
NARAVOSLOVNI TABOR ZA 
NADARJENE UČENCE V 

CŠOD Rak

22. 2. – 24. 2. 2023



- Na tabor gredo učenci od 4. do 9. razreda = 23 
učencev

- Druženje in krepitev socialnih veščin.



OPIS
1. Rakov Škocjan je eno najstarejših zavarovanih naravnih območij v

Sloveniji (od leta 1949).
Znano je po izjemnih kraških posebnostih: naravni mostovi, ponikalnice,
izvirne in ponorne kraške jame...
Zaradi zakraselih apnenčastih tal ni površinskih voda, ker voda kljub obilnim
padavinam ne ostane na površju, ampak ponikne v kraško podzemlje. Edina
izjema je reka Rak, ki dobiva vodo pod zemljo iz Cerkniškega jezera in
Javornikov.
2. Poleg običajnih gozdnih živali so se tu ohranili nekateri redki in ogroženi
veliki sesalci (rjavi medved, volk, ris, divja mačka). V bližini je veliko zanimivih
biotopov z bogato floro in favno.
3. Program šole v naravi v CŠOD Rak temelji na:
• spoznavanju kraških pojavov, gozda, njegovih prebivalcev in življenja v

podzemnih jamah.
• Bogati izbiri športnih dejavnosti: kolesarjenje, lokostrelstvo, jamsko

plezanje, vožnjo s kanuji, itd.
• Pohodništvu (naravoslovna učna pot).



Splošni cilji:
• spodbujanje ustvarjalnosti,

• spodbujanje kritičnega mišljenja,

• spodbujanje sodelovanja

• spodbujanje samostojnosti,

• spodbujanje samoiniciativnosti pri preizkušanju novih stvari,

• razvijanje spretnosti reševanja problemov,

• razvijanje vztrajnosti in preizkušanja,

• razvoj veščin načrtovanja in organiziranja,

• spodbujanje zdravega načina življenja,

• krepitev socialnih veščin (medosebna komunikacija, sodelovanje,
sklepanje kompromisov, zaupanje),

• razvijanje pozitivne samopodobe,

• izkustveno učenje.



ŠPORTNA 

VZGOJA

GEOGRAFIJA/

ZGODOVINA

NARAVOSLOVJE USMERJEN PROSTI 

ČAS

Veslanje s 

kanuji

Unška koliševka Zelške jame Socializacijske igre

Kolesarjenje Cerkniško jezero Uršulin večer

Po sledeh

stezosledca

UČNE VSEBINE 



ZGODOVINA • opiše prizadevanja in ukrepe za ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
• razvija pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine ,
• primerja vloge družinskih članov glede na pripadnost socialnemu sloju,
• seznanitev z življenjem vojaka v vojaških rovih – Rapalska meja,
• kulinarična dediščina pokrajine

GEOGRAFIJA • se orientirajo na zemljevidu in gibljejo v pokrajini
• uporaba zemljevida
• razume, da so fosili izkazi o tem, kako so se skozi evolucijsko zgodovino spreminjale oblike 

življenja in okoljske razmere,
• spozna različne vrste kamnin glede na nastanek, lastnosti in možnosti uporabe,
• pozna razliko med kamninami in minerali,
• spozna značilnosti kraških pojavov
• spozna geološko zgodovino krasa
• spozna pomen presihajočega jezera
• spozna mrazišče

SPOZNAJMO IN POVEŽIMO SE • poglablja prijateljske vezi,
• razvija občutek za humor,
• se uči sprejemati druge in gradi strpen odnos do drugih,
• spoznava sebe in svoj značaj,
• se uri v poslušanju navodil in upoštevanju pravil,
• razvija komunikacijske spretnosti (verbalna in neverbalna komunikacija),
• se uči sodelovanja v skupini,
• razvija kreativno mišljenje,
• izraža svoja občutja v danih situacijah,
• improvizira,
• se uri v vživljanju v druge ljudi (empatija),
• si gradi pozitivno samopodobo,
• spozna nekaj sprostitvenih tehnik in jih nekaj preizkusi

ŠPORT • izboljšuje funkcionalne sposobnosti, 
• razvija sposobnost daljšega hodilnega napora,
• razvija koordinacijo gibanja, ravnotežje in natančnost gibanja,
• razvija pozitivne vedenjske vzorce,
• pozna osnovna načela varnosti pri gibanju v naravi,
• spoznava ekološka vprašanja okolice



BIOLOGIJA/NARAVOSLOVJE - spozna pomen presihajočega jezera

- spozna mrazišče

- spozna živalske predstavnike gozda ter njihove sledi in ostanke,

- priprava tradicionalne notranjske jedi

- uri se v ročnih spretnostih, nauči se varno uporabljati gospodinjske pripomočke.



DNEVNI RED

7.00                    BUJENJE

7.30                   JUTRANJA TELOVADBA

8.00                    ZAJTRK

8.45 – 13.00      DOPOLDANSKI PROGRAM

13.30 - 14.00     KOSILO IN ODMOR

14.00 - 15.00    USMERJENI  PROSTI  ČAS

15.00 – 17.35    POPOLDANSKI  PROGRAM 

17.35 - 18.30    USMERJENI PROSTI ČAS

18.30 - 19.00    VEČERJA IN ODMOR

19.00 – 20.30   VEČERNI PROGRAM   

20.30 - 22.00    PRIPRAVA NA NOČNI POČITEK

22.00 – 07.00   NOČNI POČITEK



PREDRAČUN

1. BIVANJE 48,50 €

2. PREVOZ (SKUPAJ) 927,20 €

4. PLAČILO NA UČENCA 113,52 €

5. OBROKI

december 40€

januar 40€

februar 33,52









POMEMBNO

Odhod: sreda, 22. 2. 2023 

- dobimo se v jedilnici ob 8.20

Vrnitev: petek, 24. 2. 2023

- kosilo ob 13.00, odhod 13.30

- domov se vrnemo okoli 14.30

čas vožnje 1h



ENODNEVNI IZLET

• Tehnopark Celje

• 6. 4. 2023

• Voden ogled in samostojno raziskovanje:
človeško telo, fizikalni, matematični in
astronomski pojavi, naravoslovje, ekologija,
obnovljivi viri energije, tehnologija in delovna
mesta v prihodnosti, iluzije, izzivi.



Zoisova štipendija

1. Izjemni dosežek (izjemni dosežki so dosežki iz znanja ali raziskovanja,
razvojne dejavnosti ali umetnosti).

• Upoštevajo se dosežki iz 8. in 9. razreda.
• Zlata in srebrna priznanja iz državnih ali mednarodnih tekmovanj. Državno

zlato priznanje – 5 t, državno srebrno priznanje – 2t.
• Dosežki s področja športa ne štejejo več med izjemne dosežke.

2. Povprečna ocena 4,70.

VIŠINA ŠTIPENDIJE: 120€ + dodatek za bivanje (prevoz,…)

Več: https://www.srips-rs.si/stipendije/zois

28.11.2022 Tanja Vuković, ŠSS

https://www.srips-rs.si/stipendije/zois

