Hebar, 2011) 

Tudi izvedba te dejavnosti v podaljšanem bivanju ne predstavlja nobene težave. Učenci so bili 

za delo zelo motivirani. Vozli so jih spodbudili še v tej meri, da so naslednjič vztrajali tudi pri 

vezanju čevljev dokler jim ni uspelo. 
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5. 2. 3 Pohod 

Pohod smo izvedli po delu označene Ormoške planinske poti, ki vodi po območju občine 

Ormož. O vsem kar potrebujejo za pohod smo se pogovorili že en teden prej, ko smo se 

pogovarjali o planinski opremi. Učenci niso imeli pohodnih čevljev, ampak samo športne 

copate, saj  je pot potekala po travnikih in gozdu z zelo blagim naklonom.  

Ko smo prišli do prve markacije smo se pogovorili o njej, kaj to sploh je in kakšen je njen 

namen. Omenili smo tudi poimenovanje Knafelčeva markacija in zakaj se tako imenuje.  

Kasneje so otroci sami iskali nadaljevanje poti na osnovi markacij. Ob vsaki novi markaciji, 

ki so jo zagledali so klicali:¨Učiteljica, markacija!¨  

Tudi na tem pohodu se je izkazalo,  da toliko stari otroci potrebujejo vedno znova motivacijo 

za hojo. Po približno polurni hoji so že spraševali kdaj bo malica. Vmes smo se pogovarjali o 

potoku katerega smo prečkali, kakšno je njegovo ime, kje izvira, zakaj se tako imenuje. 

Otrokom je zelo visoko motivacijo predstavljalo iskanje markacij. 

Ob poti smo šli mimo zapuščenega mlina kar smo izkoristili za pogovor o mlinih, njihovi 

vlogi, zakaj danes ne delujejo več …  

V bistvu je pomembno, da se organizator pohoda nanj pripravi in ga naredi otrokom 

privlačnega še z drugimi vsebinami in ne samo s hojo kot glavno. Pomembno je, da 

vključujemo tudi kulturno, etnološko in naravno dediščino, saj se tako učenci na zelo nevsiljiv 

način učijo ne da bi se sami tega zavedali. Verjetno si bodo ime in samo zgodovino mlina 

veliko bolje zapomnili, ker so si ga v živo ogledali in ob njem spoznavali zgodovino, kot če bi 

jim o istem mlinu predavali v učilnici. 

V okviru dejavnosti smo izvedli dva pohoda. Na drugem pohodu so učenci poleg markirane 

poti imeli še zemljevide in se tako uvajali v delo z zemljevidom in branjem le-tega. Seveda 

jim je branje zemljevida predstavljalo težave, vendar pa je bil zemljevid še dodaten 

motivacijski element. Prepoznavali so ceste na zemljevidu in odcepe poti s cest ter prečkanja 

cest. Skratka naučili so se za kaj nam služi zemljevid ter da ga uporabljamo tudi na pohodih in 

ne samo kot avtokarto. 
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5. 3 Slika: Pohod (Hebar, 2011) 

Sama izvedba pohoda v podaljšanem bivanju predstavlja manjšo težavo, saj naj bi na pohodu 

učence spremljala vsaj dva spremljevalca, poleg tega število učencev praviloma presega 15. 

Vendar se tudi to z malo dobre volje lahko organizira, saj na pohod ni potrebno iti vsak teden, 

čeprav so ga otroci zelo veseli in ga težko pričakujejo. 

 

5. 2. 4 Orientacijska igra  

Orientacijsko igro smo izvedli v mestnem parku na območju, ki ga učenci dobro poznajo. 

Zaradi dobrega poznavanja terena smo se odločili za izvedbo igre po opisani poti, učenci pa 

so dobili kot pomoč še zemljevid parka. 

Start in cilj igre sta bila na istem mestu. Na začetku so otroci dobili navodila, da je potrebno 

dobro brati navodila o opisani poti. Na kontrolnih točkah jih je čakala naloga, ki so jo morali 

rešiti. Oblikovali smo malo večje skupine, in sicer po pet otrok, saj bi igra drugače predolgo 

trajala, ker so se skupine med seboj videle. Pot je bila dolžine nekje 1000 metrov in je vodila 

krožno po parku. 

Kljub pričakovanjem, da bodo otroci pot z lahkoto zmogli, ker park dobro poznajo, se to ni 

izkazalo kot pravilno. Z iskanjem poti so imeli kar velike težave. Na koncu smo ugotovili, da 
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so imeli težave predvsem zato, ker so premalo natančno prebrali navodilo, poleg tega so kar 

brezglavo tekali naokrog, ne da bi o samem navodilu še razmislili. Točke, ki so jih iskali, so 

jim predstavljale tako motivacijo, da se niso uspeli zbrati in razmisliti o navodilu.  

Na začetku so potrebovali kar nekaj usmerjanja, da so našli pravo smer in po njej nadaljevali. 

Pokazalo se je tudi, da imajo učenci še vedno težave z desno in levo stranjo.  

Na koncu so vse skupine uspešno prišle v cilj. Ob zaključku smo se pogovorili o uspešnosti 

iskanja kontrolnih točk in kaj bi lahko izboljšali. Poleg tega smo razglasili pravilne rešitve 

nalog in točke, ki jih je posamezna skupina dobila. 

 

5. 4 Slika: Reševanje ene izmed nalog (Hebar, 2011) 

Ugotovili smo, da bi bilo bolje označiti pot s trakovi, čeprav otroci teren zelo dobro poznajo. 

Pri branju navodil se je pokazalo, da so preslabi bralci in predvsem, da je prisotno preveč 

vznemirjenja, da bi navodila uspešno prebrali. Boljša izvedba bi bila označena pot s trakci in 

ob poti skriti listki z nalogami. 

Sama izvedba orientacijske igre predstavlja spet težavo zaradi odraslih spremljevalcev in 

kontrole ob progi. Poleg tega so učenci premajhni, da bi se samostojno gibali po naselju. 

Seveda nam še vedno preostane mestni park in ožja okolica šole, kjer lahko vseeno izvedemo 

tovrstno dejavnost. 

Otroke je ta dejavnost zelo pritegnila in veliko je bilo vprašanj, kdaj bodo spet iskali listke po 

parku, tako so namreč poimenovali orientacijsko igro. 
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5. 2. 5 Pohod po označeni poti in spoznavanje drevesnih vrst 

Pohod je potekal na kratki razdalji, mogoče bi bilo boljše poimenovanje sprehod po označeni 

poti do bližnjega gozda. Planinska pot do gozda vodi mimo šole. Tako smo že od samega 

začetka iskali markacije, kot vodilo, da smo na pravi poti. Otroci so tekali od ene markacije 

do druge. Skupaj smo ugotavljali, na kateri grič vodi planinska pot. Ker tam živi ena od 

udeleženk pohoda, ni bilo težko ugotoviti, da pot vodi na Litmerk, ki ga domačini imenujejo 

tudi prleški Triglav. Nekateri pa celo trdijo, da se z njega ob ugodnih vremenskih pogojih vidi 

tudi sam Triglav, vendar trditev s strani avtorice ni preverjena. 

V gozdu smo spoznavali značilne drevesne vrste in spet se je pokazalo, da otroci slabo 

poznajo drevesa domačih gozdov. Zato jih je treba vsako leto znova poučiti o njih in ob koncu 

šolanja rezultat ne bi smel izostati.   

 

5. 5 Slika: Spoznavanje dreves (Hebar, 2011) 

Izvedba tovrstne dejavnosti tudi v podaljšanem bivanju ne predstavlja nobene težave. Učenci 

na tak način poglabljajo spoznanja, ki so jih pridobili pri pouku. Poleg tega v podaljšanem 

bivanju ni časovne omejitve na eno šolsko uro, ampak je možno dejavnosti izvajati po potrebi 

tudi dve uri skupaj, lahko pa tudi več.   
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5. 2. 6 Pravila obnašanja v gorah in nevarnosti 

Ob vprašanju, kakšna pravila veljajo, ko gremo v gore ali tudi na pohod v naši bližnji okolici, 

so učenci nanizali kar veliko okoljevarstvenih pravil: 

- ne smemo odmetavati smeti, 

- ne smemo trgati rož, 

- ne smemo metati kamenja, 

- ne smemo biti glasni, da ne preplašimo živali. 

To pomeni, da se dobro zavedajo pomena varovanja narave. Ob tem smo se pogovarjali tudi 

še o ostalih pravilih, ki so zapisana v Častnem kodeksu slovenskih planincev. 

Zanimalo nas je tudi, če učenci poznajo nevarnosti, ki nas lahko doletijo pri hoji v gore. Tudi 

tukaj se je izkazalo, da poznajo kar nekaj nevarnosti: 

- plaz, 

- padajoče kamenje, 

- padec, 

- da se izgubimo. 

Na vprašanje, kaj lahko naredimo, da bo naša hoja po gorah kar najbolj varna, je ena izmed 

učenk odgovorila, da gremo v gore z vodnikom. 

Skupaj smo nato nanizali še nekaj nevarnosti, predvsem takih, ki izhajajo iz preslabe 

pripravljenosti na turo, tako fizične kot psihične. 

Sledil je pogovor o ukrepanju v primeru nezgode. Učenci dobro poznajo številko 112, na 

katero pokličemo, če se nam kjerkoli pripeti nesreča. 

Za popestritev dejavnosti smo nadaljevali z imobiliziranjem roke in noge. Sama izvedba 

imobilizacije s strani učencev ni bila najbolj zanesljiva, vendar so se ob tem zabavali. Poleg 

tega so se naučili,  kako je treba ravnati v primeru nesreče oz. so to znanje obnovili. Predvsem 

je pomembno, da se jim številka za klic v sili vtisne tako globoko v spomin, da se je bodo 

spomnili tudi ob največji paniki. 
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5. 6 Slika: Imobilizacija noge (Hebar, 2011) 

 

Izvedba dejavnosti tudi v podaljšanem bivanju ne predstavlja nobene težave. Sicer se postavi 

vprašanje, koliko je znanje o imobiliziranju za otroke v tej starosti koristno, vendar je treba ta 

del dejavnosti vzeti kot popestritev pogovora o ravnanju v primeru nesreče in o samih 

nesrečah, do katerih lahko pride.  

Pomembno je, da učence naučimo pravilnega ravnanja, čeprav jih nudenja prve pomoči ne 

moremo naučiti, saj so za to še premajhni. Učenci se morajo predvsem naučiti, na katero 

številko morajo poklicati in kaj morajo pri tem povedati. To znanje potrebujejo vsak dan in ne 

samo takrat ko so nekje na pohodu, saj se veliko nesreč zgodi prav doma in je koristno, če 

vejo, kako je potrebno ravnati. 

Seveda pa se lahko brez težav naučijo, kako se zavarovati pred nadležnim mrčesom, kaj 

storiti, če jih piči žuželka in kako oskrbeti odrgnine. 
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6. 0 SKLEP 

Namen diplomskega dela je bil, ugotoviti, v kolikšni meri je možno vsebine pohodništva in 

gorništva vključiti v oddelke podaljšanega bivanja ter kako se bodo na to dejavnost odzvali 

učenci. Dejavnost pohodništva in gorništva smo v podaljšanem bivanju tudi praktično izvedli 

in po izvedbi naredili analizo. 

K pohodništvu in gorništvu v podaljšanem bivanju sem povabila učence, ki obiskujejo 

podaljšano bivanje od 1. do 3. razreda. Vključitev je bila prostovoljna, starši so se strinjali z 

vključitvijo njihovega otroka. Vključilo se je 34 otrok, kar predstavlja 47 % otrok, ki 

obiskujejo podaljšano bivanje. Glede na odzive učencev bi se jih želelo vključiti še več, 

vendar so imeli istočasno še druge dejavnosti kot so različni krožki in glasbena šola. 

V mesecu marcu, aprilu in prvi polovici maja smo ob torkih v podaljšanem bivanju izvajali 

dejavnosti s področja pohodništva in gorništva. Ugotovila sem, da je možno elemente 

pohodništva in gorništva uspešno vključiti tudi v podaljšano bivanje. S tem smo potrdili naša 

predvidevanja. 

Vključitev vsebin planinske šole in drugih teoretičnih vsebin pohodništva in gorništva v 

podaljšano bivanje ne predstavlja nobenih težav. Učenci so bili v vseh dejavnostih zelo 

motivirani za delo. Tematika jim je bila zelo zanimiva. Seveda je potrebno vsebine in teme 

prilagoditi starostni stopnji otrok.  

Težave se pojavijo, ko želimo z učenci na pohod, saj rabimo dodatne spremljevalce, in sicer 

vsaj enega, če skupina otrok ni večja od trideset. V našem primeru sem se s sodelavko 

dogovorila, da mi je pomagala pri spremljanju skupine. Menim tudi, da to ne bi smelo 

povzročati težav, če bi se na pohod odpravili enkrat mesečno. V kolikor imamo pri 

dejavnostih podporo ravnatelja, nam ta brez težav določi spremljevalce, saj se vsi še predobro 

zavedamo pomanjkanja gibanja naših otrok. Prepričana sem v dejstvo, da nam bodo ravnatelji 

ob argumentirani predstavitvi dejavnosti pripravljeni pomagati tako, da nam bodo poiskali 

spremljevalce. 

Prišla sem do ugotovitve, da izvedba dejavnosti, ki so otrokom najbolj všeč, predstavlja 

težave. Zelo so bili navdušeni tudi nad orientacijsko igro, saj so pri vsakem srečanju 

spraševali, kdaj bodo spet lahko iskali ¨skrite listke¨, tako so namreč poimenovali 

orientacijsko igro. Tudi pri tej dejavnosti za lažjo izvedbo potrebujemo še kakšnega 

spremljevalca.  
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Organizacija vseh dejavnosti v podaljšanem bivanju zahteva od učitelja veliko angažiranja. 

Če je učitelj sam prepričan v koristnost neke dejavnosti in naredi vse, da jo bo uspešno 

izvedel, mu bo to tudi uspelo. To velja za vsebine pohodništva in gorništva kot tudi za vse 

druge dejavnosti. 

V času zadnjega srečanja smo se z učenci pogovorili, kako jim je bila dejavnost pohodništva 

in gorništva všeč in če bi želeli z njo nadaljevati. Na vprašanje, če bi želeli s pohodništvom in 

gorništvom nadaljevati, so vsi učenci odgovorili, da bi želeli nadaljevati, kar predstavlja 100 

%  vključenih otrok.  

S to svojo željo so me prepričali, da bom z vsebinami pohodništva in gorništva v prihodnjem 

šolskem letu nadaljevala. Določila bom dan v tednu, ko se bomo srečevali, in naredila letni 

program srečanj. Glede na to, da so učenci težko pričakovali vsak pohod, se bomo enkrat 

mesečno odpravili v okolico šole na pohod. Pohode so z odobravanjem sprejeli tudi starši, saj 

se tudi oni zavedajo, da se njihovi otroci premalo gibljejo. Glede na interes učencev bom 

poskušala vključiti tudi čim več oblik orientacijske igre. Od najenostavnejše po označeni poti 

z barvnimi trakovi, do orientacije s pomočjo enostavnega zemljevida. 

Poleg izvedenih in s tem preizkušenih dejavnosti s področja pohodništva in gorništva se 

odpirajo tudi druge možnosti za izvedbo dejavnosti, kot so: 

- vremenoslovje v gorah, 

- prehrana v gorah, 

- dvoransko športno plezanje (če imamo za to pogoje), 

- zgodovina gorništva, 

- načrtovanje planinske ture, 

- obisk gornika in predstavitev ene izmed njegovih tur, 

- izdelovanje zasilnih nosil, 

- različni kvizi z gorniško tematiko, 

- literarne dejavnosti po izvedenih pohodih, kot je pisanje pesmi ali spisa o pohodu, 

- likovno ustvarjanje po izvedenih dejavnostih in s tem podoživljanje le-teh, 

- spoznavanje bajk in mitov o gorah … 
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S tem ko začnemo o tematiki razmišljati in iskati možnosti za izvedbo dejavnosti se nam 

vedno znova odpirajo poti in ideje za nadaljnje delo. 

Možnosti za izvedbo pohodništva in gorništva v podaljšanem bivanju je več. Dejavnost lahko 

izvajamo kontinuirano enkrat tedensko ali enkrat na štirinajst dni skozi celo šolsko leto, lahko 

pa bi jo izvedli tudi v obliki tedenskega ali dvotedenskega projekta v podaljšanem bivanju. 

Sama se bolj nagibam h kontinuirani izvedbi skozi celo šolsko leto, saj lahko na ta način 

izvedemo letno več pohodov, ker učencem primanjkuje predvsem gibanje. 

Pri vseh dejavnostih, ki jih kot učitelji izvajamo, je pomembno, da nam samim nekaj 

pomenijo, da smo prepričani v njihovo pozitivno stran in koristnost. To še prav posebej velja 

za pohodništvo in gorništvo, saj mora biti ta dejavnost tudi nam blizu, dobro je, da je vpeta v 

naš način življenja. Če je temu tako, lahko navdušenje zanjo brez težav prenesemo na otroke, 

saj ti zelo dobro čutijo tudi učiteljevo predanost in pripadnost neki stvari.  
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8. 0 PRILOGE 

PRIPRAVA ZA USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA 
Tematski sklop Pohodništvo in gorništvo 

Tema GORSKO RASTLINSTVO IN ŽIVALSTVO 

Datum 15. 3. 2011 

Prostor Učilnica  

Cilji Oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce, odgovoren odnos do narave in 

okolja. 

Naravovarstveno osveščanje učencev. 

Spoznavanje gora kot življenjskega okolja. 

Učne metode Razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo, opazovanje. 

Učne oblike Individualna, skupinska, frontalna. 

Pripomočki Slike in opisi gorskih rastlin in živali, škarje, lepilo, papir. 

Literatura http://www.hribi.net/zivali.asp 

http://www.hribi.net/rastline.asp 

http://www.julijske-alpe.com/slovensko/zlatorog.php 

Varnost Pri delu s škarjami pazijo na pravilno uporabo le-teh. 
   

UVOD 

Pogovor o pričakovanjih učencev ob vključitvi v dejavnost Pohodništvo in gorništvo v 

podaljšanem bivanju. Kaj učenci pričakujejo in kaj bi si želeli? 

Branje Legende o Zlatorogu in pogovor o prebranem. Kdo je bil Zlatorog, ali obstaja v 

resničnem življenju? Kakšna je triglavska roža in ali jo lahko najdemo v naših gorah? Zakaj 

se je Zlatorog maščeval?  

GLAVNI DEL 

Učenci izdelajo plakat o gorskih rastlinah ali gorskih živalih. Razdelijo se v heterogene 

skupine. Vsaka skupina dobi list z opisi rastlin ali živali in njihovimi slikami. Njihova naloga 

je prebrati zapis in k njemu poiskati ustrezno fotografijo, ter vse skupaj prilepiti na plakat. Po 

končani izdelavi plakata sošolcem predstavijo rastline in živali, ki so na njem. 

Pogovor o gorskih rastlinah in živalih in kakšno je primerno ravnanje z njimi (rastlin ne 

trgamo in ne izkopavamo, ne zganjamo hrupa, ko opazimo katero od živali …). 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Hebar Stanka; diplomsko delo 
 

44 
 

ZAKLJUČEK 

V skupinah, v katerih so delali prej, zapišejo imena gora, ki jih poznajo ali so slišali zanje. 

Skupine predstavijo drugim zapisana imena gora. 

 

LEGENDA O ZLATOROGU  

Pripovedka je nastala v osrčju Julijskih Alp. Pripoveduje o čudežnih vrtovih v dolini 

Triglavskih jezer, vendar se je ne da umestiti v noben čas. Brez časovna je! Njeno 

vznemirljivo sporočilo govori o uničujočih posledicah za naravo, kadar človek prestopi meje 

razumnega in brezvestno podira naravno ravnotežje ter v koristoljubju in samoljubju trga 

prepovedani sad. Za kazen mora umreti, vse drugo v naravi pa si vendarle počasi opomore in 

živi naprej.  

Jezerska dolina in prostrana visokogorska planota Komna sta bili nekoč planinski raj. Tam so 

bivale bele žene, mila, dobrosrčna bitja. Prikazovale so se tudi v dolini, pomagale siromakom 

v stiskah in ženam pri porodu. Otroka, ki je prišel na svet v njihovi navzočnosti, so varovale 

vse življenje. Zahvale za svoja dobra dela si niso želele. Če se je kdo pomotoma ali iz 

predrznosti približal njihovim bivališčem, so ga kamni in snežni plazovi, nevihte in toča 

prisilili k vrnitvi v dolino. V gorah so pasle svoje črede, ki jih je vodil velik bel kozel z 

zlatimi rogovi - Zlatorog. Njegovi rogovi so bili ključ do neizmernega skritega zaklada.  

Mladi lovec iz doline Trente je rasel v varstvu belih žena. Vzpenjati se je smel na najvišje 

gore, ne da bi se mu bilo treba bati česarkoli. Lepemu dekletu iz doline je nosil šopke gorskih 

cvetlic in si pridobil njeno ljubezen. Nekega dne pa je zasnubil dekle bogat beneški trgovec, ji 

poklonil zlat nakit in dejal, da bi ji njen lovec moral, če bi jo imel dovolj rad, prinesti 

Zlatorogov zaklad.  

Dekle se zdaj ni več zmenilo za ubogega lovca. Obupan in užaljen se je še isto noč odpravil 

na pot, da bi našel Zlatoroga. Zjutraj ga je zagledal na visoki skali, streljal nanj, toda pozabil 

na njegovo čudežno moč. Iz krvi smrtno ranjene živali so zrasle čudodelne triglavske rože. 

Umirajoči Zlatorog je eno použil in v trenutku mu je povrnila veliko življenjsko moč. Zdirjal 

je proti lovcu in ta je prestrašen in oslepljen od sijaja zlatih rogov omahnil v prepad. Narasla 

Soča je njegovo truplo prinesla v dolino. V rokah je držal šopek triglavskih rož. 

Zlatorog je v sveti jezi razdejal svoj gorski paradiž in za vedno izginil. Z njim so odšle tudi 

bele žene. Njegov zaklad pa je ostal skrit v gorah pod Triglavom. 
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Vir: http://www.hribi.net/zivali.asp 
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Vir: http://www.hribi.net/rastline.asp 
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ALPSKI KOZOROG 
Samec ima na glavi velike, srpasto zakrivljene rogove, dolge do 1 m in težke okoli 10 kg. 
Samec lahko tehta do 100 kg. Samica je manjša in ima tudi manjše rogove. Kozorog živi do 
nadmorske višine 3000 m. Poleti se vzpne višje, da se izogne vročini. Jeseni in pozimi pa se 
preseli v nižje predele v gorah. Običajno prezimuje na strmih pobočjih, kjer se zaradi strmine 
ne more obdržati debela snežna odeja. Kozorogu se v snegu močno ugreza. Je zelo dober 
plezalec in spretno preskakuje prepadne police. Hrani se z listjem, travo, mahovi, lišaji in 
grmovnatimi poganjki. Kozoroge so v naše gore znova naselili konec prejšnjega stoletja.  
 
GAMS  
Gams, ki spada v družino votlorogov, zraste do največ 100 cm, ponavadi do 80 cm, tehta pa 
do 30 kg. Prepoznamo ga po majhnih, močno zakrivljenih rogovih in ponavadi po beli bradi. 
Življenjski prostor gamsa je v poletnem času nekoliko nad gozdno mejo (v predalpskem 
hribovju tudi nižje), v zimskem času pa se spusti precej nižje. Gamsi so družabne živali, ki so 
aktivne zjutraj in zvečer. Gamsi se parijo v novembru in decembru. Breja samica po približno 
pol leta skoti 1 do 2 mladiča, ki se že po dveh urah postavi na noge. Gamsi so plen volkov in 
risov, najpogosteje pa za svojo smrt poskrbijo kar sami s padci v prepad. Veliko število 
gamsov pogine tudi zaradi snežnih plazov in garij. 
 
PLANINSKA KAVKA 
Planinska kavka je alpska ptica, ki jo v Sloveniji srečamo skoraj na vsakem vrhu nad 1500 m. 
Kavke, ki so se spoprijateljile s planinci, so pravi letalski akrobati. Brez težav leti v močnem 
vetru in pri tem skoraj ne zamahne s krili. Planinske kavke imajo zelo radi otroci, saj jim ob 
večji vztrajnosti vzame košček kruha celo z roke. Planinske kavke prepoznamo po črni barvi z 
rumenim kljunom in oranžnimi nogami. Najpogosteje se pojavlja v Karavankah, nekoliko 
manj pogosta pa je v južnih Julijskih Alpah. Ob lepih sončnih dnevih za njihovo hrano 
poskrbijo kar planinci, drugače pa se prehranjujejo z majhnimi žuželkami. Gnezdijo predvsem 
v skalnih razpokah nad 1500 m. Samica v maju ali juniju znese od 4 do 5 jajc. 
 
ALPSKI SVIZEC 
Svizec, ki ga uvrščamo med glodavce, tehta do 8 kg, ima velike oči, majhne uhlje, dolge 
kremplje in kratek rep. Živi v skupnostih po okrog 10 članov na družino (trop). Prehranjuje se 
z rastlinami, ki jih dnevno potrebuje okrog 1 kg, mlajši svizci nekoliko manj. Svizci, ki se 
nahajajo na travnikih od sredogorja do visokogorja, zimo prespijo. Prezimovališče si najdejo 
od dva do pet metrov pod površjem (skopljejo ozke globoke rove), kjer preživijo skoraj 
polovico leta. Med zimskim spanjem jim pade telesna temperatura na manj kot pet stopinj 
Celzija. Že kmalu, ko se prebudijo iz zimskega spanja, se parijo. Samice ponavadi skotijo od 
tri do pet slepih neporaščenih mladičev, a ne več kot trikrat v življenju. 
 
PLANINSKI MOČERAD 
Planinski močerad, katerega prepoznamo po popolnoma črni barvi, je v Sloveniji edina 
dvoživka, ki za preživetje ne potrebuje vode. Zadošča mu že precejšnja vlaga. Planinskega 
močerada največkrat opazimo po dežju, predvsem v Alpah. Samica skoti enega do dva 
mladiča, ki sta ob rojstvu že prilagojena življenju na kopnem. Planinski močerad, ki zraste do 
okrog 15 cm, se prehranjuje z žuželkami. 
 
Vir: http://www.hribi.net/zivali.asp 
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JULIJSKI MAK 
Julijski ali alpski mak je rastlina, ki zraste do 25 cm visoko. Opazimo jo lahko od konca junija 
do konca poletja predvsem v visokogorju (melišča, sklane razpoke...). Julijski mak 
prepoznamo po štirih cvetnih listih bele barve, sredi katerih je veliko prašnikov. 
 
PLANIKA 
Planika je 5 cm do 15 cm visoka rastlina. Ima bele dlakave cvetne koške (liste), ki se končajo 
špičasto. Ogrožena rastlina se nahaja predvsem na skalnih razpokah in na nekaterih 
visokogorskih travnikih v glavnem le v visokogorju (ponekod tudi po nižinah, a redko) od 
konca julija do septembra. 
 
ALPSKA MADRONŠČICA 
Na meliščih visoko v slovenskih Alpah boste od junija do septembra opazili alpsko 
madronščico, poleglo rožico z modro-rumenim cvetom. Tako kot njena precej večja sorodnica 
navadna madronščica ima tudi alpska dvoustnat someren cvet z zraslimi venčnimi listi, 
nadraslo plodnico, štirimi prašniki in ostrogo, od drugih madronščic pa jo boste hitro ločili po 
vijoličnih venčnih listih. 
 
ZOISOVA ZVONČNICA 
Zoisova zvončica je rastlina, ki uspeva le v slovenskih gorah (v Avstriji in Italiji le ob meji s 
Slovenijo). Rastlino lahko opazimo julija in avgusta v glavnem nad 1500 m v skalnih 
razpokah, kjer najdemo nekaj posameznih cvetov. Redko se zgodi, da najdemo več 10 cvetov 
na enem mestu. Zoisova zvončica ima cvet svetlo modre do vijolične barve, ki raste z rastline, 
ki je do 10 cm visoka. 
 
TRIGLAVSKA ROŽA 
Čudovite blazinice triglavske rože boste v juliju in avgustu našli v skalovju in na skalnatih 
tratah visoko v slovenskih gorah (najpogosteje v Julijcih, pa tudi ponekod v Karavankah in 
Kamniško-Savinjskih Alpah). 
 
Vir: http://www.hribi.net/rastline.asp 
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PRIPRAVA ZA USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA 
Tematski sklop Pohodništvo in gorništvo 

Tema PLANINSKA OPREMA 

Datum 22. 3. 2011 

Prostor Učilnica  

Cilji Pridobivajo osnovno pohodniško znanje. 

Spoznavajo, da se pri hoji v gore lahko pripetijo tudi nevšečnosti. 

Seznanjajo se s planinsko opremo. 

Naučijo se zavezati vozel osmico. 

Učne metode Razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo, opazovanje. 

Učne oblike Individualna, skupinska, frontalna. 

Pripomočki Gorniška oprema: cepin, dereze, plezalni pas, vrvice, vponke, klini, 

kladivo, čelada. 

Literatura Rotovnik, B. [et al.] (2005). Planinska šola. Ljubljana: Planinska zveza 

Slovenije. 

http://www.planinci-cirkulane.si 

Varnost Primerno ravnanje s prineseno opremo. 
   

UVOD 

Pogovor o opremi, ki jo potrebujemo, kadar gremo v gore. Učenci naštevajo, kaj vse je 

potrebno vzeti s sabo v gore in katero opremo že poznajo. 

GLAVNI DEL 

Spoznavajo gorniško opremo in jo preizkusijo. Vsak kos opreme si najprej ogledajo in nato 

skušajo ugotoviti, za kaj jo potrebujemo. Seznanijo se s: čelado, plezalnim pasom, vponkami, 

varovalno vrvico, cepinom, derezami, kladivom, klini. Opremo si pobliže pogledajo in 

pomerijo. 

Pogovor o opremi, ki bi jo kot skupina potrebovali, če bi se odpravili na Boč. Ali bi sploh kaj 

od prej naštetega potrebovali? Kaj pa potrebujemo, če gremo na manj zahteven izlet kot je 

Boč, in takih je tudi veliko drugih hribov in gora? 

Za varovanje na zelo zahtevnih poteh, opremljenih z jeklenico, se priporoča uporaba 

samovarovalnega kompleta. Da tega lahko uporabljamo je dobro, če poznamo osnovne vozle 

in eden teh je osmica. Učenci se jo poskusijo naučiti zavezati. 
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ZAKLJUČEK 

Pogovor o pohodu v naslednjem tednu. Kakšno opremo potrebujejo za pohod (športne copate, 

športna oblačila) ter kaj naj vzamejo s sabo (vrsta pijače, manjši prigrizek, dežnik, nahrbtnik). 

 

 

 

OSMICA  

Osmico delamo povsod, kjer rabimo zanko. Vozel lahko izdelamo kot osnovno izvedbo ali 

vpleteno. 

 

Osnovna izvedba  

 
 

Uporaba:  

-  vrvna ograja  

-  povezovanje dveh enako debelih vrvi za spust ob vrvi  

-  vmesni vozli pri ledeniškem navezovanju  

-  spust ob vrvi pri zimski tehniki  

-  izdelava improviziranih nosil  

-  izdelava improviziranega reševalnega sedeža  
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PRIPRAVA ZA USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA 
Tematski sklop Pohodništvo in gorništvo 

Tema POHOD 

Datum 29. 3. 2011 

Prostor Okolica Ormoža 

Cilji Oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce, odgovoren odnos do narave in 

okolja. 

Naravovarstveno osveščanje učencev. 

Spoznavanje značilnosti okolice po kateri poteka pohod. 

Učne metode Razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo, opazovanje. 

Učne oblike Individualna,  frontalna. 

Pripomočki Športna oprema, malica in pijača. 

Literatura Kristan, S. (1993). V gore … izletništvo, pohodništvo, gorništvo. 

Radovljica: Didakta. 

Stritar, U. & A. (1998). Z otroki v gore: družinski izleti. Ljubljana: 

Sidarta. 

Varnost Hoja v urejeni koloni ob prometni cesti. Prilagajanje tempa hoje 

najšibkejšim udeležencem. 
   

UVOD 

Pogovor o poteku poti in obnašanju med njo. Pregled športne opreme, o kateri smo se 

pogovorili pretekli teden. 

GLAVNI DEL 

Hoja po delu Ormoške planinske poti. Seznanitev s Knafelčevo markacijo, ki označuje 

planinske poti v Sloveniji. Opazovanje okolice, po kateri vodi pot. Opazovanje in 

poimenovanje potoka, ki ga med pohodom prečkamo.  

Malica ob poti. Pogovor o pitju tekočin, da ne smemo popiti vsega naenkrat, saj moramo v 

gorah pogosto prehoditi precejšnjo razdaljo, preden lahko ponovno obnovimo zalogo pijače. 

Kaj je potrebno narediti s smetmi, ki ostanejo po malici, kako je s tem, ko smo na gorski turi? 

Ogled zunanjosti Jeremičevega mlina, kakšno funkcijo je imel mlin, zakaj danes več ne 

deluje, ali so že kdaj videli kakšen delujoč mlin …   

ZAKLJUČEK 

Vrnitev v šolo in odhod domov. 
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PRIPRAVA ZA USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA 
Tematski sklop Pohodništvo in gorništvo 

Tema PRAVILA OBNAŠANJA V GORAH IN NEVARNOSTI  

Datum 5. 4. 2011 

Prostor Učilnica  

Cilji Oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce, odgovoren odnos do narave in 

okolja. 

Naravovarstveno osveščanje učencev. 

Spoznavanje gora kot življenjskega okolja. 

Spoznavanje nevarnosti v gorah. 

Seznanitev s pravili obnašanja v gorah in Častnim kodeksom slovenskih 

planincev. 

Učne metode Razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo, opazovanje. 

Učne oblike Individualna, skupinska, frontalna. 

Pripomočki Lesene palčke, povoji, slikovni material. 

Literatura Častni kodeks slovenskih planincev. 

Rotovnik, B. [et al.] (2005). Planinska šola. Ljubljana: Planinska zveza 

Slovenije. 

Varnost  
   

UVOD 

Učenci naštejejo pravila obnašanja v gorah, ki jih že poznajo. Pogovor o nekaterih pravilih, ki 

so zapisana v Častnem kodeksu slovenskih planincev: varovanje okolja, odnašanje smeti s 

seboj v dolino, ne povzročamo hrupa, ne prožimo kamenja, ne delamo škode na pašnikih in 

objektih, pomagamo si med seboj, pozdravljanje, prilagajanje najšibkejšemu ... 

GLAVNI DEL 

Pogovor o nevarnostih, ki nas lahko doletijo pri hoji v gorah, katere nevarnosti učenci že 

poznajo. Seznanitev z nekaterimi nevarnostmi: žulji, padci, nenadne vremenske spremembe, 

sonce, žuželke. Kaj lahko sami naredimo, da zmanjšamo tveganje zaradi nevarnosti – dobra 

priprava na turo. Pogovor o načinu ukrepanja v primeru, da se pripeti nesreča: na katero 

številko pokličemo in kaj povemo. 

ZAKLJUČEK 

Imobilizacija zlomljene roke ali noge s pomočjo lesenih deščic. 
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PRIPRAVA ZA USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA 
Tematski sklop Pohodništvo in gorništvo 

Tema ORIENTACIJSKA IGRA 

Datum 12. 4. 2011 

Prostor Mestni park 

Cilji Oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce, odgovoren odnos do narave in 

okolja. 

Učijo se orientirati v naravi. 

Spoznavajo pomen ekipnega dela. 

Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja. 

Učne metode Razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo, opazovanje. 

Učne oblike Individualna, skupinska, frontalna. 

Pripomočki Načrt parka, naloge po postajah. 

Literatura Kristan, S. (1994). Osnove orientiranja v naravi. Radovljica: Didakta. 

 

Varnost Učenci morajo ostati znotraj parka, ki ga dobro poznajo. 
   

UVOD 

Pogovor o orientiranju v naravi, s čim vse si pri tem lahko pomagamo, kaj nas lahko vodi in 

usmerja? 

GLAVNI DEL 

Seznanitev s pravili orientacijske igre. Igra poteka samo po parku, skupina deluje kot celota, 

pomembno je natančno branje navodil, pomagajo si lahko tudi z zemljevidom. Vsaka postaja 

je označena z listkom, na katerem so zapisane naloge, in s številko postaje. Na vsaki postaji je 

treba rešiti dve nalogi. Listke morajo pustiti pri miru. Rešitve nalog zapisujejo na startni list. 

Skupina skuša pot opraviti v čim krajšem času in pri tem rešiti vse naloge. 

ZAKLJUČEK 

Razglasitev rezultatov po skupinah. Katera skupina je zbrala največ točk in katera je bila 

najhitrejša. Seštevek in razglasitev najboljše skupine. 
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STARTNI LIST 

IME EKIPE:   
ČLANI EKIPE:   
    
    
    
    
    
    
    

Zaporedje postaj je označeno s številkami. 

Pojdite po poti levo proti hišam. V drugem križišču zavijte desno. Po nekaj korakih boste na 
levi strani, stran od poti, opazili cvetoče drevo. Na njem je postaja. 

  

1. POSTAJA 

1. ________________________________ 

2. _______________________________ 

Pojdite po poti naprej. Ko pridete do križišča, pojdite naravnost čez pot, hodite po traktorskih 
sledeh. Med drevesi, posajenimi v dve vrsti, je naslednja postaja. 

2. POSTAJA 

1. ____________________________________ 

2. ____________________________________ 

Pot nadaljujete proti kapelici. Na drevesu v njeni bližini je naslednja postaja. 

  

 3. POSTAJA 

1.  _________________________________ 

2.  ________________________________ 

Pot nadaljujte po potki. V prvem križišču greste desno in v naslednjem levo. Za drugo klopco 
ob poti je naslednja postaja. 
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4. POSTAJA 

1.  __________________________________________ 

2. _______________________________________ 

Pojdite naprej po potki. Pri hoji bodite previdni, da vam ne zdrsne. V prvem križišču greste 
desno. Malo pred naslednjim križiščem se desno odcepi ostanek potke. Tam je naslednja 
postaja. Pritrjena je na smreko. 

   

5. POSTAJA 

1. ________________________________________________________  

2. ________________________________________________________ 

Pojdite po poti in v križišču zavijte desno. Ko pridete do naslednjega križišča, greste 
naravnost med dvema potkama do zelo debelega drevesa. 

 

6. POSTAJA 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

Pojdite na potko in pot nadaljujete v smeri otroškega igrišča. Malo pred naslednjim križiščem 
je na levi na majhnem drevesu naslednja postaja. 

 

7. POSTAJA 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

Pojdite po potki do otroškega igrišča. Tam je cilj. 
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NALOGE PO POSTAJAH 

1. POSTAJA 

1. Kako se imenuje cvetoče drevo na katerem je oznaka s postajo? 

2. Na katero številko pokličemo, če se nam v hribih ali pa doma pripeti nesreča? 

Pojdite po poti naprej. Ko pridete do križišča pojdite naravnost čez pot, hodite 
po traktorskih sledeh. Med drevesi posajenimi v dve vrsti je naslednja postaja. 

 

2. POSTAJA 

1. Ob vaši poti sta posajeni dve vrsti dreves. Med temi drevesi so lastniki 
Ormoškega gradu včasih jahali s konji. Kako imenujemo tako posajena drevesa? 

2. Na katero številko pokličemo, če opazimo požar? 

Pot nadaljujete proti kapelici. Na drevesu v njeni bližini je naslednja postaja. 

  

 3. POSTAJA 

1. Stojite ob kapelici. Zakaj je bila postavljena?  

2. Napišite ime enega hriba v bližini Ormoža.  

Pot nadaljujte po potki. V prvem križišču greste naravnost. Za drugo klopco ob 
poti je naslednja postaja. 

 

4. POSTAJA 

1. Poglejte v dolino. Katero reko vidite?  

2. Na drugi strani reke ni več Slovenija. Katera država je tam? 

Pojdite naprej po potki. Pri hoji bodite previdni, da vam ne zdrsne. V prvem 
križišču greste levo. Malo pred naslednjim križiščem se levo odcepi ostanek 
potke. Tam je naslednja postaja. Pritrjena je na smreko. 
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  5. POSTAJA 

1. Kako imenujemo oznake, ki nas spremljajo na planinski  poti in nam 
pomagajo, da se ne izgubimo?  

2. Kaj naredimo s smetmi, ko smo na pohodu ali planinskem izletu? 

 

Pojdite po poti in v križišču zavijte desno. Ko pridete do naslednjega križišča 
greste naravnost med dvema potkama do zelo debelega drevesa. 

 

6. POSTAJA 

1. Kako se imenuje drevo ob katerem stojite?  

2. Izmerite obseg drevesa, tako da se primete za roke. Koliko otrok se je moralo 
prijeti za roke, da ste ga objeli?  

 

Pojdite na potko in pot nadaljujete v smeri otroškega igrišča. Malo pred 
naslednjim križiščem je na levi na majhnem drevesu naslednja postaja. 

 

7. POSTAJA 

1. Kako se imenuje drevo – iglavec, ki jeseni odvrže svoje iglice, sedaj pa 
ponovno zeleni?  

2. Kako se imenuje najvišji vrh v Sloveniji?  

 

Pojdite na potko in hodite v smeri otroškega igrišča. Tam je cilj. 
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ZEMLJEVID Z OZNAČENO POTJO 

 

 

  
Vir: http://www.geopedia.si 
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PRIPRAVA ZA USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA 
Tematski sklop Pohodništvo in gorništvo 

Tema POHOD PO OZNAČENI POTI IN SPOZNAVANJE DREVES 

Datum 19. 4. 2011 

Prostor Okolica Ormoža 

Cilji Oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce, odgovoren odnos do narave in 

okolja. 

Naravovarstveno osveščanje učencev. 

Spoznavanje drevesnih vrst v domačih gozdovih. 

Seznanitev z označeno planinsko potjo. 

Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja. 

Učne metode Razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo, opazovanje. 

Učne oblike Individualna, skupinska, frontalna. 

Pripomočki Slike in opisi gorskih rastlin in živali, škarje, lepilo, papir. 

Literatura  

Varnost Skrb za prometno varnost otrok ob hoji po cesti. Zaščita pred klopi. 
   

UVOD 

Pogovor o Ormoški planinski poti, zakaj se imenuje ormoška, kako je označena, skozi katere 

kraje vodi … 

GLAVNI DEL 

Pohod do Hardeške šume. Med potjo si pomagamo s sledenjem markacijam, da ne zaidemo, 

saj je pot markirana. Spoznavanje domačih drevesnih vrst: bukev, gaber, hrast, kostanj, breza, 

bor, smreka. Učenci si ogledajo deblo, liste in plodove posameznega drevesa. Poiščejo 

morebitne mlade rastline – sadike dreves. Poiščejo list posameznega drevesa in njegov plod 

ter si naredijo zbirko dreves.  

ZAKLJUČEK 

Vrnitev v šolo po isti poti. 
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PRIPRAVA ZA USTVARJALNO PREŽIVLJANJE ČASA 
Tematski sklop Pohodništvo in gorništvo 

Tema POHOD 

Datum 10. 5. 2011 

Prostor Ormož - Litmerk 

Cilji Oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce, odgovoren odnos do narave in 

okolja. 

Sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja. 

Naravovarstveno osveščanje učencev. 

Spoznavanje značilnosti okolice po kateri poteka pohod. 

Učne metode Razlaga, razgovor, demonstracija, praktično delo, opazovanje. 

Učne oblike Individualna,  frontalna. 

Pripomočki Zemljevid območja po katerem poteka pot. 

Literatura Kristan, S. (1993). V gore … izletništvo, pohodništvo, gorništvo. 

Radovljica: Didakta. 

Stritar, U. & A. (1998). Z otroki v gore: družinski izleti. Ljubljana: 

Sidarta. 

http://www.geopedia.si/lite.jsp 

Varnost Hoja v urejeni koloni ob prometni cesti. Prilagajanje tempa hoje 

najšibkejšim udeležencem. 
   

UVOD 

Pregled športne opreme, ki jo potrebujejo za pohod. Pogovor o poteku poti in obnašanju med 

pohodom. 

GLAVNI DEL 

Hoja po delu Ormoške planinske poti. Opazovanje okolice po kateri vodi pot. Skupine 

učencev pot spremljajo tudi s pomočjo zemljevida. 

Malica ob poti. Pogovor o pitju tekočin, količino popite tekočine moramo kontrolirati. 

Pogovor o primerni malici na pohodu, sladkarije niso najbolj primerna malica. Kaj je 

potrebno narediti s smetmi, ki ostanejo po malici, kako je s tem, ko smo na gorski turi?  

ZAKLJUČEK 

Vrnitev v šolo in odhod domov. 
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Vir: http://www.geopedia.si
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