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IZVLEČEK
Gorniška tura kot primer geografskega izobraževanja
Diplomsko delo prikazuje primernost uporabe gorniške ture v osnovnošolskem
geografskem izobraževanju. Razdeljena je na tri osnovne dele. V prvem delu so
prikazane osnovne značilnosti dejavnosti gorništva ter gibalnega razvoja človeka.
Sledi didaktični del, ki prikaže prisotnost gorniških vsebin v osnovnošolskem
izobraževanju v različnih vzgojno-izobraževalnih obdobjih ter teoretična izhodišča za
pravilno uporabo gorniške ture kot primera pedagoškega procesa. Tretji del pa
predstavi gorniško turo kot primerno vzgojno-izobraževalno okolje pri pouku
geografije. S pomočjo učne priprave in učnih listov je prikazana njena uporabnost pri
pouku geografije. V delu so poglobljeno obravnavane prednosti poučevanja
geografije v naravi z možnostjo medpredmetnega povezovanja. Z vključitvijo
gorniških vsebin, ki temeljijo na terenskih vajah, na delu v skupini ter na aktivnemu
raziskovanju in opazovanju, v učne načrte predmetov z geografskimi vsebinami, je
uresničeno bistvo geografskega izobraževanja. To je učenje v neposrednem stiku z
naravo. Preko lastne aktivnosti bo pridobljeno znanje trajnejše in uporabnejše.
Ključne besede: regionalna geografija, didaktika geografije, ekskurzije, gorništvo,
gorniška tura, terensko delo.
ABSTRACT
Mountaineering trail as part of geographical education
Thesis is presenting how appropriate is mountaineering trail as part of geographical
education in primary school. Thesis is divided in three basic parts. In the first part
basic characteristics of mountaineering and development of motor skills in humans is
described. This is followed by a didactical part, which is showing where are
mountaineering subjects present in different educational periods of primary school
education and theoretical starting points for proper use of mountaineering trail in
teaching process. The final part encompasses presentation of mountaineering trail as
appropriate educational environment for geographical lessons. It is application in
geographical lessons is shown with teaching preparation and worksheets for
conducting the lesson. Benefits of teaching geography in natural environment, with
possibilities for interdisciplinary actions, is being thoroughly addressed in the thesis.
By including mountaineering themes, based on field work, group work, active
researching and observing, in curricula of subjects with geographical content, the true
essence of geographical education is achieved. This kind of learning is in direct
contact with nature. Knowledge acquired through pupil`s own activities during the
lessons will last longer and have greater value.
Key words: regional geography, didactic of geography, excursions, mountaineering,
mountaineering trail, field work.
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1

UVOD

Dandanes otroci veliko preveč časa preživijo ob računalniku, televiziji in mobilnemu
telefonu. Zaradi vsega tega se zdi, da izgubljajo občutek za naravo in bivanje v njej.
Tudi šolske obveznosti tekom šolskega leta vplivajo na pomanjkanje časa otrok za
preživljanje njihovega prostega časa v naravi. Velika večina osnovnošolskih otrok je
vključena v podaljšano bivanje in nekateri ostajajo v šoli vse do poznega popoldneva.
Vemo, da otroci hrepenijo po zanimivih in privlačnih dejavnostih (na primer: učenje
rolanja, plezanja, potapljanja in drugo) ter si vedno želijo nečesa novega, zato bi
morale biti vsebine v osnovni šoli čim bolj raznolike in učencem zanimive. Čim več
aktivnosti naj bi bilo tudi gibalnih in že zelo zgodaj bi morali otroke spontano in
nevsiljivo poučiti o pomembnosti gibanja in hoje. Številne raziskave kažejo, da se
otroci in mladina premalo gibljejo in imajo preveliko telesno težo. Prav zaradi tega bi
jim morali približati hojo kot eno najprimernejših oblik rekreacije.
Gorništvo je postalo skozi stoletja del kulture našega naroda in ker je tako zelo vpeto
v našo kulturo, je z učnim načrtom za osnovno šolo določeno, da šola prevzame tudi
gorniško vzgojo otrok. Vsebine gorništva lahko šola vključi v vzgojno-izobraževalni
proces na različne načine preko obveznega programa in dodatnih programov. Vsebine
gorništva so za učence potencialno lahko zelo zanimive, saj s svojimi poučnimi
zgodbami in dogodivščinami burijo domišljijo. Prav tako gorništvo vključuje hojo,
najbolj naravno obliko gibanja, ki jo učenci brez težav obvladajo. Pohodi v bližnjo
okolico in daljše ture, so vedno zanimivi in poučni za učence različnih starostnih
skupin. Poleg gorniških tur lahko osnovne šole v svoj program vključijo tudi
planinske šole, te se lahko še bolj posvetijo gorniškim vsebinam. Na takšen način
lahko osnovna šola že majhne otroke uči o pomembnosti gibanja za njihovo zdravje in
jih preko praktičnih vsebin nevsiljivo navaja tudi na teoretične vsebine, povezane z
vsakdanjim življenjem. Prav tako se otroci na takšen način družijo med sabo in
vzpostavijo pristnejše odnose s svojimi vrstniki. Na takšen način šola in dejavnosti v
njej hkrati pripomorejo k osveščanju in spodbujanju otrok za gibalno oziroma športno
dejavnost.
1.1

Namen diplomskega dela

Namen diplomskega dela Gorniška tura kot primer geografskega izobraževanja je
prikaz pomena gorništva in možnosti njegovega delovanja v osnovnošolskem
izobraževanju ter predstavitev uporabnosti gorniške ture pri pouku geografije.
Preveriti želimo, koliko, in če sploh, osnovne šole učencem ponujajo obšolske
dejavnosti z omenjenega področja, ali učni načrti ponujajo dovolj vsebin na temo
gorništva, kako geografija posreduje znanje gorništva in kako bi ga lahko še bolje.
Raziskali bomo ali so učitelji dovolj usposobljeni za izpeljavo gorniških tur in ali
sploh obstajajo programi za izpeljavo le teh. Prav tako je namen diplomskega dela
prikazati razvojne značilnosti hoje otrok, cilje in vsebine na področju gorništva in
izpostaviti nekatere primere medpredmetnega povezovanja na gorniški turi ter vse to
nadgraditi s primerom učne priprave in učnih listov za izpeljavo gorniške ture na
Potočko zijalko v okviru geografskega izobraževanja.
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1.2

Cilji diplomskega dela

Cilji diplomskega dela so naslednji:
• predstaviti pojem gorništva in njegov pomen za gibalni razvoj,
• predstaviti možnosti gorniškega delovanja v osnovnošolskem izobraževanju,
• prikazati faze in stopnje gibalnega razvoja človeka,
• prikazati pomen gorništva na zdravje in počutje ljudi,
• pregledati učne načrte obveznih, izbirnih in dodatnih predmetov z geografsko
vsebino in preveriti ali ponujajo dovolj vsebin na temo gorništva,
• preveriti ali osnovne šole ponujajo učencem kakšne izbirne obšolske gorniške
dejavnosti,
• predstaviti izbirne šolske gorniške dejavnosti,
• prikazati gorniško turo kot ustrezno obliko izobraževanja in predstaviti njene
prednosti pri poučevanju geografskih in drugih učnih vsebin,
• predstaviti nekaj primerov medpredmetnega povezovanja na gorniški turi,
• preveriti ali so učiteljem na voljo kakšni izobraževalni programi usposabljanja
za gorniškega vodnika,
• ugotoviti ali so učitelji ustrezno usposobljeni za izpeljavo gorniških tur v
osnovni šoli,
• narediti primer učne priprave in učnih listov za izpeljavo gorniške ture za
osnovno šolo v okviru geografskega izobraževanja.
1.3

Delovne hipoteze

Delovne hipoteze, ki smo jih postavili glede na zapisane cilje, so naslednje:
• H1: Osnovnošolski učni načrti ponujajo dovolj vsebin in obšolskih dejavnosti
s področja gorništva.
• H2: Izvedba gorniških tur v osnovni šoli je minimalna zaradi pomanjkanja
ustreznih strokovnih delavcev in motivacije.
• H3: Gorniška tura kot primer pedagoškega procesa otrokom bolj približa
naravo in pripomore k njihovemu boljšemu razumevanju in povezovanju
učnih vsebin različnih predmetov.
1.4
1.4.1

Metodologija
Vsebinska zasnova diplomskega dela

Diplomsko delo je sestavljeno iz sedmih sklopov. V prvem, uvodnem delu so
predstavljeni cilji, namen, delovne hipoteze in metodologija dela diplomske naloge.
Drugi del obravnava splošen opis dejavnosti gorništva. Obravnavane so njegove
splošne značilnosti in njegov pomen za krepitev trupa in mišic. Navedeni so
najpogostejši motivi ljudi za ukvarjanje z gorništvom in izpostavljeni so prevladujoči
motivi mladih za ukvarjanje z dejavnostmi gorništva. Naslednje poglavje obravnava
gibalni razvoj človeka. Prikazane so različne faze in stopnje gibalnega razvoja od
prenatalnega obdobja dalje. Se pravi, njeni pozitivni vplivi na gibalni in telesni razvoj
ter na splošno počutje posameznika. Četrto poglavje prikazuje vključenost gorniških
vsebin v različnih vzgojno-izobraževalnih obdobjih osnovne šole. Navedene so teme
in vsebine, ki se oziroma se lahko nanašajo na vsebine gorništva. Osredotočili smo se
na predmete, ki vključujejo geografske vsebine: Spoznavanje okolja, Družba in
Geografija. Pregledali smo tudi učni načrt predmeta Športna vzgoja. Pregledali smo
10

tudi učne načrte nekaterih izbirnih vsebin: okoljska vzgoja, raziskovanje domačega
kraja in varstvo njegovega okolja, turistična vzgoja in šport za zdravje, izbrani šport
in šport za sprostitev. Predstavljene so tudi nekatere izbirne obšolske dejavnosti na
temo gorništva, ki jih osnovne šole ponujajo učencem. V petem sklopu diplomskega
dela so zajeta teoretična izhodišča za ustrezno pripravo gorniške ture, kot primera
pedagoškega procesa. Naštete so potrebne faze in postopki za uspešno izpeljano
gorniško turo. V šestem poglavju je predstavljena gorniška tura kot primer
geografskega izobraževanja. Zajete so prednosti gorniške ture za poučevanje
geografije in razlogi vključevanja aktivnih metod poučevanja ter učenja v naravi pri
posredovanju geografskih vsebin. Izpostavljene so nekatere spretnosti in veščine, ki
jih otroci razvijajo na gorniški turi, kot tudi prednosti gorniške ture za poučevanje
drugih predmetov.
Zadnji sklop diplomskega dela vključuje predlog gorniške ture kot primer
geografskega izobraževanja in medpredmetnega povezovanja. Predstavljen je primer
učne priprave in učni listi za izpeljavo gorniške ture pri predmetu Geografija s primeri
medpredmetnega povezovanja.
1.4.2

Metode dela

Pri preučevanju zadane tematike smo uporabili induktivno metodo raziskovanja –
preko indukcije, analize posamezne geografske, didaktične in druge vsebine, sinteze
posameznih sklopov do dedukcije. Pri analiziranju obstoječe literature smo uporabili
kabinetno metodo dela. Uporabili smo tudi metodo pogovora s strokovnjaki za
gorništvo in turizem ter metodo terenskega dela. Na takšen način smo dobili podatke
in gradivo, ki smo ga potrebovali pri pisanju diplomskega dela.
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2

GORNIŠTVO IN NJEGOV POMEN

Med prebiranjem gorniške literature pogosto naletimo na dejavnosti kot so izletništvo,
gorništvo in pohodništvo. Ugotovimo lahko, da med njimi obstajajo pomenske razlike
in da ne poimenujejo istih dejavnosti. Zaradi sporazumevalne jasnosti bomo v
nadaljevanju te dejavnosti natančno definirali.
Kristan (1993, str. 8) pojasnjuje, da zgoraj navedene dejavnosti povezujejo hoja in
veselje do bivanja v naravi. Izletništvo opredeljuje kot aktivno dejavnost, ki se
ukvarja s prirejanjem ali udeleževanjem izletov, pohodništvo pa kot dejavnost, ki se
ukvarja s prirejanjem ali udeleževanjem pohodov. Glavna razlika med pojmoma je
tudi v trajanju oziroma v dolžini prehojene poti. O izletu navadno govorimo takrat,
kadar gre za časovno in daljinsko krajše pešačenje in je cilj blizu, pri pohodu pa je cilj
bolj odmaknjen. Pohodništvo zahteva od človeka zahtevnejšo psihofizično
pripravljenost na daljše etape hoje, lahko tudi na več dnevno ločitev od vsakdanjega
življenjskega okolja. Kljub temu je zelo težko postaviti natančno mejo med izletom in
pohodom, namreč kar je za odraslega človeka izlet, je lahko za otroka že kar zahteven
pohod.
Izletništvo in pohodništvo se razlikujeta od gorništva po tem, da se odvijata v kulturni
pokrajini, medtem ko se dejavnosti gorništva odvijajo v gorah. Cilj gorniške ture je
vrh ali gora, pri izletništvu in pohodništvu pa je cilj sama pot. Zaradi premagovanja
večje višinske razlike je gorništvo psihofizično zahtevnejša dejavnost, ki zahteva
posebno gorniško znanje za ustrezno varnost v gorah (prav tam).
Ugotovili smo, da je do poimenovanj Planinska zveza Slovenije, planinska društva in
planinske šole, prišlo zaradi napačnega prevajanja imena nemško-avstrijske gorniške
organizacije Alpenverien, kjer die Alpe pomeni “planina” in die Alpen “planine”.
Nekateri avtorji dosledno uporabljajo zgolj pojem gorništvo, nekateri pa še vedno
vztrajajo pri uporabi pojma planinstvo. Semantično so pravilni izrazi: gora, gornik,
gorništvo, gorniška organizacija in Gorniška zveza Slovenije. A vendar je v literaturi
še vedno zaslediti različna poimenovanja za isto dejavnost in potrebno bo še kar nekaj
časa, da bo to poimenovanje usklajeno in ločeno glede na pomen (Kristan, 1993, str.
9).
2.1

Gorništvo kot del identitete slovenskega naroda

Glede na število Slovencev, ki zahajajo v gore, lahko trdimo, da je gorništvo sestavni
del identitete slovenskega naroda. Je najbolj priljubljena ter množična športna
dejavnost. Podatki kažejo, da je že vsak dvajseti Slovenec član planinske organizacije,
vsak peti pa ob vikendih zahaja v gore. Zaradi kulturnih, socialnih, psiholoških,
zgodovinskih in geografskih dejavnikov pa je gorništvo prisotno tudi v vseh
pedagoškh in izobraževalnih programih (Burnik in sod., 2012, str. 32).
Kristan (1993, str. 25) pojasnjuje zakaj je med Slovenci gorništvo uvrščeno tako
visoko med športnimi zvrstmi. Kot prvi razlog navaja zanimanje za spoznavanje
kulturnih, ekonomskih, geografskih in drugih posebnosti določenega območja. Ljudje
lahko preko dejavnosti gorništva spoznavajo nove kraje, drugo kulturo in tudi
drugačen način življenja. Gorništvo ni zgolj samo šport, ampak je tudi način za
bogatenje splošne razgledanosti. Razlog za tako številčno ukvarjanje z gorništvom je
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tudi ta, da je Slovenija reliefno zelo razgibana država, ki ponuja številne možnosti za
zahajanje v gore.
Sodobni trendi in stresne situacije v življenju lahko pomenijo za človeka veliko
breme, ki se ga želi znebiti v prostem času. Za sproščanje in nabiranje nove energije,
številni izberejo ravno gorništvo, saj ugodno vpliva na duhovno bogatitev človeka, na
njegovo splošno počutje in nenazadnje predstavljajo gore možnost, da se posameznik
umakne od vsakdanje rutine (Strojin, 1999, str. 26).
2.2

Motivi ljudi za ukvarjanje z gorništvom

Slovenija je gorata dežela. Skoraj polovico ozemlja zajema gorski prostor, ki ga
členimo na alpska visokogorja, alpska hribovja in alpske ravnine. Sredogorje
opredeljujemo do nekako 1500 m nadmorske višine oziroma do zgornje gozdne meje
(Šehič, 2010). Ta je številnim skupinam ljudi tekom zgodovine predstavljalo
pomemben življenjski prostor. V srednjem veku se je začel prebujati estetski odnos
človeka do narave in z ustanavljanjem prvih gorniških klubov in društev so ljudje
začeli hoditi v gore. Človek je v preteklosti s strahom zahajal v gore, saj so te
predstavljale domovanje številnih božanstev, ki se jih je bal. Kasneje je bila težnja za
neznanim in neraziskanim glavni motiv za obiskovanje gor. Raziskovalnemu motivu
je nato sledil gospodarski motiv, ki je gnal človeka k množičnemu raziskovanju gora
(Peršolja in sod., 1995, str 43).
Drugi motivi ljudi za ukvarjanje z gorništvom so tudi (Kristan, 1993, str. 57): želja po
pustolovščinah, estetski motiv (izražanje v pesniških in pisateljskih delih, slikanje,
fotografiranje narave), strokovno-raziskovalni motiv (botaniki, geologi, ekologi),
narodnostni motiv, zdravstveni motiv (želja po telesnem naporu, ohranjanju telesne
teže, sprostitev), želja po uveljavljanju, iskanje miru in socialen motiv (iskanje družbe
in intimnih ljubezenskih doživetij, občutek svobode).
2.2.1

Motivi mladih za gorniške dejavnosti

Že zelo majhnega otroka lahko vzamemo s seboj na nezahteven krajši pohod in ga
spontano in nevsiljivo navajamo na gorniške ture. Pri mladih se motivi za ukvarjanje z
gorništvom razlikujejo glede na starost. S starostjo narašča moč motivov, povezanih z
ohranjanjem zdravja ter krepitvijo telesne pripravljenosti. Tudi motiv privlačnosti in
zanimivosti žene mlade h pogostejšemu obisku gora. Želja po gibanju z leti narašča,
kar je glede na vse večjo šolsko obremenitev tudi razumljivo. Z leti pa moč motivov,
povezanih s samopotrjevanjem in z izstopanjem med vrstniki, upada. Motivi mladine
za ukvarjanje z gorništvom so povezani tudi s spolom. Pri moški populaciji
prevladujejo motivi uspešnosti in tekmovalnosti, pri ženski populaciji pa prevladuje
potreba po gibanju ter razvedrilu (Petkovšek in Strel, 1985, cv: Krpač, 2007, str.115).
Opravljene so bile številne študije s področja motivacije mladih za ukvarjanje z
gorništvom. Krpač (2007) je v svoji raziskavi zajel 2989 učencev od 3. do 8. razreda
in prišel do ugotovitve, da so najpomembnejši motivi mladih za ukvarjanje z
gorništvom naslednji: dobra telesna pripravljenost, krepitev zdravja, pristnejši stik z
naravo in možnost osvajanja nedostopnega sveta.
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2.2.2

Načini motiviranja mladih za gorništvo

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije posveča mladim veliko pozornost s
številnimi gorniškimi programi. Osnovnošolcem so na voljo številne obšolske
dejavnosti ter bralne značke, ki jih spodbujajo k pozitivnemu odnosu do hoje v gore.
Dejavnosti se osredotočajo ne samo na gibalno razsežnost, razvedrilo in sproščanje v
naravi, temveč tudi na vzgojno-izobraževalni vidik. Pri načrtovanju gorniških tur je
potrebno upoštevati vodilne motive, ki ženejo mlade v gore. Ture morajo ponujati
številne priložnosti za njihovo uveljavljanje. Vzpon na zahtevnejši vrh in
premagovanje višje nadmorske višine prav gotovo pripomoreta k uveljavljanju in
potrjevanju, še posebej, če večkrat poudarimo zahtevnost storjenega dejanja. Tako
dobijo otroci vtis, da so dosegli izjemen športni dosežek, na katerega so lahko ponosni
(Kristan, 1993, str. 48).
Hoja mora biti za otroke pravo doživetje, kajti ponavadi jim hoja sama po sebi ni všeč
in tudi končni cilj jih ne motivira dovolj. Učitelji, vodniki ali starši lahko s pomočjo
različnih didaktičnih iger (puščanje dobrot na vidnem mestu, igra Pokaži kaj znaš,
uganke, pesmi, pripovedovanje zgodb in drugo) naredijo turo v gore zelo zanimivo.
Priporočljive so pohvale ob dosežkih otrok in dodatno spodbujanje za večjo
motivacijo. Za večjo željo otrok po hoji v gore se je z njimi nujno predhodno
pogovarjati o končnemu cilju in jih tako motivirati za nadaljne vzpone (Kretič, 1999,
str. 17).
2.3

Pozitivni vplivi gorništva na zdravje ljudi

Gorništvo kot krepilna gibalna dejavnost, ugodno vpliva na človeško telo. Gre za
povsem enakovredno dejavnost ostalim športnim aktivnostim kot so tek, kolesarjenje
in plavanje, le da dejavnosti gorništva zahtevajo veliko več časa za isti učinek. Učinek
hoje na telo je odvisen od njene količine in intenzivnosti (hitrost hoje, naklon in teža
bremena). Čeprav je lahko učinek hoje na psihosomatsko stanje človeka enak učinku
drugih športnih zvrsti, pa ima hoja vendarle nekaj prednosti. Ena izmed njih je ta, da
se je s hojo možno ukvarjati tekom celega leta in da ne zahteva posebno dragih
pripomočkov za njeno udejstvovanje (Kristan, 1993, str. 60).
Zahajanje v gore ugodno vpliva na fiziološko in psihološko stanje človeka. Ne samo,
da zmanjšuje dejavnike tveganja za zdravje, ampak tudi ugodno vpliva na njegovo
izboljšanje, kot tudi na ohranjanje dobrih medsebojnih odnosov. Aktiven gornik tudi
lažje nadzira negativne vplive stresa iz okolice (Burnik in sod., 2012, str. 24).
Gorništvo je torej kot aktivni življenjski slog pomembna dejavnost za zdravje ljudi.
Dokazano je, da imajo telesno aktivni ljudje, ne glede na starost, veliko manj
zdravstvenih težav kot pa neaktivni. Za mlade je še posebej primerno ukvarjanje z
gorništvom, saj to pomeni številne koristi za mlado razvijajoče se telo. Telo ima tako
boljše pogoje za oblikovanje močnih kosti, zdravih sklepov, pravilnega delovanja srca
in tudi za vzdrževanje zdrave telesne teže. Sprehodi, pohodi, gorniške ture in podobne
dejavnosti ugodno vplivajo na zdravje ter na socialno in telesno-gibalno področje
človeka (Videmšek in Pišot, 2007, str. 255).
Redna fizična aktivnost povečuje telesno sposobnost človeka, predvsem izboljša
njegov sistem prenosa kisika in drugih hranljivih snovi za ustrezno delovanje
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regulacijskih sistemov živčnega sistema. Škof (2007, str. 65) navaja gibljivost, moč,
ravnotežje, hitrost in vzdržljivost kot najpomembnejše telesne sposobnosti človeka, ki
mu omogočajo kakovostno gibalno storilnost pri dnevnih opravilih.
2.3.1

Gorništvo kot terapevtski učinek

Duševni razvoj ljudi je tesno povezan z njihovim telesnim razvojem, zato lahko
neustrezen telesni razvoj prizadene splošno duševno zdravje posameznika. Veliko
občutkov manjvrednosti lahko izvira iz neustrezne telesne razvitosti. Pri otrocih je
zdrav občutek samozavesti še posebej tesno povezan z njihovimi telesnimi
zmožnostmi. Gorništvo je vsekakor ena izmed športnih dejavnosti, ki prinese neko
notranjo stabilnost in večjo trdnost človeka, ki pomembno vpliva na razvoj
samozaupanja, samovrednotenja, samospoštovanja in tudi poguma. Redna fizična
aktivnost ima tudi pomirjevalno sprostitveni učinek in zmanjšuje živčno-mišično
napetost (Burnik in sod., 2012, str. 24).
Zahajanje v naravo ima močan psihoterapevtski učinek in gorništvo se šteje kot eno
izmed učinkovitih terapevtskih sredstev pri zdravljenju številnih psihičnih težav. Na
dolgih turah in visokih vzponih ni poražencev ampak so vsi zmagovalci. Zavest, kaj
zmoremo prehoditi z lastnimi nogami, vliva človeku samozaupanje in mu oblikuje
pozitivno samopodobo, ki je nujna za zdravo duševno stanje. Hoja v gore je dober
primer za vpostavitev temeljev zdravega življenjskega sloga, ne samo pri mladih,
ampak tudi pri duševno bolnih ljudeh (Kristan, 1993, str. 113).
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3

GIBALNI RAZVOJ ČLOVEKA

Gibalni razvoj je odraz zorenja, ki določa sosledje pojavljanja posameznih gibalnih
sposobnosti v telesnem razvoju posameznika. Ta poteka na gibalnem, telesnem,
kognitivnem, čustvenem in socialnem področju usklajeno in celostno. Videmšek in
Pišot (2007, str. 38) ugotavljata, da razvoj gibalnih sposobnosti poteka kontinuirano
ter da tekom gibalnega razvoja prihaja do nekih značilnih občasnih obdobij stagnacije
in upadanja sposobnosti. Nekatere gibalne sposobnosti dosežejo najvišjo raven prej,
druge pozneje. Za zgodnjo otroštvo je značilno, da je njihov razvoj zelo intenziven.
Razvoj hitrosti in koordinacije poteka hitro, razvoj ravnotežja, moči, gibljivosti in
vzdržljivosti pa nekoliko počasneje.
Gibalni razvoj predstavlja sestavni ter pomemben člen človekovega razvoja. Je
aktivna posledica razvojnih sprememb in procesov, v katerem posameznik pridobiva
različne gibalne spretnosti in moč (Škof, 2007, str. 182).
3.1

Stopnje in faze gibalnega razvoja človeka

Prvo gibanje človeka se pojavi že v predporodnem obdobju. Po rojstvu se začne
učenje koordinacije mišic nog in trupa, ki so osnova za razvoj kasnejših kompleksnih
gibalnih sposobnosti pokončne hoje. Gibalni razvoj se med razvojem stalno
izpopolnjuje, še posebej pa je izrazit do tretjega leta starosti. Skozi različna starostna
obdobja se človek neprestano srečuje z učenjem in izvajanjem novih in vse
zahtevnejših gibov (Videmšek in Pišot, 2007, str. 39). V preglednici 1 so na osnovi
spremljanja gibalnega obnašanja ljudi v različnih starostnih obdobjih nazorno
prikazane razvojne faze in stopnje gibalnega razvoja.
Preglednica 1: Pregled faz in stopenj gibalnega razvoja človeka
(Vir: Videmšek, 2007, str. 41- 45).
Starostno
Faza gibalnega razvoja
obdobje
Stopnja gibalnega razvoja
Refleksna gibalna faza
Razvoj refleksov na določene
dražljaje
in
pojavljanje
spontanih ritmičnih gibov.
Rudimentalna gibalna faza
Začetne
in
nepopolne
motorične
sposobnosti
otroka.

Prenatalno
Stopnja
vkodiranja
(zbiranja
obdobje do 1. informacij) in stopnja dekodiranja
(procesiranja informacij).
leta
1.- 2. leto

Stopnja
inhibicije
refleksov
(postopno
izginjanje
nekaterih
refleksov) in
predkontrolna
stopnja
(večja
natančnost in kontrola pri gibanju ter
ravnotežju).

Temeljna gibalna faza
Gibanje postaja vse bolj 2. - 3. leto
usklajeno in učinkovito.
4. - 5. leto
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Začetna stopnja
(raziskovanje in odkrivanje različnih
gibalnih sposobnosti).
Osnovna stopnja
(izvajanje različnih gibov).

6. do 7. leto.
Specializirana
gibalna
stopnja
Povezovanje in uporaba 7. - 10. leto.
temeljnih gibalnih spretnosti
za izvajanje specializiranih 11. - 13. leto.
športnih spretnosti.
Od 14. leta
naprej.

3.1.1

Zrela stopnja
(obvladanje
temeljnih
spretnosti).

gibalnih

Splošna stopnja
Specifična stopnja
Specializirana stopnja (natančna,
sestavljena in dovršena uporaba
gibalnih spretnosti ter smiselna
uporaba teh v vse kompleksnejših
gibalnih aktivnostih).

Obdobje dojenčka in malčka – Refleksna in rudimentalna gibalna faza

Gibi novorojenca so brezciljni, nekoordinirani in refleksni. Z razvojem možganske
skorje se refleksi postopno zmanjšujejo in zavestna kontrola gibanja postaja vse
pomembnejša. V obdobju prvih dveh let starosti otroka se postopno vzpostavlja
zavestni nadzor gibanja nad telesom (dvigovanje glave, prijemanje predmetov,
upiranje na roke, gibanje po vseh štirih in vse do pokončnega položaja in prvih
korakov). Po prvem letu starosti se otrokovo ravnotežje izboljša in razvoj enostavnih
gibalnih vzorcev je vse hitrejši (Škof, 2007, str. 201).
3.1.2

Predšolsko obdobje – Temeljna gibalna faza

Po drugem letu starosti nastopi obdobje eksperimentiranja v gibanju lastnega telesa.
Otrok začne razvijati številne gibalne spretnosti in sposobnosti, ki so potrebne za
izvedbo različnih vrst gibanja. Ravnotežje postaja vse boljše, gibanje pa bolj
koordinirano in ritmično. Med tretjim in četrtim letom starosti otroci običajno že
obvladajo serijo gibalnih vzorcev kot so tek, skok, metanje predmeta in lovljenje
žoge. Proti koncu predšolskega obdobja postaja gibanje otrok mehansko
učinkovitejše, otroci pa že obvladajo tudi enostavne gibalne sposobnosti (prav tam).
3.1.3

Obdobje poznega otroštva – Specializirana gibalna faza

Po sedmem letu starosti nastopi obdobje specializacije gibanja. V tem obdobju začne
otrok povezovati in uporabljati temeljne gibalne spretnosti (usvojena naravna gibanja)
za izvajanje kompleksnejših in specifičnih gibanj. Gibanje postane del vsakdanjega
življenja, rekreacije ali del izbrane športne dejavnosti. Izvajanje gibalnih veščin
otroka postaja vse bolj natančno in učinkovito v različnih situacijah. Upočasnjena
dinamika telesne rasti v tem obdobju omogoča dobro sinhronizacijo živčno-mišičnega
sistema, za razvoj gibalnih sposobnosti, pri katerih je natančnost nadzora gibanja še
posebej pomembna. Za to obdobje je nujna raznovrstnost gibalnih nalog za prihodnji
gibalni in športni razvoj otroka (Škof, 2007, str. 202).
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3.1.4

Gibalni razvoj v obdobju pubertete

Obdobje v starosti od enajstega do petnajstega leta imenujemo obdobje uporabnosti in
prilagajanja. Zaradi hitre in neenakomerne rasti je dinamika razvoja gibalnih
sposobnosti nekoliko upočasnjena. Procesi v nadzoru gibanja potrebujejo nekaj časa,
da se prilagodijo novim spremembam (na primer spremenjena dolžina kosti). Ravno
zaradi tega je pomen izpopolnjevanja gibanja v tem času neprecenljiv. Torej začetno
obdobje pubertete pomeni obdobje prilagajanja gibalnih veščin in posameznih tehnik
posameznikovim telesnim spremembam. Obdobje pubertete pomeni tudi obdobje
hitrega kognitivnega in čustvenega razvoja, ko se mladi usmerjajo v različne športne
dejavnosti in njihove želje ter interesi postanejo pomemben regulator gibalne
učinkovitosti (prav tam).
3.2

Pomen hoje za zdrav telesni razvoj

Na telesno rast vplivajo genski in okoljski dejavniki. Genotip najpomembneje vpliva
na velikost in sestavo telesa ter na čas in hitrost razvoja. Genetski dejavniki določajo
meje rasti, na katere pa vplivajo tudi okoljski dejavniki. Mednje spadajo prehrana,
poškodbe, bolezni in gibalna dejavnost. Gibalna neaktivnost lahko negativno vpliva
na rast kosti in na zaostajanje v rasti telesa. Telesni razvoj je najhitrejši v prvem letu
življenja in to za okoli dvajset centimetrov v dolžino. Konec prvega leta se rast telesa
upočasni, saj otrok porabi veliko energije za gibanje, plazenje in hojo (Pišot in
Planinšec, 2005, str. 38).
Za aktivno hojo je potrebno, da je otrok zdrav in da ima tudi zdravo in primerno
razvito telesno strukturo. Razvitost stopalnih mišic je zelo pomembna za hojo, zato
morajo starši otroku omogočiti različne dejavnosti hoje po naravnem terenu, saj na
rast in razvoj v veliki meri vpliva ravno gibanje. Z rastjo in razvojem se otrokove
sposobnosti večajo in tako sta rast in razvoj v nenehni odvisnosti od gibanja
(Videmšek in Pišot, 2007, str. 39).
Solina (2009, str. 29-30) prav tako omenja pozitivne vplive hoje na zdrav telesni
razvoj otrok. Predvsem izpostavlja pomembnost hoje za ohranjanje zdrave telesne
teže in za večjo telesno zmogljivost. Več kot se otrok giba, večja je njegova delovna
storilnost. Prav tako ugotavlja, da se otroci, ki se dovolj gibajo, lažje borijo proti
virusom in bakterijam. Pri hitri hoji se število obrambnih celic v telesu močno poveča,
kar pomeni, da se telo lažje in učinkoviteje bori proti številnim virusnim in
bakterijskim obolenjim.
3.3

Cilji gibalnih dejavnosti

V preglednici 2 so prikazani cilji, ki jih uresničujemo z različnimi dejavnostmi
gibanja: ravnotežje, kolesarjenje, hoja, tek in drugo. Cilji se uresničujejo vse od
predšolskega obdobja naprej. Za uresničitev ciljev so potrebne ustrezne oblike in
metode dela ter ustrezna izbira prostora za izvajanje dejavnosti.

18

Preglednica 2: Cilji na področju dejavnosti gibanja
(Vir: Videmšek in Pišot, 2007, str. 115-116).
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4

PRISOTNOST GORNIŠKIH VSEBIN V UČNIH NAČRTIH OŠ

V šolah se učitelji nenehno srečujejo z mladimi, ki se jim vse zdi brez pomena, zato
vedno znova iščejo načine, kako jih motivirati z različnimi dejavnostmi. Veliko
učiteljev poskuša praznino otrok zapolniti preko številnih izbirnih interesnih
dejavnosti, za katere se lahko otroci odločijo ob začetku šolskega leta. Planinske urice
z občasnimi izleti, pohodi in turami, so ena izmed interesnih dejavnosti, za katero se
otroci radi odločajo. Te lahko pomenijo nenadomestljiv prispevek k splošni izobrazbi,
če vanj vključimo različne profile učiteljskih poklicev. Na dobro organiziranem izletu,
pohodu ali turi, lahko učenci spoznajo zgodovinske, geografske, naravoslovne,
kulturne in ekonomske posebnosti nekega območja. Spoznavajo nove kraje, nove ljudi
in druge posebnosti in si tako širijo obzorje. Gorništvo je tako po vsebinski plati
bogatejše od večine drugih športnih zvrsti, še posebno pa od tistih, ki se odvijajo v
zaprtih prostorih (Kristan, 1993, str. 43).
Čeprav je usposabljanje za gorništvo predvsem naloga gorniških organizacij, ima
pomembno vlogo pri gorniškem preventivnem delovanju tudi šolski sistem. Slednji
lahko z načrtno vzgojo pomembno vpliva na znanje in sposobnosti otrok ter mladine o
gorništvu. Vzgoja v obdobju otroštva in mladosti pomembno vpliva na kasnejše
obdobje otrok, zato je pomembno, da s temami o gorništvu začnemo čim prej. Da
usoda gorništva ni samo v rokah strokovnih društev in Planinske zveze Slovenije,
ampak je tudi v rokah pedagoških ustanov, meni tudi Peršolja (2001). Izvajanje
planinskih dejavnosti lahko poteka v okviru planinskih skupin v šoli, s strani
usposobljenih strokovnih delavcev v športu s področja planinstva (mentorji planinskih
skupin, vodniki Planinske zveze Slovenije, inštruktorji planinske vzgoje). S
predstavitvijo posameznih oblik gorniške dejavnosti želijo otroke, mladostnike in
mlade pritegniti k številčnejši in kakovostnejši gorniški dejavnosti, predvsem zaradi
krepitve zdravja in izboljšanja varnosti in počutja v gorah.
Planinska zveza Slovenije (2014) je leta 2000 sprejela več sklepov in stališč, med
drugim tudi sklep, da je treba gorniške vsebine vključevati v vsebine obstoječih
predmetov rednih programov vrtcev in osnovnih šol ter v njih poudariti pomembnost
gorništva oziroma njegove možnosti medpredmetnega povezovanja. V nadaljevanju
bomo preverili ali sestavljalci učnih načrtov osnovnih šol upoštevajo potrebo po
vključevanju gorniških vsebin v pedagoški proces.
4.1

Prisotnost gorniških vsebin v učnih načrtih obveznih programov OŠ z
geografsko vsebino

Eden izmed ciljev diplomskega dela je pregledati učne načrte v različnih vzgojnoizobraževalnih obdobjih in ugotoviti ali kateri izmed njih vsebujejo vsebine na temo
gorništva. Zanimalo nas je, kolikšen pomen sestavljalci osnovnošolskih učnih načrtov
geografskih vsebin pripisujejo vsebinam gorništva v različnih triadah osnovne šole. V
prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole (1., 2., in 3. razred) se
geografske vsebine pojavijo pri predmetu Spoznavanje okolja. V drugem vzgojnoizobraževalnem obdobju (4., 5. in 6. razred) se geografske vsebine pojavijo pri
predmetih Družba, Naravoslovje in Tehnika. Geografija kot predmet nastopi v 6.
razredu (Predmetnik osnovne šole, 2014).
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Pregledali smo učne načrte predmetov Spoznavanje okolja, Družba, Geografija in
ugotovili, da ti predmeti vsebujejo nekaj vsebin, ki jih je možno smiselno povezati s
vsebinami gorništva. Pregledali smo tudi učni načrt za športno vzgojo, kajti gorništvo
je športna dejavnost, in zanimalo nas je, ali vsebinam gorništva sestavljalci programa
Športne vzgoje namenjajo kakšen del.
V nadaljevanju so, glede na različna vzgojno-izobraževalna obdobja, prikazane
vsebine in operativni cilji prej naštetih predmetov. Pri izbiri ustreznih vsebin in
operativnih ciljev so nam kot podlaga služile tiste vsebine, ki se lahko povezujejo z
gorniškimi vsebinami, oziroma bi jih lahko uporabili na gorniški turi. Pri izbiri
ustreznih operativnih ciljev pa smo izpostavili tiste, ki jih je možno razvijati na
gorniški turi.
4.1.1

Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje

4.1.1.1 Gorniške vsebine in operativni cilji pri predmetu Spoznavanje okolja
Učenci se pri predmetu Spoznavanje okolja v okviru tematskega sklopa Prostor
seznanijo z nekaterimi pojmi, ki jih lahko povezujemo s temami gorništva. In sicer, v
2. razredu učenci spoznajo možnosti za orientacijo v okolju in se seznanijo z
osnovnimi geografskimi pojmi kot na primer: hrib (hribovje), gora (gorovje). V
okviru tematskega sklopa Človek se seznanijo s pogoji za zdravo življenje in s
pomembnostjo hoje in redne telesne aktivnosti za zdrav gibalni razvoj (Učni načrt
spoznavanje okolja, 2011, str. 8). V preglednici 3 so prikazani operativni učni cilji iz
učnega načrta za spoznavanje okolja, ki jih je možno povezati z gorništvom.
Preglednica 3: Pregled operativnih učnih ciljev pri predmetu Spoznavanje okolja v
povezavi z vsebinami gorništva
(Vir: Učni načrt za Spoznavanje okolja, 2011, str. 8-9).
Tematski sklop: Človek
1. razred
2. razred
Učenci:
• poznajo pomen redne telesne vadbe za zdravje človeka in razumejo vzroke
dobrega počutja ob redni telesni vadbi,
• vedo, da jim redna telesna vadba omogoča zdrav razvoj in rast ter da jim
pomaga ohranjati zdravje.
Tematski sklop: Prostor
2. razred
3. razred
Učenci:
Učenci:
• spoznajo možnosti za orientacijo v
• znajo uporabiti različne vrste
okolju,
zemljevidov,
• spoznajo načine predstavljanja
• poznajo glavne smeri neba.
geografskega okolja na
zemljevidu, globusu in drugo.
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4.1.1.2 Gorniške vsebine in operativni učni cilji pri predmetu Športna vzgoja
Obvezni program predmeta Športna vzgoja zajema praktične in teoretične vsebine
gorništva, poimenovane kot Pohodništvo. Praktične vsebine učnega načrta v 1. triletju
osnovne šole narekujejo dva pohoda vsako leto, pri čemer mora biti eden od pohodov
zahtevnejši glede na višino vzpetine in dolžino poti. V 3. razredu se predvideva ekipni
orientacijski pohod po označeni poti. Teoretične vsebine zajemajo: osnovno
pohodniško znanje in spoznavanje geografskih, zgodovinskih ter naravoslovnih
značilnosti obiskanega območja, naravovarstveno osveščanje in drugo (Učni načrt
športna vzgoja, 2011, str. 14). V preglednici 4 so prikazani operativni učni cilji iz
učnega načrta za športno vzgojo, ki jih je možno povezati z gorništvom.
Preglednica 4: Pregled operativnih učnih ciljev pri predmetu Športna vzgoja v prvem
vzgojno-izobraževalnem obdobju v povezavi z vsebinami gorništva
(Vir: Učni načrt za športno vzgojo, 2011, str. 9).
Tematski sklop: Ustrezna gibalna učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih
in funkcionalnih sposobnosti)
1. razred
2. razred
3. razred
Učenci izboljšujejo svojo gibalno učinkovitost tako, da:
• izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti: koordinacijo, gibanje,
moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje in splošno vzdržljivost.
4.1.2

Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje

4.1.2.1 Gorniške vsebine in operativni učni cilji pri predmetu Družba
Sestavljalci učnega načrta pri predmetu Družba so gorniške vsebine vključili v 4. in 5.
razredu, v tematski sklop Ljudje v prostoru in ljudje v času, kjer se učenci seznanijo s
pojmi in z osnovnimi geografskimi značilnostmi, ki so tesno povezani z gorništvom.
V preglednici 5 so nazorno prikazani tematski sklopi in operativni cilji, ki bi jih naj
učenci dosegli in ki jih je možno povezati z gorništvom (Učni načrt družba, 2011, str.
11).
Preglednica 5: Pregled operativnih učnih ciljev pri predmetu Družba v povezavi z
vsebinami gorništva
(Vir: Učni načrt za družbo, 2011, str. 7-10).
4. razred
Operativni učni cilji
Tematski sklop
Učenci:
• znajo določiti glavne smeri neba s soncem, senco,
kompasom in z uro,
• poznajo glavne sestavine zemljevida (topografski
Prostorska orientacija
znaki, tloris, mreža, legenda, naslov, datum, avtor,
in kartografija
grafično merilo),
• se orientirajo na različnih skicah, kartah ali
zemljevidih.
5. razred
Operativni učni cilji
Tematski sklop
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Učenci:
• poznajo ostale sestavine zemljevida (višinska barvna
lestvica, nadmorska višina, relativna višina),
• se orientirajo s pomočjo kompasa in zemljevida,
• poznajo in uporabljajo nekatere strategije terenskega
dela (kartiranje, orientacija, opazovanje, merjenje in
anketiranje).
• spoznavajo naravne enote Slovenije,
• spoznajo in navedejo nekatere slovenske značilnosti
in sestavine, ki oblikujejo narodno istovetnost ter
naravno in kulturno dediščino,
• spoznajo nekatere pokrajinske značilnosti naravnih
enot Slovenije na terenu.

Prostorska orientacija
in kartografija

Slovenija (lega in
njene značilnosti,
naravne enote)

4.1.2.2 Gorniške vsebine in operativni učni cilji pri predmetu Športna vzgoja
Praktične vsebine učnega načrta v 2. triletju osnovne šole, v okviru Pohodništva,
vsako leto narekujejo dva pohoda na višjo razgledno vzpetino, pri čemer je eden od
izletov:
• v 4. razredu orientacijski pohod po označeni poti,
• v 5. razredu zahtevnejši pohod glede na premagano višinsko razliko in
• v 6. razredu zahtevnejši pohod po označeni poti.
Teoretični del učnega načrta za športno vzgojo v 2. triletju osnovne šole predpisuje
vsebine, ki učence poučijo o ustrezni varnosti na izletih, pohodih in gorniških turah, z
določitvijo strani neba s pomočjo Sonca in ure, z varovanjem narave, z osnovami prve
pomoči pri praskah in žuljih, o kulturnem in spoštljivem odnosu do narave, z vplivi
hoje na organizem, z varovanjem in spoznavanjem narave, s skrbjo za čisto okolje ter
s spoznavanjem okolice ob zemljevidu (Učni načrt športna vzgoja, 2011, str. 21). V
preglednici 6 so prikazani operativni učni cilji iz učnega načrta za športno vzgojo, ki
jih je možno povezati z gorništvom.
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Preglednica 6: Pregled operativnih učnih ciljev pri predmetu Športna vzgoja v drugem
vzgojno-izobraževalnem obdobju v povezavi z vsebinami gorništva
(Vir: Učni načrt za športno vzgojo, 2011, str. 16).
Tematski sklop: Ustrezna gibalna učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in
funkcionalnih sposobnosti)
4. razred
5. razred
6. razred
Učenci izboljšujejo svojo gibalno učinkovitost tako, da:
• izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti: koordinacijo, gibanje, moč,
hitrost, gibljivost, ravnotežje, splošno vzdržljivost,
• zaznajo ritem v gibanju,
• primerjajo svojo gibalno učinkovitost glede na rast in razvoj.
Tematski sklop: Razumevanje pomena gibanja in športa
4. razred
5. razred
6. razred
Učenci:
• poznajo značilnosti posameznih športov, še posebno pa tistih, ki so povezani
z našo preteklostjo (zgodovina gorništva),
• poznajo pomen tempa v gibanju,
• razumejo prednosti ustrezne športne opreme v različnih pogojih,
• poznajo in upoštevajo pravila obnašanja ter osnovna načela varnosti v gorah,
• razumejo in poznajo pomen vpliva redne in dovolj intenzivne športne vadbe
na telesno držo.
4.1.2.3 Gorniške vsebine in operativni učni cilji pri predmetu Geografija
V preglednici 7 so prikazani operativni učni cilji iz učnega načrta za geografijo, ki jih
je možno povezati s vsebinami gorništva.
Preglednica 7: Pregled operativnih učnih ciljev pri predmetu Geografija v povezavi z
vsebinami gorništva
(Vir: Učni načrt za geografijo, 2011, str. 9).
6. razred
Operativni učni cilji
Tematski sklop
Orientacija in
upodabljanje
Učenci:
Zemljinega površja
• se orientirajo na zemljevidu na podlagi strani neba,
(Orientacija na
• se orientirajo in gibljejo v naravi s kompasom in
Zemljini obli,
zemljevidom,
geografska lega in
• opišejo načine prikazovanja Zemljinega površja na
stopinjska mreža,
zemljevidu, reliefu in njihovo uporabnost,
orientacija v naravi in
• izdelajo svoj reliefni zemljevid.
na zemljevidu,
zemljevid)

24

•
•
•
•

•

4.1.3

obiščejo vsaj eno naravnogeografsko enoto Slovenije Uporabimo znanje:
šolska ekskurzija
(interdisciplinarna ekskurzija),
spoznajo lepote in geografsko pestrost Slovenije v
okviru šolske ekskurzije in terenskega dela,
pridobivajo prostorske predstave o pokrajini in
državi,
spoznavajo vrednote in enkratnost slovenske
pokrajine, razvijajo ljubezen in spoštovanje do
slovenske naravne in kulturne dediščine in
pripadnost slovenski državi,
razvijajo sposobnost uporabe preprostih metod
geografskega raziskovanja, kot so opazovanje,
merjenje, preprosta analiza in kartiranje.
Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje

4.1.3.1 Gorniške vsebine in operativni učni cilji pri predmetu Športna vzgoja
Praktične vsebine učnega načrta v 3. triletju osnovne šole v okviru Pohodništva v
posameznem razredu predvidevajo:
• v 7. razredu najmanj en pohod na novo, bolj oddaljeno pohodniško točko,
• v 8. razredu najmanj en zahtevnejši pohod po opisani poti in gibanje v naravi
po opisu in ob zemljevidu,
• v 9. razredu najmanj en zahtevnejši pohod in gibanje v naravi po opisu in
zemljevidu, po možnosti v alpski in predalpski svet.
Pri tem učenci ponavljajo in utrjujejo že prej usvojena teoretična znanja ter se
seznanijo s teoretičnimi vsebinami kot so: pomen hoje za zdravje, nadomeščanje
izgubljene tekočine, termoregulacija, nudenje prve pomoči pri praskah, ranah, žuljih,
udarninah in pikih žuželk ter zaščita pred insekti. Prav tako se seznanijo s vsebinami
ukrepov ob primeru različnih vrst nezgod (Učni načrt športna vzgoja, 2011, str. 27). V
preglednici 8 so prikazani operativni učni cilji iz učnega načrta za športno vzgojo, ki
jih je možno povezati s vsebinami gorništva.
Preglednica 8: Pregled operativnih učnih ciljev pri predmetu Športna vzgoja v tretjem
vzgojno-izobraževalnem obdobju v povezavi z vsebinami gorništva
(Vir: Učni načrt za športno vzgojo, 2011, str. 23).
Tematski sklop: Ustrezna gibalna učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in
funkcionalnih sposobnosti)
7. razred
8. razred
9. razred
Učenci izboljšujejo svojo gibalno učinkovitost tako, da:
• izboljšujejo gibalne in funkcionalne sposobnosti: skladnost oziroma
koordinacijo, gibanje, moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje in splošno
vzdržljivost,
• so sposobni prehoditi daljše razdalje,
• so sposobni daljšega hodilnega napora, pri čemer premagajo večjo višinsko
razdaljo.
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Tematski sklop: Razumevanje pomena gibanja in športa
7. razred
8. razred
9. razred
Učenci:
• razumejo vpliv redne športne vadbe na zdravje in dobro počutje,
• razumejo pojave v telesu pri različnih načinih vadbe in odzivanje organizma
na napor,
• upoštevajo osnovna načela varnosti v športu,
• spoznajo možnosti vključevanja v športne dejavnosti v šoli in v kraju bivanja.
4.1.3.2 Operativni učni cilji pri predmetu Geografija
Preglednica 9: Pregled operativnih učnih ciljev pri predmetu Geografija v povezavi z
vsebinami gorništva
(Vir: Učni načrt za geografijo, 2011, str. 10-18)
7. razred
Operativni učni cilji
Učenci:
• spoznavajo potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine,
• razumejo občutljivo povezanost med človekom in naravo,
• razumejo geografske razsežnosti in posledice današnjega sveta,
• uporabljajo osnovne načine za zbiranje geografskih informacij v konkretnem
primeru,
• pridobljeno znanje medpredmetno poglabljajo in nadgrajujejo z
interdisciplinarno ekskurzijo v izbrano naravno geografsko enoto Slovenije,
• se usposabljajo za uporabo komunikacijskih, miselnih, praktičnih in socialnih
veščin za raziskovanje geografskih tem na lokalni, regionalni in planetarni
ravni.
8. razred
Operativni učni cilji
Učenci:
• spoznavajo potrebo po ohranjanju naravne in kulturne dediščine,
• razumevajo občutljivo povezanost med človekom in naravo,
• razumevajo geografske razsežnosti in posledice povezanosti današnjega sveta,
• s študijem primera spoznavajo območja ogroženega okolja in načine varovanja
okolja na posameznih celinah,
• uporabljajo osnovne načine za zbiranje geografskih informacij v konkretnem
primeru.
9. razred
Operativni učni cilji
Učenci:
• spoznavajo geografske značilnosti Slovenije,
• razvijajo prostorsko predstavo o Sloveniji, Evropi in o Svetu,
• ob primerih vrednosti razvijajo odnos do naravne in kulturne dediščine svoje
domovine,
• povezujejo naravno geografske razmere z možnostmi geografskega razvoja in
jih primerjajo s sosednjimi državami,
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analizirajo posledice gospodarskega razvoja za okolje,
ozaveščajo pomembnost ohranjanja okolja za trajnostni razvoj družbe v
sedanjosti in prihodnosti,
pri spoznavanju značilnosti prebivalstva nakazujejo rešitve posameznih
ključnih vprašanj demografskega razvoja,
na primeru domače regije se urijo in usposabljajo za uporabo preprostih metod
raziskovalnega dela na lokalnem in regionalnem območju ter razvijajo
sposobnost za vključevanje v odločanje o njihovem razvoju,
razvijajo pozitivna čustva do domovine, občutek pripadnosti svojemu narodu
in državi ter ljubezen do njene naravne in kulturne dediščine ter spoštovanja
narodnostnih pravic,
razlikujejo med odgovornim in neodgovornim ravnanjem s prostorom ter
pridobivajo izkušnje in odgovornosti za prevzete obveznosti,
na podlagi različnih virov, statističnih podatkov in digitalnih gradiv oblikujejo
izvlečke, sklepe in nakazujejo rešitve,
pridobljeno znanje medpredmetno poglabljajo in nadgrajujejo z
interdisciplinarno ekskurzijo v izbrano naravno geografsko enoto Slovenije.
Ugotovitve

Po pregledu učnih načrtov prej omenjenih predmetov lahko trdimo, da pri
naravoslovnih predmetih o gorništvu ne najdemo nič konkretnega, nič oprijemljivega.
Glede na to, da je gorništvo sprejeto kot nacionalna kulturna in športna dediščina ter
vrednota, bi učni načrti naravoslovnih predmetov morali vključevati veliko več
vsebin, ki se povezujejo s temami gorništva. Rečemo lahko, da sestavljalci učnih
načrtov teh predmetov gorništvu ne pripisujejo večjega pomena. Tudi večina
mentorjev meni, da osnovnošolski učni načrti vključujejo premalo planinskih vsebin
(Peršolja, 1995, str. 36).
Iz podatkov, pridobljenih z analizo učnega načrta za geografijo, lahko vidimo, da se
učenci pri predmetu Geografija sicer seznanijo z orientacijo in z njeno uporabo v
praksi, vendar večjih poudarkov na temo gorništva ni zaslediti. Pri pregledu učnega
načrta za geografijo v 7 in 8. razredu ugotovimo, da se učenci konkretno ne seznanijo
s temami o gorništvu, ampak svoje geografsko znanje nadgrajujejo z vsebinami,
povezanimi z različnimi celinami sveta.
V 9. razredu se učenci seznanijo z naravnogeografskimi enotami Slovenije in
spoznavajo njihove osnovne značilnosti. Na podlagi terenskega dela bogatijo in
nadgrajujejo prej pridobljena spoznanja. Predvidene so tudi krajše in daljše
geografske ekskurzije, ki so usmerjene v spoznavanje različnih naravnogeografskih
regij Slovenije. Učni načrt predpisuje najmanj eno ekskurzijo v izbrano geografsko
regijo Slovenije.
Trdimo lahko, da pri geografiji o gorništvu ne najdemo nič konkretnega. Glede na to,
da je gorništvo sprejeto kot nacionalna kulturna in športna dediščina ter vrednota, bi
učni načrt za geografijo moral vsebovati veliko več vsebin, ki se povezujejo s temami
gorništva. Ugotovimo, da sestavljalci učnega načrta za geografijo gorništvu ne
pripisujejo večjega pomena.
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Na drugi strani pa sestavljalci učnega načrta za športno vzgojo gorništva niso
popolnoma prezrli. Vključenih je veliko vsebin in aktivnosti na temo gorništva.
Najdemo lahko različne gorniške aktivnosti v naravi, učenje tehnik in taktik hoje,
teoretične vsebine kot so varovanje narave, skrb za ohranitev naravne in kulturne
dediščine, varnost v gorah ali drugače, učenci se pripravljajo na samostojno
izletniško, planinsko in gorniško delovanje.
Seveda pa lahko učitelji kljub temu dopolnijo osrednji vsebinski sklop z dejavnostjo
gorništva. Predlagane aktivnosti in vsebine naj bi učitelju služile kot rdeča nit, ki ga
vodi tekom šolskega leta. Torej lahko načine dela in učne metode učitelj izbira po
lastni presoji. Učitelj, ki mu je gorništvo bliže, bo v pouk vključeval gorniške vsebine,
v nasprotnem primeru bo te vsebine izpustil.
4.3
4.3.1

Izbirni predmeti, povezani z gorništvom
Gorniške vsebine v učnem načrtu izbirnega predmeta Okoljska vzgoja

Okoljska vzgoja je izbirni predmet v zadnjem triletju osnovne šole. Izbirni predmet
temelji na ozaveščanju mladih o nujnosti varovanja okolja. Glavni cilj predmeta je
seznaniti mlade z okoljskimi problemi in pojavi in jih naučiti pravilnega in
odgovornega ravnanja za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. Učenci se pri
okoljski vzgoji seznanijo tudi z vsebinami, ki se lahko povezujejo z gorniškimi
vsebinami. V preglednici 10 so našteti operativni učni cilji v povezavi s vsebinami
gorništva.
Preglednica 10: Pregled operativnih učnih ciljev pri predmetu Okoljska vzgoja v
povezavi z vsebinami gorništva
(Vir: Učni načrt za okoljsko vzgojo, 2004, str. 7-18)
Operativni učni cilji
Vsebinski sklop: Voda
Učenci:
• na osnovi doživljanja vode v neokrnjeni naravi izražajo svoje vtise.
Vsebinski sklop: Zrak
Učenci:
• razumejo globalnost in dolgoročnost okoljskih problemov (podnebne
spremembe),
• se zavejo dolgoročnih in nepopravljivih posledic onesnaževanja zraka.
Vsebinski sklop: Tla
Učenci:
• razumejo, da so tla redka in počasi obnavljajoča se dobrina,
• vedo, da človeštvo s svojimi dejavnostmi povzroča degradacije tal,
• spoznajo načine preprečevanja degradacije tal.
Vsebinski sklop: Biotska pestrost
Učenci:
• obnovijo pojem biotska pestrost in razlike med biotsko pestrostjo na nivoju
osebkov, vrst in ekosistemov,
• spoznajo vzroke za siromašenje biotske pestrosti,
• spoznajo pomen biotske pestrosti za obstoj življenja na Zemlji.
Vsebinski sklop: Okolje včeraj, danes, jutri
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Učenci:
• spoznajo spremembe obsega in posledic človekovega posega v okolje,
• poznajo temeljne vzroke slabšanja okolja.
4.3.2

Gorniške vsebine v učnem načrtu izbirnega predmeta Življenje človeka na
Zemlji, raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja

Pri izbirnem predmetu Življenje človeka na Zemlji, raziskovanje domačega kraja in
varstvo njegovega okolja se učenci v okviru tematskega sklopa Človek in gorski svet
seznanijo z nekaterimi učnimi vsebinami, ki jih lahko povezujemo z vsebinami
gorništva. V preglednici 11 so prikazani operativni učni cilji iz učnega načrta
omenjenega predmeta, ki jih je možno povezati z gorništvom.
Preglednica 11: Pregled operativnih učnih ciljev pri predmetu Življenje človeka na
Zemlji, raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja v povezavi z
vsebinami gorništva
(Vir: Učni načrt za raziskovanje človeka na Zemlji, raziskovanje domačega kraja in
varstvo njegovega okolja, 2004, str. 8-9)
Vsebinski sklop: Človek in gorski svet
Učenci:
• razložijo, zakaj je podnebje v višjih nadmorskih višinah hladnejše kot v
nižjem svetu,
• razložijo, kako se ljudje prilagodijo na življenje v gorah,
• razložijo načine onesnaževanja gorskega sveta, njegove posledice in
predlagajo ukrepe,
• opišejo in opredelijo način življenja domačinov z vidika sožitja z naravo in
ohranjanja naravnega ravnotežja.
4.3.3

Gorniške vsebine v učnem načrtu izbirnega predmeta Turistična vzgoja

Pri turistični vzgoji se učenci v okviru tematskega sklopa Turizem in njegov razvoj
seznanijo z nekaterimi pojmi, ki jih lahko povezujemo z gorniškimi vsebinami.
Seznanijo se s pojmi izletnik, planinec, alpinist, gore in gorski turizem, prav tako pri
turistični vzgoji spoznavajo in vrednotijo naravne in družbene osnove za razvoj
gorskega turizma (Učni načrt za turistično vzgojo, 2004, str. 7-8).
4.3.4

Gorniške vsebine v učnem načrtu izbirnega predmeta Šport za zdravje,
izbrani šport, šport za sprostitev

Pri izbirnemu predmetu Šport za zdravje, izbrani šport, šport za sprostitev je
pedagogu na voljo vsebina Pohodništvo in gorništvo, v sklopu katere mora učencem
predstaviti teoretične in praktične vsebine gorništva. Izbor te vsebine ni obvezen,
ampak se lahko pedagog zanjo odloči po lastni presoji. V primeru, da se odloči za to
vsebino, mora v okviru teoretičnih vsebin učencem predstaviti nekaj pojmov, ki se
povezujejo z gorniškimi vsebinami: pomembnost pitja tekočin in termoregulacije,
vpliv hoje na organizem, varovanje narave, skrb za ohranitev naravne in kulturne
dediščine in oblike prve pomoči.V okviru praktičnih vsebin pa mora z učenci opraviti
številne pohode, po možnosti v predalpski in alpski svet z možnostjo orientiranja v
naravi (Učni načrt za šport za zdravje, izbrani šport, šport za sprostitev, 2001, str. 18).
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4.4

Dodatni izbirni programi, povezani z gorništvom

Glede na možnosti izvedbe in interese učencev lahko šola, po svoji presoji, ponudi še
dodatne programe z vsebinami gorništva. Peršolja (2000, str. 70) poudarja, da so
dodatni športni programi tisti, ki lahko največ pripomorejo k vključitvi gorniških
vsebin v programe osnovnih šol. Ti športni programi so:
• PLANINSKI KROŽEK: Kristan (1993, str. 46) pravi, da bi morala vsaka šola
imeti organizirano vsaj eno izbirno gorniško interesno dejavnost. To
utemeljuje z dejstvom, da je gorništvo neločljiv del slovenske narodne
identitete. Predlaga, da je mentor skupine eden izmed učiteljev šole, ta pa se
lahko povezuje z lokalnim planinskim društvom. Njihov prispevek lahko
učencem omogoča bolj zdravo preživljanje prostega časa in tudi boljše odnose
med učenci in posledično tudi med učitelji.
• PLANINSKI TABOR: šole lahko organizirajo tudi planinske tabore, vendar
se, glede na ugotovitve, za to obliko dejavnosti odločajo zelo redko. Večinoma
te tabore organizirajo planinska društva v okviru svojih dejavnosti. Seveda pa
lahko učitelj, ki vodi eno izmed planinskih dejavnosti, učencem predstavi
planinski tabor lokalnega planinskega društva, v katerega se lahko vključijo.
Osnovni namen planinskih taborov je vzgojiti mladega človeka tako, da mu
pohodništvo in gorništvo postaneta način življenja. Tabor mora voditi izkušen
vodnik, kateremu gorništvo predstavlja način življenja. Le tako ga bodo mladi
želeli posnemati. Otroci se tako lahko naučijo pravilnega odnosa in ravnanja
do narave (Bezovšek in sod., 2002, str. 35).
• ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK: program je namenjen otrokom od
najstarejše skupine vrtca do tretjega razreda osnovne šole. Glavni namen
programa je predvsem obogatiti program redne gibalne vzgoje, kamor spadajo
tudi vsebine pohodništva in gorništva. Za osvojitev diplome mora učenec v
prvem razredu opraviti tri pohode v različnih letnih časih, kjer mora biti
skupno vsaj dve uri hoje. Prav tako mora učenec v drugem in tretjem razredu
opraviti kar nekaj pohodov, preko katerih se mora tudi seznaniti z ustrezno
gorniško opremo in z vzgojnimi nalogami kot so obnašanje v naravi, odnos do
živali, varstvo narave in okolja ter drugo (Športni program Zlati sonček,
1997). Namen športega programa Zlati sonček je motivirati najmlajše za
gibalno dejavnost, predvsem pa v njih vzbuditi željo, potrebo in navado po
športni igrivosti.
• ŠPORTNI PROGRAM KRPAN: program je del nacionalnega programa
Šport, ki je namenjen učencem drugega triletnega obdobja osnovne šole, to je
4., 5. in 6. razredu. Športni program Krpan je prenovljen program in pomeni
nadaljevanje programa Zlati sonček. Poglavitni cilj programa je, da učenci
opravljajo različne naloge na gibalnem področju in za uspešno opravljene
naloge prejmejo priznanja in pohvale. Namen programa je spodbujati veselje
in željo po športni igrivosti za zasnovo poznejšega zdravega športnega sloga
življenja. V okviru predpisanih nalog sta v vsakem razredu dva izleta, en
zimski in en spomladanski, kjer učenci usvajajo teoretična in praktična znanja
o gorništvu. Učenci se seznanijo s priporočili o trajanju izletov, pohodov in
tur, o njihovi dolžini, nadmorski višini izletne točke, o priporočilih za vodenje
skupine in še o mnogih drugih vsebinah, povezanih z gorništvom (Športni
program Krpan, 2014).
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•

4.5

AKCIJA MLADI PLANINEC: akcijo Mladi planinec je Mladinska komisija
Planinske zveze Slovenije uvedla leta 1969 z namenom, da bi mlade usmerjala
k zdravemu življenju v naravi, jih seznanila z osnovami gorniške dejavnosti
ter varnostnimi ukrepi v gorah, ob tem pa razvijala vrline kot so tovarištvo,
poštenost in vedoželjnost. Namenjena je osnovnošolcem od 1. do 9. razreda, ki
tekmujejo za posamezni znak mladega planinca, ki ga dosežejo glede na
število opravljenih izpitov. Akcijo izvajajo preko planinskih skupin na
osnovnih šolah. Vodijo jo vodniki Planinske Zveze Slovenije, ponekod pa tudi
učitelji in mentorji planinskih skupin. Organizirana so redna tedenska
srečanja, ki so namenjena spoznavanju različnih vsebin gorništva: orientacija,
ustrezna planinska oprema, gibanje v gorah, pravila obnašanja v gorah in
drugo (Mladinska komisija PZS, 2011).
Razlogi za vključevanje gorniških vsebin v pedagoški proces

Različni avtorji so si med seboj enotni, da bi morala vsaka šola imeti oblikovan
program gorniških športnih dni, ki bi ga nadgrajevala tekom obveznega šolanja. V
okviru gorskih športnih dni je treba učencem skozi devet let njihovega šolanja
ponuditi gibanje po različno zahtevnem terenu ter jim predvsem omogočiti
raziskovanje narave in uživanje v njej. Gorništvo mora zavzemati pomembno mesto
tudi v srednješolskemu izobraževanju. V nadaljevanju so predstavljeni glavni razlogi,
zakaj bi morale biti vsebine gorništva vključene v pedagoški proces. Kristan (1993,
str. 43-45) izpostavlja naslednje razloge:
• Gorništvo predstavlja pomemben del slovenske kulturne dediščine in je
neločljivi del slovenske narodne identitete, torej mora imeti ustrezno mesto v
slovenskem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Logično je, da si vsak razumen
vzgojno-izobraževalni sistem prizadeva ohranjati, razvijati in predvsem
negovati svojo kulturno dediščino.
• Mladega človeka je treba izobraziti in vzgojiti tako, da bo sprejel šport kot
posebno vrednoto, ki bo bogatil njegov prosti čas in hkrati ohranjal njegovo
psihofizično ravnotežje telesa. Hoja, izletništvo, pohodništvo in gorništvo pa
imajo zaradi svoje izjemnosti edinstveno mesto med športnimi zvrstmi, ki se
odvijajo v naravi.
• Gorništvo je najbolj učinkovita neformalna oblika ekološke vzgoje, ki stremi k
oblikovanju čustvenega in kulturnega odnosa do narave. Razvoj urbanizacije,
industrializacije in tehnologije je človeka odtujil od narave. Množično
onesnaževanje okolja in tehnološki spodrsljaji negativno vplivajo ne samo na
kvalitetni način življenja ljudi, ampak tudi na prihodnji obstoj človeštva.
Ekološko ozaveščanje mladine je prvi korak za izboljšanje trenutnega stanja.
Najboljša podlaga ekološkega ozaveščanja pa je čustven in kulturen odnos do
narave, ki se oblikuje v pristnem stiku z naravo. Pri športnih zvrsteh, ki se
odvijajo v zaprtih prostorih težko zasledimo ekološko misel. Naravoslovni
predmeti in športna vzgoja s športnimi vsebinami v naravi, lahko zagotovo
najbolj poglabljajo človekov odnos do narave. Ena takšnih vsebin je prav
gotovo gorništvo.
• Gorniška vzgoja ima preventivno-varnostni vidik. Glede na to, da je Slovenija
reliefno zelo raznolika država in da jo je narava bogato obdarila z vzpetinami,
bo marsikdo slej ali prej zašel tudi v gorski svet. Torej ima gorniška vzgoja
31

lahko tudi preventivno-varnostni vidik. Šola, ki opusti gorniško vzgojo, je po
avtorjevem mnenju pomanjkljiva.
4.6
4.6.1

Didaktična priporočila za učitelje
Pri poučevanju geografije

Cilje pouka geografije morajo učitelji doseči z izbiro aktualnih učnih vsebin, s
sodobnimi učnimi oblikami in metodami, s pestrim izborom učil in učnih
pripomočkov ter s čim pogostejšim neposrednim opazovanjem geografskih procesov
in pojavov v okolju, v katerem nastajajo. Učitelji geografije morajo veliko pozornosti
nameniti pouku na prostem, v pristnem okolju in tako omogočiti učencem
doživljajsko učinkovitejši pouk. Dober primer za razvijanje proceduralnega in
prenosljivega vseživljenjskega znanja so medpredmetne šolske ekskurzije in terensko
delo. S takšnim načinom dela bodo učenci usvojili novo znanje in ga tudi uspešno
razširili in izpopolnili (Učni načrt za geografijo, 2011, str. 5).
Za pouk geografije v osnovni šoli je primerno učenje v naravi, na terenu, kjer lahko
učenci razvijajo sposobnost uporabe metod geografskega raziskovanja. Zato morajo
učitelji geografije, v okviru rednega učnega programa, večkrat organizirati učne
ekskurzije. V poštev pridejo naravoslovni dnevi oziroma interdisciplinarne ekskurzije
v slovenske pokrajine (Učni načrt za geografijo, 2011, str. 29).
Glede na zapisano menimo, da je gorniška tura ustrezna oblika poučevanja
geografskih vsebin, ki jo lahko učitelji izvedejo v okviru raznih učnih ekskurzij.
4.6.2

Pri poučevanju drugih predmetov

Pri pregledu didaktičnih priporočil za predmete Spoznavanje okolja, Družba in
Športna vzgoja, smo prav tako ugotovili, da morajo učitelji v pouk vključiti čim več
metod dela in učenja na terenu. Pri pouku družbe in spoznavanja okolja se še posebej
priporoča terenska metoda dela, saj lahko učenci le tako uspešno razširijo in poglobijo
svoje znanje. Usvojeno znanje v prvih vzgojno-izobraževalnih obdobjih je izrednega
pomena za nadaljnje učenje. Kajti dobro usvojeno znanje lahko služi kot dobra
podlaga za učenje in usvajanje novih učnih vsebin v višjih razredih.
Za učitelje športne vzgoje je še posebej priporočljivo sodelovanje z učitelji drugih
predmetov. Športne dejavnosti morajo povezovati z drugimi predmetnimi področji in
tako ponuditi učencem kar največ dodatnih vsebin, ki pripomorejo k njihovemu
gibalnemu razvoju. Konkretno sestavljalci učnega načrta za športno vzgojo
priporočajo vključevanje športov z gorniško vsebino in da pouk športne vzgoje
obogatijo s strokovno pripravljenimi športnimi programi Zlati sonček, Krpan, Ciciban
planinec in Mladi planinec. Še posebej priporočajo izvedbo gorniških dnevov kot
najučinkovitejšo obliko medpredmetnega povezovanja (Učni načrt za športno vzgojo,
2011).
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4.7

Namen gorniških vsebin v pedagoškem procesu

Golnar (2009, str. 38) navaja naslednje namene gorniških vsebin v vzgojnoizobraževalnih programih:
• organizirano in sistematično pridobivanje veščin in navad, potrebnih za
gorniško dejavnost,
• vzgajanje za humane odnose med ljudmi in moralno ravnanje,
• vzgajanje za vzporedne aktivnosti, ki dopolnjujejo gorniško znanje, z njimi pa
se utrjuje človekove vrline, širi aktivnosti in bogati prosti čas,
• spodbujanje kulturnega izražanja in uveljavljanje na raznih področjih
umetnosti (fotografiranje, slikarstvo).
Kristan (1993, str. 53) poudarja, da se pedagogi ne smejo osredotočati le na gibalno
razsežnost, razvedrilo in sprostitev v naravi, pač pa morajo upoštevati tudi vzgojnoizobraževalni vidik. Glavna prednost gorništva, kot primera izobraževanja, se skriva v
neposrednem izobraževanju, to je v učenju v živo. Gorniška tura ponuja veliko
možnosti za opazovanje, raziskovanje, demonstriranje, poučevanje in za učenje
kulturnega obnašanja in ravnanja v naravi.
4.8

Vzgojno-izobraževalni cilji gorništva

Cilji gorniških vsebin v pedagoškem procesu se med sabo prepletajo in dopolnjujejo.
Po Golnarju (1996, str. 38) in Kristanu (1993, str. 53-54) so v nadaljevanju navedeni
cilji, ki jih avtorja navajata kot glavne splošno-vzgojne in izobraževalne cilje gorniške
vzgoje v izobraževanju. Ti cilji so:
• razvijanje odnosa do narave, naravnih lepot in bogastev,
• odnos do tovarištva, vzgajanje za humane odnose in moralno ravnanje,
• razvijanje občutka za gibanje v gorskem svetu v vseh letnih časih,
• navajanje na športni način življenja in na redno treniranje,
• priprava za varno hojo po gorah,
• spodbujanje kulturnega izražanja in uveljavljanje na raznih področjih
umetnosti,
• oblikovanje spoštljivega in kulturnega odnosa do narave kot posebne vrednote,
• razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti otrok.
4.9

Didaktična načela gorniške vzgoje

Didaktična načela so v praksi preverjene splošne značilnosti, ki jih upoštevamo pri
posredovanju vsebin. Didaktična načela določajo vsebine, oblike in metode dela.
Učitelj mora pri izvajanju učne ure v učilnici ali na prostem upoštevati določena
didaktična načela, če želi doseči zastavljene vzgojno-izobraževalne cilje. Načela, ki
najbolje ustrezajo značilnostim gorniških vsebin so (Golnar, 1996, str.33):
• načelo sistematičnosti,
• načelo postopnosti,
• načelo varnosti,
• načelo nazornosti,
• načelo skladnosti teorije in prakse.
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Načelo sistematičnosti zahteva, da učitelj sledi nekemu sistemu poučevanja. To
pomeni, da mora učne vsebine podajati po nekem logičnem zaporedju. Sistem
posameznih tem in vsebin je naveden v učnem programu. Učna ura mora vsebovati
uvod v temo, jedro s predstavitvijo učne vsebine in zaključek (prav tam).
Tudi pri izpeljavi gorniške ture je potrebno slediti načelu sistematičnosti. Otroci
morajo najprej spoznati teoretične osnove terena gorniške ture ter se šele nato podajo
nanjo. Predhodno znanje o splošnih značilnosti terena je pogoj za dobro izpeljano
gorniško turo. Učitelj mora pred izpeljavo gorniške ture predstaviti učencem glavne
posebnosti terena, jih seznaniti s pojmi in s tipičnimi reliefnimi oblikami, ki se
pojavljajo na terenu. Tako bodo učenci med turo veliko bolj pozorni na svet okoli
sebe in tudi usvojeno znanje bo trajnejše, saj ga bodo na terenu ponovili in utrdili.
Načelo postopnosti zahteva, da učitelj postopno podaja učne vsebine. To pomeni, da
učencem najprej predstavi osnovno znanje o določeni temi in šele nato nadaljuje z
zahtevnejšimi in kompleksnejšimi vsebinami. Upoštevati mora pravila postopnosti od
bližnjega k oddaljenemu, od enostavnega k sestavljenemu, od lažjega k težjemu in od
znanega k neznanemu (Videmšek in Pišot, 2007, str. 275).
Pri posredovanju gorniških vsebin to pomeni, da učencem na nižjih izobraževalnih
stopnjah najprej predstavi lažje stvari, ki ne zahtevajo večjega napora ali
razumevanja. Pri pregledu učnih načrtov v različnih triadah osnovne šole, smo
ugotovili, da se učenci v nižji triadi najprej seznanijo z osnovami gorništva in se
podajo na lažje ture. Tudi priporočeno število izpeljanih gorniških tur je manjše. V
višji triadi pa se učenci že seznanijo z zahtevnejšimi gorniškimi vsebinami in se tudi
odpravijo na zahtevnejše ter daljše gorniške ture. Torej mora učitelj logično razvrščati
učne vsebine, upoštevati zrelost otrok in tudi njihove gibalne zmožnosti.
Načelo varnosti je najpomembnejše načelo pri izvajanju gorniških dejavnosti. Ostala
načela so podrejena temu načelu. Učitelji morajo zagotoviti varnost vsem
udeležencem gorniške ture. To pomeni, da ne organizirajo tur na neznanem terenu ali
na izpostavljenih poteh, kjer je varnost udeležencev lahko ogrožena (Golnar, 1996,
str. 33).
Načelo nazornosti temelji na čutnem doživljanju učenca pri opazovanju in izvajanju
gibanja. Čim več čutnih področij morata zajemati metodi demonstracije in razlage, da
si lahko učenec kar najboljše predstavlja določene pojme, procese in pojave. Načelo
nazornosti je tesno povezano z načelom primernosti in akceleracije, saj je način
demonstriranja in razlage odvisen od razvojne stopnje otrok (Videmšek in Pišot,
2007, str. 275).
Med gorniško turo lahko učitelj v naravi pokaže številne primere že prej usvojenih
učnih vsebin, naučenih v razredu. Z nazornim prikazovanjem si bodo učenci lažje
predstavljali pojme, pojave v naravi, procese, ki se dogajajo v naravi. Uspeh pri
usvajanju in pomnenju učnih vsebin je tako veliko večji.
Načelo skladnosti teorije in prakse postavlja zahtevo, da moramo tisto, kar učimo,
tudi v resnici (sami) delati. Kar učitelj zahteva od svojih učencev, naj tudi sam
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upošteva, saj bo le tako lahko dovolj prepričljiv in uspešen v svojih zahtevah (Golnar,
1996, str. 34).
4.10 Sodelovanje šol in planinskih društev
H kakovostni izpeljavi športnega dne z gorniško vsebino lahko odločilno pripomore
tesno sodelovanje šol s planinskimi društvi, kajti na takšen način so lahko uspešneje
uresničeni cilji gorništva. Planinska društva namenjajo posebno pozornost
sodelovanju s šolami, saj se zavedajo prednosti ustrezno usposobljenih vodnikov in
učiteljev, ki lahko učence dodatno poučijo o teoretičnih gorniških vsebinah ali pa
vodijo različne aktivnosti v gorah. Takšno sodelovanje pride še posebej prav pri
izpeljavi športnih dnevov z gorniško vsebino, pri izpeljavi šol v naravi in planinskih
taborih (Hebar, 2011, str. 16).
Planinska društva in organizacije kažejo veliko pripravljenost za delo z mladimi, ker
mladih v njihovih dejavnostih in aktivnostih primanjkuje. Planinska zveza Slovenije
organizira za učitelje številne programe usposabljanja za mentorje planinske skupine.
Programi so namenjeni pridobitvi strokovne usposobljenosti za vodenje planinskih
skupin v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah. Na takšen način Planinska zveza skrbi za
planinsko dejavnost v šolah in v drugih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja
(Mladinska komisija v letu 2015, 2014, str.7).
Vendar pa je sodelovanje med šolami in planinskimi društvi odvisno tudi od
zanimanja učiteljev za vodenje planinskega krožka. Šole sicer ponujajo učencem vrsto
gorniških dejavnosti, ampak da učenec izbere ravno to dejavnost, je v veliki meri
odvisno od motiviranosti učitelja oziroma mentorja planinske skupine. Ta mora
poznati različne načine motiviranja mladih za gorništvo in jih tako privabiti v
gorniške dejavnosti (Peršolja, 1995, str. 15).
4.11 Problemi pri izvajanju gorniških vsebin in dejavnosti v OŠ
Peršolja (2008, str. 53) ugotavlja, da so na račun dodatnih športnih programov vsebine
gorništva le vključene v programe osnovnih šol, vendar pa pri uresničevanju teh
prihaja do številnih problemov. Glede na to, da je gorništvo prepoznano kot del
identitete slovenskega naroda, še vedno ni dovolj jasno, zakaj ta dejavnost ni bolj
umeščena v program osnovne šole. Ugotavlja, da za učinkovito izvajanje šolske
gorniške dejavnosti manjkajo:
• programi za odpravljanje gorniške nevednosti učencev osnovnih šol,
• tehnična podpora informatike za spremljanje in analizo gorniškega znanja,
• obveščanje o dejavnostih na področju gorništva,
• območni centri za učenje gorništva,
• iskanje najboljših rešitev za udejanjenje učenja gorništva v učnem načrtu za
osnovno šolo,
• analiza preverjanja znanja gorništva, ki bi vsebovala standarde znanja
gorništva za osnovnošolce,
• urejeno sofinanciranje učenja gorništva,
• dobra organizacija in
• bolj kakovosten sistem usposabljanja učiteljev za gorniško dejavnost.
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Kristan (1993, str. 48) izpostavlja dejstvo, da učni načrti ne obvezujejo razrednih in
predmetnih učiteljev, da v svoj delovni program obvezno vključujejo vsebine
gorništva. Učni načrti sicer svetujejo organiziranje športnih izletov in gorniških tur,
vendar je navada, da imajo učenci istega razreda na izbiro tudi dejavnosti smučanja,
drsanja in druge aktivnosti. Peršolja (2008, str. 56) sklepa, da nekateri učenci nikoli
ne gredo na turo in se tako nikoli ne seznanijo z dejavnostmi gorništva. Ugotavlja, da
se prostor za izvajanje prostočasnih dejavnosti na temo gorništva vse bolj oži.
Planinski krožki se navadno umeščajo v urnik v zgodnjih jutranjih ali pozno
popoldanskih urah, ko otroci ne kažejo večjega zanimanja za svojo udeležbo. Prav
tako nastaja problem pri vključevanju zunanjih strokovnih delavcev, saj šole dajejo
prednost reševanju polne zaposlenosti svojih učiteljev.
Posledično lahko vodenje v gore vodijo tudi neustrezno usposobljeni učitelji. Krpač in
Samida (2004) v svoji raziskavi o usposobljenosti učiteljev za vodenje učencev v gore
ugotavljata, da kar petina vprašanih učiteljev meni, da za vodenje niso usposobljeni.
Šole bi za izvajanje gorniških dejavnosti potrebovale pomoč zunanjih strokovnih
sodelavcev, ki so ustrezno usposobljeni za uspešno in varno izvajanje gorniške ture.
Vendar pa do tega ne pride, ali zaradi finančnega primanjkljaja v šolstvu, ali pa zaradi
premajhnega zanimanja šole za dejavnosti gorništva (Peršolja, 2008, str. 56).
V kolikor učitelja delo mentorja planinske skupine veseli in mu to delo predstavlja
izziv, bo pri opravljanju te naloge uspešen in bo imel za sabo zadovoljne učence. Delo
mentorja planinske skupine morajo opravljati učitelji, ki čutijo veselje do vodenja
gorniških tur, do organiziranja in vzpodbujanja gorniških dejavnosti ter prenašanja
gorniškega znanja na mlajše, in ne učitelji, ki ne čutijo veselja do gorniških dejavnosti
in do gorništva na sploh (Škarja, 2015).
4.12 Gorništvo v programih OŠ v tujini
Zanimalo nas je tudi kako je z vključitvijo gorniških vsebin v programe osnovnih šol
v tujini. Ugotovili smo, da ima Slovenija izmed vseh alpskih držav najbolj urejeno
gorniško delovanje v osnovnošolskem izobraževanju. Alpske države ki sestavljajo
Club Arc Alpin (CAA) so: Avstrija, Nemčija, Italija, Francija, Švica, Liechtenstein in
Slovenija. To ugotovitev potrjuje tudi strokovnjak s področja gorniškega
izobraževanja mladih, Borut Peršolja, ki se je avgusta leta 2012 udeležil
mednarodnega seminarja na temo dela z mladimi v gorah. Seminar je organizirala
Mladinska komisija Planinske Zveze Slovenije v okviru Youth Commision UIAA, v
Planinskem učnem središču v Bavšici pri Bovcu, z namenom, da vsaka alpska država
predstavi svoj program dela z mladimi na področju gorništva (Mihelič, 2012).
Ob predstavitvi programov drugih alpskih držav na temo mladi v gorništvu, so
slovenski predstavniki ugotovili, da ima Slovenija najbolje urejen sistem vključevanja
gorniških vsebin v program osnovne šole. Peršolja (2015) pravi, da je na svoji
predstavitvi na omenjenem seminarju doživel različne odzive poslušalcev. Nekateri so
nad sistemom navdušeni, drugi pa so nad njim zadržani, ali celo ogorčeni.
Kot primer nevključevanja gorništva v šolski sistem navaja primer Švice, kjer lahko
posameznik postane član planinske zveze šele takrat, ko dopolni 18 let. Prej se
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mentorji planinskih skupin, zaradi (kazenske) odgovornosti in zaradi izogibanja
vmešavanju v družinsko vzgojo, z otroci, mladostniki in mladimi ne ukvarjajo.
V državah članicah CAA je bolj opazen trend družinskega gorništva, kar pomeni da
so planinske zveze in gorniške šole tiste, ki prevzamejo gorniško vzgojo otrok ali
družine. Družinske gorniške šole so namenjene staršem in njihovim otrokom, ki želijo
pridobiti uporabna znanja s področja gorništva in vodenja otrok v gore. Na takšen
način se izognejo popolni odgovornosti za varnost otrok v gorah.
Peršolja poudarja, da je v Sloveniji pri vključevanju učnih vsebin veliko več svobode
kot v tujini in da je model vključevanja gorništva v delo z mladimi v veliki meri
nastavek socializma in tako imenovane družbene skrbi. Vendar pa je vse več opaziti,
da se tudi v Sloveniji počasi začenja proces nevključevanja gorniških dejavnosti v
osnovnošolsko izobraževanje, ravno zaradi prevelike odgovornosti učitelja, ki se tudi
ne želi vmešavati v družinsko vzgojo otrok.
Opaža da je že tudi v Sloveniji vse več družinskega gorništva, kar bo počasi pripeljalo
do tega, da gorništvo ne bo več vključeno v šolski sistem, ampak bo postalo del
družinske vzgoje.
Nasprotno pa imajo na Norveškem dobro organiziran šolski sistem iz vidika
gorništva. Ta vključuje obvezni predmet Friluftsliv, ki je norveška beseda za šolo v
naravi. Predmet izvajajo v okviru športne vzgoje kot samostojni predmet v vrtcu,
osnovni, srednji šoli ter na univerzah. V osnovni šoli se predmet izvaja od petega do
desetega razreda. Med drugim izvajajo tudi predmet gorskega Friluftsliv-a, katerega
glavni cilji so orientacija s pomočjo zemljevida in kompasa, načrtovanje in izvajanje
različnih aktivnosti v naravi v različnih letnih časih ter učenje spretnosti, potrebnih za
varno gibanje v gorskem svetu (Čad, 2011, str. 38).
Friluftsliv je pomemben del norveške tradicije, kajti gorništvo predstavlja pomemben
del njihove kulturne identitete. Norveška ima veliko gorskega sveta in malo
markiranih gorskih poti, zato je še posebej pomembno, da že predšolskega otroka
naučijo o pomembnosti pravilnega ravnanja v gorah. Znanje in spretnosti na prostem
v gorskem svetu so tako osrednja tema Friluftsliv-a (Loeng, 2005).
Drugih primerov vključevanja gorniških vsebin v tuji osnovnošolski sistem nismo
našli, kljub intenzivnemu iskanju virov. Ugotovili smo, da nekatere šole v nižjih
razredih sicer organizirajo številne predstavitve gornikov o svojih gorniških
aktivnostih, vendar pa vključevanja teh vsebin v učne načrte ni opaziti. Predvsem so
obiski alpinistov zelo priljubljeni v Angliji, saj smo našli precej člankov o obiskih
alpinistov po številnih osnovnih šolah kot so Elloughton Primary School,
Marlborough Primary School in druge.
Prav tako drugje po Svetu ni zaslediti gorniških vsebin v osnovnošolskem
izobraževanju. Ugotovili smo, da je gorniško izobraževanje bolj naloga srednjih šol in
ne osnovnih šol. Na Tajvanu imajo v srednješolski program vključeno obvezno
gorniško izobraževanje, katerega glavni namen je učenje spretnosti in veščin
ustreznega ravnanja v gorah v primeru nesreče in ozaveščanje o pomembnosti
trajnostnega gospodarjenja z okoljem.
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5

GORNIŠKA TURA KOT PEDAGOŠKI PROCES

Snovalci prenove slovenskega šolstva dandanes ne podpirajo več toliko tradicionalno
vsebinskega pristopa, ampak podpirajo drugačne učnociljne in procesne pristope.
Metoda razlage in frontalna oblika dela nista več glavna pristopa pri podajanju snovi,
ampak je v prenovljenih učnih načrtih najti več metod terenskega dela in izvajanja
preprostih znanstveno-raziskovalnih metod. Učenci naj bi znanje usvojili in ga znali
reproducirati. Snovalci učnega načrta so tako kot temeljno usmeritev začrtali
drugačen procesni pristop, kjer poudarek ni več le na učni snovi, ampak tudi na
procesu usvajanja znanja. Predpostavka takšnega poučevanja je, da je bistvo v
procesu učenja, ko učenec postopoma konstruira svoje vsebinsko znanje prek
postopkov spoznavanja (opazovanje, primerjanje, sklepanje), pri čemer pridobiva
številne izkušnje. Učitelj mu mora pri tem pomagati z razlago, usmerjanjem in s
pripravo takšnega učnega okolja, v katerem lahko učenec pridobiva vsebinsko znanje
in razvija veščine, ki mu odpirajo lažjo pot do znanja. Do trajnejšega in bolj
kakovostnega znanja je mogoče priti le v procesu, v katerem je učenec aktiven.
Takšen pouk lahko učitelj doseže s problemskim pristopom, ki učencem pomeni izziv
(Cigler, 2003, str. 9).
Vsaka tura v gorski svet je posebna, enkratna in neponovljiva. Odvisna je od
zahtevnosti in oddaljenosti izbranega cilja, vremenskih razmer ter usposobljenosti
učiteljev oziroma mentorjev planinskih skupin in obnašanja otrok. Vodenje otrok v
gore se nikoli ne sme spremeniti v nevarno avanturo, temveč je vedno resno in
odgovorno dejanje vseh, ki pri tem sodelujejo. Učitelj, ki organizira turo se mora
vedno skrbno pripraviti nanjo. To pomeni, da mora izdelati natančen načrt z vsemi
podrobnostmi ter poskrbeti za ustrezno organizacijo. Gorniško turo je treba razumeti
kot pedagoški proces, ki vključuje dejavnosti pred turo, med njeno izpeljavo in po
njej. Celoten projekt se razdeli na več faz: na izbiro cilja ter pripravo same gorniške
ture, na izvedbo in na fazo ovrednotenja s podoživljanjem. Uspešnost načrtovanja in
izpeljave gorniške ture, kot primera pedagoškega procesa, je odvisna od učiteljeve
dobre priprave in izpeljavo (Stritar, 1998, str. 16).
5.1

Priprava gorniške ture

Da je izpeljava gorniške ture uspešna in poučna, je potrebnih kar nekaj priprav pred
njeno izpeljavo. Učenci se morajo na gorniško turo pripravljati že v razredu in se tudi
seznaniti z dolžino poti. Dobro je, da se že v razredu seznanijo s kulturnimi,
naravnimi ali drugimi zanimivostmi ali posebnostmi ciljnega območja, se pravi, da
upoštevajo načelo sistematičnosti. Skupaj z učiteljem lahko izdelajo seznam opreme
in se dogovorijo o poteku ture. Priporočljivo je, da učenci kar največ sodelujejo pri
izdelavi načrta in mogoče tudi sami predlagajo kakšno aktivnost na turi. S takim
načinom dela so učenci lahko veliko bolj motivirani za nadaljne delo in učenje
(Krpač, 2006, str. 15).
Učitelj lahko s pomočjo slikovnega gradiva, videoposnetkov, zanimivih zgodbic,
pripovedk in pesmic, motivira učence za aktivno sodelovanje. Vendar jih mora
opozoriti tudi na določene neprijetnosti (slabo vreme, napor, neprijeten teren), da res
dobijo resnično sliko o načrtovani gorniški turi in da so pričakovanja bolj realna
(Kristan, 1993, str. 76).
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Pri načrtovanju gorniške ture morajo biti vključeni tudi starši otrok. Učitelj jih mora
predhodno podučiti o primerni gorniški opremi, jih seznaniti z ustreznimi pripomočki
in jim predstaviti načrt. Sodelovanje staršev in učitelja je ključnega pomena, kajti le
tako bodo imeli otroci na gorniški turi ustrezno gorniško opremo. O primerni opremi
mora učitelj starše obvestiti nekaj časa pred samo izpeljavo gorniške ture, da imajo ti
čas za nakup ustrezne opreme (prav tam).
5.1.1

Vsebinska priprava

K vsebinski pripravi sodijo izbira učnih vsebin, ki jih učitelj namerava posredovati,
izbor metod posredovanja učnih vsebin na turi in postavitev ustreznih učnih ciljev
gorniške ture. Izbira vsebin je odvisna predvsem od poteka ture in od starostne
strukture udeležencev. Vrstni red učnih vsebin določimo že vnaprej, vendar ga lahko
po potrebi spremenimo. Vsaka tura mora biti vsebinsko poučna, fiziološko učinkovita,
vzgojna, prijetna in zabavna. Organizator oziroma vodja ture mora ustrezno
prilagoditi količino informacij, ki jih namerava posredovati udeležencem, trajanju in
zahtevnosti ture. To pomeni, da na krajši turi posreduje manjše število informacij in
na daljši večje. Glede na zahtevnost ture lahko na manj zahtevnih in nevarnih predelih
posreduje večje število informacij, na zahtevnih in nevarnejših pa daje le kratke in
nujne informacije, ki so večinoma povezane z varnim gibanjem (Kristan, 1993, str.
76).
Smiselno je, da se posredovana učna vsebina navezuje na okolje, v katerem se odvija
gorniška tura. Kajti okolje oziroma teren je organizatorju gorniške ture glavno vodilo
pri izbiri učnih vsebin. Pomembno je, da količina informacij ni prevelika in da se
lahko po potrebi spreminja. Učitelj oziroma mentor planinske skupine nikakor ne sme
pretiravati s posredovanjem prevelike količine snovi, še posebej takrat, ko udeleženci
ne kažejo primernega zanimanja za njegovo razlago. Količino posredovane učne
vsebine mora prilagoditi strukturi udeležencev na gorniški turi, se pravi njihovi
starosti in interesom. Poleg dobre vsebinske priprave mora učitelj izbrati tudi
zanimive načine posredovanja učne snovi, ki bodo pritegnile pozornost udeležencev.
Način posredovanja učne snovi je namreč tisti, ki lahko naredi gorniško turo bolj
pestro, zanimivo in vedro (Golnar, 2009, str.9).
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Slika 1: Nasmejani v naravi
(Foto: Lavbič, 2014)
Izbor ustreznih učnih metod in načel
Pri posredovanju učnih vsebin na gorniški turi mora učitelj ali mentor planinske
skupine upoštevati in izbrati primerne učne metode, oblike in načela. Njegovo delo bo
tako lažje in uspešnejše. Pri poučevanju na gorniški turi se uporabljajo različne učne
metode poučevanja. Učitelj lahko izbira med naslednjimi, najpogosteje uporabljenimi
metodami poučevanja gorniških vsebin:
• metoda predavanja (pripovedovanje, opisovanje, pojasnjevanje),
• metoda razgovora (svobodna oblika razgovora) in
• metoda prikazovanja (demonstracija).
Izbor učnih metod je odvisen od vsebine učne snovi, ki jo učitelj želi predstaviti.
Metode je priporočljivo kombinirati oziroma združevati, to pomeni, da ob
prikazovanju tudi opisujemo ter pojasnjujemo in obratno. Pri predstavitvi gorniških
teoretičnih tem (varnost v gorah, ustrezna gorniška oprema, primerno obnašanje v
gorah) je najprimernejša metoda pripovedovanja, pri praktičnih vsebinah sta
priporočljivi metodi prikazovanja (prikaz različnih tehnik hoje, plezanja) in
pojasnjevanja (uporabna metoda pri temah meteorologije, klimatogeografije, vplivih
gora na človeka, orientaciji). Ti dve metodi zahtevata od učencev povratno
informacijo o posredovani učni snovi, medtem ko pri prvi metodi povratna
informacija ni toliko pomembna (Golnar, 2009, str. 9).
Poleg ustrezne izbire učnih metod posredovanja snovi je pomemben tudi izbor načel,
ki učitelju olajšajo delo. Prav gotovo je najpomembnejše načelo varnosti, ki zahteva,
da za podajanje snovi izberemo vedno dovolj varen prostor. Načelo nazornosti
zahteva od učitelja, da učno snov podaja tako, da vsi udeleženci gorniške ture dobro
vidijo razlago. Tudi načelo postopnosti je pomembno, se pravi, da učitelj najprej opiše
lažje in zanimivejše vsebine in šele nato tiste zahtevnejše in manj zanimive. Pri
poučevanju na gorniških turah je prav tako pomembno načelo fleksibilnosti in
prilagodljivosti, ki omogoča, da se teme in vsebine lahko prilagajajo sproti glede na
dano okolje, situacijo in interese udeležencev gorniške ture (Golnar, 2009, str.10).
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5.1.2

Organizacijska priprava

Pri organizacijski pripravi so poleg znanega okolja in posredovanih učnih vsebin
pomembni tudi: načrt prevoza udeležencev in prehranjevanja, načrt stroškov in način
pokrivanja stroškov, finančni delež šole in udeležencev, število prijav, oblikovanje
skupin, določitev vodnikov in pomočnikov, izbira cilja in smeri vzpona, seznam
ustrezne gorniške opreme ter časovni razpored posameznih dejavnosti.
Načrtovanje števila udeležencev na turi
Število udeležencev v skupini mora biti tolikšno, da je možen neprekinjen nadzor nad
vsakim udeležencem in je hkrati zagotovljena največja varnost. Število otrok v
skupini je odvisno tudi od zahtevnosti izleta in izkušenosti udeležencev. Za šolsko
rabo so s strani gorniške organizacije določena naslednja merila (Kristan, 1993, str.
79):
• na razrednem izletu (25 do 35 učencev) po nezahtevnem terenu morata biti
prisotni vsaj tri odrasle osebe,
• na izletu v sredogorje je na enega učitelja poleti lahko od 10 do 15 učencev in
pozimi od 8 do 10 učencev,
• v visokogorju ne sme biti več kot 12 učencev na enega učitelja,
• po zahtevni in zelo zahtevni plezalni poti lahko učitelj vodi največ 3 učence.
Načrtovanje ustrezne gorniške opreme
Ustrezna gorniška oprema je nujna za primerno udobje in varnost v gorah. Izbira te je
odvisna od zahtevnosti in trajanja ture, od letnega časa ter vremenskih razmer.
Organizator gorniške ture mora za udeležence pripraviti natančen seznam osebne
opreme. Kristan (1993, str. 93) opozarja, da na šolskih turah učitelji ne morejo
pričakovati, da bodo vsi udeleženci imeli najboljšo opremo. Vseh predpisanih stvari iz
obsežnega seznama otroci sploh ne bodo imeli s sabo. Največji problem nastane
ponavadi pri izbiri ustreznih čevljev. Učitelj ne more in ne sme pričakovati, da bodo
imeli otroci vedno najboljše čevlje (čvrste čevlje z dobro profilirano podplatno gumo)
in lahko se znajde v zadregi, kaj storiti. Učence bi rad peljal v gore in jim odkril
gorski svet, hkrati pa si tega ne upa, ker njihova oprema ni povsem v skladu z
gorniško opremo, ki jim zagotavlja ustrezno varnost. Torej lahko gredo v gore samo
tisti otroci, katerih starši zmorejo stroške za ustrezno opremo, ali naj raje opustijo ture
v gore, ki lahko učencem pomaga pri oblikovanju odnosa do narave in gora. Prvo
ravnanje bi bilo krivično do socialno šibkejših učencev, drugo pa do vseh. Zato je
starše otrok potrebno spodbuditi in opozoriti, da si opremo, ki je nimajo, sposodijo.
Glede na ugotovljeno je dobro, da so otroci in starši že nekaj časa pred izvedbo
gorniške ture seznanjeni z ustrezno opremo, da jo lahko nabavijo že prej in tako
prihranijo pri nastalih stroških.
5.2

Načrtovanje gorniške ture glede na starostno skupino otrok

Pri oblikovanju programa gorniške ture je potrebno upoštevati starost otrok, saj bodo
le tako uresničeni zastavljeni cilji programa ture. V gorništvu obstajajo za različne
ciljne skupine otrok priporočila glede izvedbe gorniške ture. V nadaljevanju so
prikazane nadmorske višine, ki bi jih naj otroci dosegli v določeni starostni skupini
(Peršolja, 1995, str. 49-52):
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•

CICIBANI oziroma predšolski otroci (do 6 let): Priporočeno je izvajanje
gorniške aktivnosti na do 600 metrih nadmorske višine. Vodilo programa je
igra, kjer naj otroci preko cicibanovih planinskih uric spoznavajo gorniške
vsebine.

•

UČENCI V PRVI TRIADI OŠ (od 6 do 9 let): Priporočeno je izvajanje
gorniške aktivnosti med 600 in 1000 metri nadmorske višine. Učenci se naj
seznanijo z osnovami gorništva. Poudarek je na izletništvu, se pravi na krajših
razdaljah. Priporoča se večji hodilni napor od vsakodnevne hoje. Pomembno
je, da otroci doživijo igro, sprostitev in zabavo, saj bodo le tako dovolj
motivirani za nadaljno aktivnost v gorniških dejavnostih. Bolj kot gore same
naj bo v ospredju narava in izleti v njej.

•

UČENCI V DRUGI TRIADI OŠ (od 9 do 12 let): Priporočeno je izvajanje
gorniške aktivnosti med 1000 in 1500 metri nadmorske višine. Zahtevnost
izletniških točk se mora počasi stopnjevati tako po dolžini hoje kot po
nadmorski višini cilja. Učenci se seznanijo s teoretičnimi gorniškimi
vsebinami, ki jih nadgrajujejo v naravi.

•

UČENCI V TRETJI TRIADI OŠ (od 12 do 15 let): Priporočeno je izvajanje
gorniške aktivnosti med 1500 in 2000 metri nadmorske višine. Učenci morajo
usvojena teoretična znanja utrditi v praksi. Za to obdobje se priporoča
gorniško udejstvovanje tudi v visokogorju. Gorniška zahtevnost se stopnjuje,
učenci naj spoznajo svoje hodilne sposobnosti na daljših in tudi večdnevnih
turah.

•

SREDNJEŠOLCI (od 15 do 18 let): Gorniške aktivnosti se naj bi izvajale nad
2000 metri nadmorske višine. Za to starostno skupino so primerni programi in
tabori, ki zahtevajo dobro gorniško znanje (teden turne smuke, ekološki
delovni tabor.). V ospredje stopa gorništvo kot življenjski slog. V tem obdobju
se precej mladih odloči za alpinizem ali pa celo za vodniško in mentorsko
izobraževanje.
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Slika 2: Priporočena območja izvajanja gorniških aktivnosti glede na starost otrok
(Vir: Peršolja s sodelavci, 1995)
5.3

Izvedba gorniške ture

Na gorniški turi skuša učitelj čim bolj slediti zastavljenemu programu, izbranim
metodam, vsebinam in načelom. Paziti mora, da je dogajanje na turi čim bolj spontano
in sproščeno in da lahko udeleženci postavljajo morebitna vprašanja. Po obliki se
posredovanje snovi v gorah zelo razlikuje od pouka v učilnicah. Tukaj ni klopi,
udeleženci sprejemajo informacije stoje ali pa se posedejo okoli učitelja. Ta ne
zahteva od udeležencev, kako se naj razporedijo, ker bi tako porušil spontanost.
Posredovanje snovi poteka na frontalen način. Zaželena je medsebojna komunikacija.
Ves čas mora biti zagotovljena ustrezna varnost, podajanje snovi mora potekati na
varni lokaciji in še posebej pomembno je, da se učitelj drži načela nazornosti.
Podajanje snovi mora biti vsem udeležencem vidno in slišno. Na gorniški turi je nujno
prilagajanje ne glede na to, ali poteka tura po programu. Načelo fleksibilnosti in
prilagodljivosti je tisto načelo, ki ga mora učitelj najbolj upoštevati med samo
izpeljavo ture. Vsebino najpogosteje posreduje sproti ob vsaki zanimivosti na poti.
Del vsebine lahko posreduje še preden se z njo srečajo na turi in tako udeležence
pripravi, da so na poti bolj pozorni. Seveda se lahko vsebine posredujejo tudi med
počitkom in na cilju (Golnar, 1966, str.10).
Iznajdljivost, ustvarjalnost in domiselnost učiteljev so vrline, ki so najbolj zaželene
med samim potekom ture. Ti se lahko uveljavijo kot zelo imenitni in zelo poslušani
pripovedovalci in ustvarjalci pravljic, vzpone lahko popestrijo s primernimi gibalnimi
igrami in aktivnostmi in hkrati udeležencem spontano posredujejo učne vsebine.
Narava kot najprimernejša učilnica za vzgajanje in izobraževanje nudi številne
možnosti za učenje (iskanje strani neba, opazovanje poti Sonca, spoznavanje kamnin,
vegetacije, opazovanje živali in drugo). Na turi je treba mlade obiskovalce gora
nenehno spodbujati k opazovanju in raziskovanju (Stritar, 1998, str. 14).
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5.3.1

Načini uspešnega poučevanja v naravi

Cornell (1994, str. 11) navaja nekaj primerov uspešnih postopkov poučevanja v naravi
za lažje obvladovanje živahne otroške energije in za usmerjanje le-te k sodelovanju:
• Ko učitelj pripoveduje o dejstvih narave je pomembno, da deli svoje občutke z
učenci. Na primer, ko učenci pridejo na poti do iglavca, se ob njem ustavijo in
takrat učitelj pove svoja opazovanja (kljub pomanjkanju vode poleti, hudemu
mrazu ter vetru pozimi, drevesne korenine zmorejo najti dovolj hranilnih
snovi, da drevo preživi). Otroci se na opazovanja učitelja veliko bolj odzovejo
kot pa na razlage v učbenikih.
• Učitelj mora poslušati mnenja učencev in biti pozoren na njihovo navdušenje,
ki ga lahko spretno usmeri v učenje. Preživljanje časa v naravi otroku vzbudi
spontano navdušenje, kateremu sledijo številna vprašanja. Učitelj mora širiti
njegovo zanimanje in ga voditi k radovednosti. Hkrati mora biti pozoren tudi
na naravo in na dogajanje okrog skupine v danem trenutku.
• Otrokovo pozornost je treba takoj usmeriti na naravne zanimivosti. Opozarjati
jih mora na zanimive zvoke, stvari in voditi tako, da se bodo naučili izostreno
opazovati. Gorska narava je pravi laboratorij, v katerem se odvijajo številni
procesi in v katerem se nahajajo živa bitja, ki jih otroci ne vidijo vsak dan.
Učitelj pritegne otroke k opazovanju in sodelovanju le tedaj, ko sam z navdušenjem
pripoveduje in opisuje določene pojave ali dogajanje v naravi. Navdušenje učitelja je
lahko nalezljivo in bolj pripomore k sodelovanju otrok. Pomembno je, da se učitelj
zaveda svoje pedagoške vloge. Kajti večina otrok se ne bo zadovoljila le z
zasledovanjem in pasivnim opazovanjem okolice, ampak bodo želeli nekaj več. Bogat
vsebinski del in zanimiv izbor metod poučevanja sta najpomembnejša pogoja za
uspešno in zanimivo turo. Velika količina podatkov in veščin, ki jih mora učitelj
obvladati, zahteva od njega veliko mero izkušenj in znanja, ki ga mora nenehno
obnavljati in izpopolnjevati. Za uspešno posredovanje gorniških vsebin ni pomembno
le poznavanje teh vsebin, ampak tudi poznavanje osnov pedagogike in didaktike
(Golnar, 2009, str. 11).
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Slika 3: Gorniška tura ponuja veliko priložnosti za opazovanje
(Foto: Lavbič, 2014)
5.3.2

Vzgojni vidiki poučevanja na gorniški turi

Na gorniški turi pa ne gre samo za izobraževanje, ampak tudi za vzgajanje. Na
gorniški turi hkrati poteka izobraževanje in vzgajanje ter obratno. Učitelj s
posredovanjem vsebin tudi načrtno vpliva na voljo in zavest otrok. Na primer, če
predstavlja ukrepe za varno gibanje v gorah, želi, da bi jih udeleženci na turi ne samo
poznali, temveč bi jih tudi uporabili v praksi. Na terenu pridejo najpogosteje v
upoštev naslednje metode vzgajanja: prepričevanje, navajanje, spodbujanje in
preprečevanje (Golnar, 2009, str.10).
5.4

Ovrednotenje gorniške ture po njeni izpeljavi

Razčlenitev in vrednotenje gorniške ture po njeni izpeljavi pomembno vpliva na
zavedanje morebitnih napak in reševanje le teh. Za organizatorja gorniške ture pomeni
pogovor o izpeljani gorniški turi povratno informacijo za iskanje novih, morda boljših
izhodišč za naslednjo gorniško turo (Kristan, 1993, str. 45).
Stritar (1998, str. 45) predlaga, da se na koncu vrednoti:
• primernost izbranega cilja,
• organizacijo,
• zastavljene cilje,
• vsebino,
• varnost in
• splošno počutje otrok.
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5.5

Prednosti gorniške ture kot primer pedagoškega procesa

Narava je najprimernejša učilnica za vzgajanje ter izobraževanje in gorniška tura v
naravi je idealna priložnost za posredovanje različnih številnih vsebin in veščin.
Organizirano gorniško turo smatramo kot pedagoški proces, ki ima določene
posebnosti. Golnar (2009, str. 9) izpostavlja naslednje posebnosti poučevanja na
gorniški turi:
• posredovanje znanja poteka v naravnem okolju (na terenu) in le izjemoma v
zaprtih prostorih (na primer v planinskih postojankah),
• učenje se odvija spontano, včasih nenačrtovano, nevsiljivo in nepretrgoma,
• tematsko je poučevanje vezano na okolje, v katerem poteka tura, zato je
udeležence lažje pritegniti in spodbuditi k sodelovanju.
• na gorniški turi se lahko učenci samoizobražujejo, na primer, ko sami
pridobivajo določeno znanje in izkušnje.
Kot glavne prednosti poučevanja na gorniški turi izpostavlja naslednje prednosti (prav
tam):
• fizične: boljša fizična sposobnost otrok, zdrav in aktiven življenjski slog,
manjše tveganje za bolezni,
• kognitivne: samoiniciativnost, osebna odgovornost, razvoj komunikacijskih
sposobnosti,
• psihološke: boljša pozitivna samopodoba in samozaupanje, osebno
zadovoljstvo,
• razumevalne: poznavanje in spoštovanje narave ter spoznavanje naravnega
okolja.

Slika 4: Gorništvo nas povezuje
(Foto: Lavbič, 2014)
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6

GORNIŠKA
TURA
IZOBRAŽEVANJA

KOT

PRIMER

GEOGRAFSKEGA

Cilj geografskega izobraževanja je usposobiti učence za samostojno miselno delo in
ustvarjanje. Razvijanje geografskega mišljenja, razumevanja pokrajine, zakonitosti
njenega razvoja in sprememb ter ugotavljanje medsebojnih zvez med posameznimi
pojavi in procesi v pokrajini, so glavni cilji geografskega izobraževanja. Ekskurzije so
najboljša metoda za razvijanje takšnega načina mišljenja in vidnega pomnjenja
(Brinovec, 2004, str. 207).
V okviru ekskurzij lahko učitelji organizirajo številne gorniške ture, ki jim služijo kot
učilnica v naravi. Pri pregledu učnega načrta za geografijo smo že ugotovili, da je
gorniška tura ustrezna oblika za poučevanje geografskih vsebin. Poučevanje in učenje
na gorniški turi ne samo, da pripomore k razvijanju številnih spretnosti in veščin
učencev, ampak tudi spodbuja k odgovornemu in dejavnemu varovanju lastnega
zdravja.
6.1

Prednosti poučevanja geografije v naravi

Eden izmed temeljnih geografskih vzgojno-izobraževalnih ciljev je odkrivanje in
pojasnjevanje geografskih procesov in pojavov v naravi. Narava nudi učencem in
učiteljem številne možnosti za geografsko opazovanje in proučevanje naravnih
procesov. V naravi lahko učenci na osnovi neposrednega geografskega opazovanja,
oblikujejo jasne predstave in na osnovi lastne miselne aktivnosti spoznajo splošne
geografske značilnosti. Narava lahko predstavlja pomembno učno okolje pri
poučevanju geografije, saj neposrednega vtisa o zunanji podobi pokrajine ne more
nadomestiti noben učni pripomoček. Učitelji geografije bi tekom obveznega šolanja
morali učencem omogočiti neposreden kontakt z geografskim okoljem v pokrajini.
Možnosti za izvedbo poučevanja v naravi je veliko. Učni načrti naravoslovnih in
družboslovnih predmetov narekujejo izvedbo športnih, naravoslovnih in
družboslovnih dnevov, v okviru katerih lahko učitelji z metodo medpredmetnega
povezovanja ustvarijo idealno okolje ne samo za poučevanje geografije, ampak tudi
za poučevanje drugih predmetov (Bevc, 1997, str. 8).
Brinovec (2004, str. 8) meni, da je kakovost učiteljevega poučevanja odvisna od
njegove odprtosti za uvajanje novosti v pouk in od izbire učnih oblik ter učnih metod
pri izvajanju pouka. Pri pouku geografije je zelo pomembno, da učitelj izbere ustrezna
učila in učne pripomočke, še bolj pa je pomembno, da se kar največ poslužuje
terenskega dela. Učitelj geografije s svojimi učenci spoznava pojave in procese v
pokrajini oziroma na terenu. Učenci tako dobijo neposreden vtis o zunanji podobi
pokrajine in lažje razumejo dogajanje procesov v njej. Učenje na podlagi lastne
izkušnje in z opazovanjem je za učenje geografije temeljnega pomena, kajti le tako je
pomnenje in razumevanje kompleksnih naravnih procesov uspešno.
V učnem načrtu za geografijo je izpostavljen pomen učenja na prostem, saj lahko le
tako učenci povezujejo teoretično znanje z neposredno prostorsko izkušnjo. V učnem
načrtu (Učni načrt za geografijo, 2011, str. 31) je zapisano, da naj bi učitelji v okviru
rednega učnega programa večkrat organizirali terensko delo in učne ekskurzije.
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6.1.1

Prednosti poučevanja geografije na gorniški turi

Na gorniški turi lahko učenci neposredno spoznavajo značilnosti gorskega sveta in se
ob primernem vodenju tudi neposredno učijo in navajajo na naravovarstveno
ravnanje. Spoznajo, da je naravo treba ohranjati čisto, da se je ne onesnažuje in
poškoduje. Učenci se naučijo, da lahko z lastnim ravnanjem pripomorejo k čistejšemu
okolju in tudi k ohranitvi živalskih in rastlinskih vrst. Seznanijo se lahko z nekaterimi
pravili obnašanja v naravi. To pomeni, da ne povzročajo motečega hrupa za živali, ne
kričijo in ne vpijejo. Seznanijo se lahko tudi s številnimi naravnimi znamenitostmi,
zanimivostmi ter se podučijo o nekaterih zavarovanih rastlinskih in živalskih vrstah.
(Kristan, 1993, str. 44).
V gorah se ponujajo številne možnosti za opazovanje tipičnega gorskega rastlinstva
ter endemitov. Pri hoji v gore, predvsem v visokogorje, prečkajo različne višinske
pasove, za katere so značilne tipične rastlinske in živalske vrste. Učenje in opazovanje
v naravi lahko predstavlja odlično dopolnilo k učenju in razumevanju geografske učne
snovi. Hkrati pa otroci skrbijo za dobro fizično počutje, ki je za obisk gora temeljnega
pomena.
Glede na to, da je temeljna naloga geografije spoznati pojave in procese na Zemljinem
površju in da je učence treba spodbujati k iskanju odgovorov na različna vprašanja, je
gorniška tura kot primer geografskega poučevanja ustrezna oblika dela.

Slika 5: Erozija na precej obiskani gozdni poti
(Foto: Lavbič, 2014)
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6.2

Razvijanje spretnosti in veščin na gorniški turi

Na gorniški turi lahko učenci razvijajo številne navedene veščine in spretnosti, ki so
določene v učnem načrtu za geografijo. Spodaj so veščine in spretnosti, ki jih učenci
razvijajo v okviru pouka geografije. Izpostavili smo tiste, ki jih učenci lahko razvijajo
na gorniški turi v okviru geografskega izobraževanja.
Na gorniški turi lahko učenci razvijajo poznavanje in razumevanje (Učni načrt za
geografijo, 2011, str. 5-6):
• glavnih naravnih sistemov na Zemlji (relief, prst, vodovje, podnebje,
rastlinstvo, živalstvo), v medsebojni pokrajinotvorni povezanosti in tudi lažje
razumejo součinkovanje med njimi,
• pomembnejših geografskih pojavov in procesov v naravnem okolju.
Na gorniški turi razvijajo spretnosti (prav tam):
• zbiranja in uporabe virov informacij s terenskimi metodami in tehnikami dela
(merjenje, kartiranje, risanje tematskih zemljevidov),
• uporabe komunikacijskih, miselnih, praktičnih in socialnih veščin za
raziskovanje geografskih tem,
• uporabe besednih in simboličnih podatkov, kot so besedila, slike, grafi in
zemljevidi,
• osnovnega geografskega raziskovanja Slovenije,
• usposabljanja za prepoznavanje nujnosti trajnostnega razvoja ter
• pravilnega ravnanja ob morebitnih naravnih nesrečah.
Na gorniški turi razvijajo vrednote, ki prispevajo k (prav tam):
• razvijanju pozitivnih čustev do domovine, občutka pripadnosti svojemu
narodu in državi ter ljubezni do njene naravne in kulturne dediščine,
• vrednotenju raznolikosti in lepot naravnega okolja na eni strani in različnih
življenjskih razmer ter družbenih potreb na drugi strani,
• skrbi za ohranjanje okolja in lastnega zdravja.

Slika 6: Na mostu čez reko Savinjo
(Foto: Lavbič, 2014)
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Slika 7: Gorništvo kot izziv
(Foto: Lavbič, 2014)
6.3

Medpredmetno povezovanje na gorniški turi

Zaradi stroge razdrobljenosti informacij, ki jih učenci dobijo pri različnih šolskih
predmetih, ti ne znajo dobro povezovati dobljenih informacij. Učenci bi morali
povezave med predmeti videti in razumeti, dobiti bi morali nek celovit pregled in tako
težiti k znanju, ki bo celostno, trajno, aktivno, sistematično in uporabno. Pravilno
izbrane učne metode pozitivno vplivajo na razvoj samostojnega in kritičnega
mišljenja, videnja problemov z več vidikov hkrati ter drugih spretnosti. Le tako se
povečata kakovost in trajnost pridobljenega znanja. In ravno medpredmetno
povezovanje je tista učna metoda, ki učencem pomaga strukturirati pridobljeno znanje
v neko smiselno celoto (Markelj in Vučkovič, 2008, str. 7).
Kaj je medpredmetno povezovanje?
Medpredmetno povezovanje bi lahko opisali kot uresničevanje ciljev in povezovanje
vsebin različnih predmetov in medpredmetnih področij. To pomeni, da poskuša učitelj
določeno vsebino podati ali obravnavati čim bolj celostno. Glede na to, da šolski
predmeti mnogokrat obravnavajo enake pojave iz različnih vidikov, se lahko učitelji
različnih predmetov povežejo med sabo in skupaj uresničujejo cilje in vsebine več
šolskih predmetov hkrati. Metoda medpredmetnega povezovanja zahteva od
pedagogov bolj fleksibilen način dela (spremenjen urnik, uporaba manj pogostih
metod in oblik dela) in več prilagajanja. Vendar pa lahko ta, neklasična oblika dela
pozitivno vpliva na sproščenost in komunikacijo med učenci in učitelji, ki je temelj
dobrega izobraževalnega procesa (Markelj in Vučkovič, 2008, str. 9).
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6.4

Prednosti medpredmetnega povezovanja na gorniški turi

Gorniške vsebine je treba smiselno in smotrno povezovati z vsebinami naravoslovja
(fizika, biologija, matematika), družboslovja in humanistike (geografija, zgodovina,
slovenski jezik, likovna in glasbena vzgoja). Tako se lahko dosežejo številni
zastavljeni cilji iz različnih področij. Kristan (1993, str. 55) poudarja nujnost
povezovanja športnega dne z gorniškimi vsebinami z drugimi učnimi in vzgojnimi
predmeti. Učitelji bi morali pri sestavljanju gorniških tur med sabo sodelovati in
sestaviti program ture tako, da bi bilo vanjo vključenih kar največ medpredmetnih
povezav. Gorniška tura v okviru športnega dne omogoča utrjevanje in povezovanje
znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih.

Slika 8. Gorništvo kot gibanje
(Foto: Lavbič, 2014)
6.4.1

Možnosti medpredmetnega povezovanja na gorniški turi

Kristan (1996, str. 55) navaja nekaj primerov medpredmetnega povezovanja
predmetov pri izvajanju gorniških tur v okviru športnih dni. Na določenih gorniških
turah izpostavlja koristnost prisotnosti številnih strokovnih delavcev na gorniški turi.
Botaniki lahko na poti navdušujejo učence z različnimi primeri rastlin (na primer
narcisna polja Golice, Javorniškega rovta, Slavnika in Čavna), geografi lahko
popestrijo izlet s številnimi razlagami o nastanku Zemljinega površja (nastanek
ledeniških teras, ledeniško delovanje, kraško površje, orientacija v naravi),
zgodovinarji lahko učence popeljejo s pripovedovanjem v zgodovino (Potočka zijalka,
Porezen – bolnica Franja). Avtor meni, da je podobnih povezav na pretek in da
morajo učitelji odpreti pot domiselnosti in ustvarjalnosti. Od učiteljev je namreč
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odvisno, s kakšno vnemo bodo sami sodelovali pri sestavljanju in izpeljavi gorniških
tur.

Slika 9: Počitek in opazovanje terena
(Foto: Lavbič, 2014)
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7

PRIMER UČNE PRIPRAVE ZA GORNIŠKO TURO

V nadaljevanju je predstavljen primer učne priprave in učnih listov za izvedbo gorniške ture v osnovnošolskem
izobraževanju v okviru geografskega izobraževanja. Učna priprava je prilagojena starostni skupini otrok od 12
do 15 let, za katero so, kot smo ugotovili že prej, primerne ture do 2000 metrov nadmorske višine. Izbrali smo
primer gorniške ture na Potočko zijalko, ki se nahaja na nadmorski višini 1700 metrov in menimo, da je za to
starostno skupino otrok primerna iz vidika hodilne obremenitve.
Učni priravi so priložene tudi topografska karta in ortofoto posnetek z označenimi postajami gorniške ture ter
primeri učnih listov.
UČNA PRIPRAVA št. ___ – Geografija, _______ razred
UČITELJ
Ime in priimek
MENTOR
Ime in priimek
UČNA TEMA
UČNA ENOTA

Natalija Lavbič

ŠOLA
Naziv šole
DATUM

Osnovna šola

Slovenija
Solčava

TIP UČNE URE: Gorniška tura na Potočko zijalko - ekskurzija
Usvajanje novih učnih vsebin
Utrjevanje
Ponavljanje
Preverjanje
Preverjanje in ocenjevanje
Splošni ali etapni vzgojno-izobraževalni učni cilji
Učenec/dijak:
- spozna geografske značilnosti Slovenije,
- razvija prostorsko predstavo o Sloveniji,
- spozna geografske, zgodovinske in naravoslovne prvine
območja, po katerem poteka gorniška tura,
- spozna naravno in kulturno dediščino svoje domovine in se
ozavešča o pomembnosti njenega varovanja in ohranjanja,
- spoznava negativne učinke človekove dejavnosti v naravi in se
usposablja za takšno odločanje o posegih v okolje, ki dolgoročno
ne bo rušilo naravnega ravnovesja,
- na terenu se usposablja za uporabo preprostih metod
raziskovalnega dela,
- spoznava pomen orientacije v vsakdanjem življenju,
- razvija pozitivna čustva do domovine, razvija občutek
pripadnosti svoji državi in narodu,
- poglablja pristen stik z ostalimi učenci ter tako globlje spoznava
njihovo osebnost,
- poglablja teoretična in praktična znanja gorništva,
- krepi telo,
- razume povezanost med naravo in človekom,
- razume pomen in vlogo gozda,
- razume pomen ohranjanja rastllinstva in živalstva,
- razume, da se biotska pestrost kaže na različnih ravneh (v
pestrosti ekosistemov in v pestrosti vrst v življenjskih združbah),
- ob uporabi gline razvije motorično spretnost in krepi domišljijo.

x
x
x

Urni ali operativni vzgojno-izobraževalni učni cilji
Učenec/dijak:
- našteje in uporablja različne načine orientacije v naravi,
- se v naravi orientira z zemljevidom in kompasom,
- s pomočjo zemljevida opredeli lego Solčave in Potočke zijalke,
- določi naravnogeografsko enoto,v kateri se nahaja,
- našteje najdbe v jami Potočka zijalka,
- razume, da so fosili izkazi o tem, kako so se skozi evolucijsko
zgodovino spreminjale oblike življenja in okoljske razmere,
- razloži glavne faze nastanka današnjega reliefa,
- našteje dejavnike, ki so oblikovali relief Zgornje Savinjske
doline,
- opiše nastanek Zgornje Savinjske doline,
- s pomočjo opazovanja opiše značilnosti gorske pokrajine,
- ovrednoti reko Savinjo glede na vodnatost,
- našteje vzroke za krčenje gozdov v preteklosti,
- opiše značilnosti gospodarstva na Solčavskem nekoč in danes,
- opiše postopke filcanja in našteje izdelke iz filca,
- upošteva ustrezno vedenje v gorah,
- spoštuje gorsko naravo,
- našteje tipične rastlinske in živalske vrste na Solčavskem,
- našteje nekatere redke in ogrožene vrste na Solčavskem,
- izboljšuje gibalne in funkcionalne sposobnosti,
- je sposoben prehoditi daljšo razdaljo,
- uporablja glino za oblikovanje,
- pridobljeno znanje medpredmetno poglablja in nadgrajuje.
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UČNE OBLIKE

frontalna
skupinska

x v dvojicah/tandem
x

UČNE METODE

m. razlaganja (monološka
metoda)
m. praktičnih aktivnosti

x m.
razgovora
(dialoška
metoda)
x m. uporabe pisnih virov,
avdio-vizualnih
in
informacijskih gradiv
m. demonstriranja

eksperiment
UČILA
UČNI
PRIPOMOČKI
DIDAKTIČNE
KOMPONENTE

x m. pisnih in drugih grafičnih
del
x m. neposrednega opazovanja

x

x

x

Učni list, slikovno gradivo, učbenik Raziskujem Slovenijo za 9. razred OŠ, učbenik za geografijo za
6. razred, učbenik za biologijo 8. in 9. razred, zemljevid Slovenije.
Kompas, pisalo, računalnik.
priprava
urjenje

POMEMBNI POJMI

VIRI IN LITERATURA

MEDPREDMETNO
POVEZOVANJE

individualna

x usvajanje
x preverjanje in ocenjevanje

x ponavljanje in utrjevanje

x

Alpske pokrajine, zunanje in notranje preoblikovalne sile, prazgodovina, kamena doba,
pleistocen, ledena doba, gorsko podnebje, rečni režim, snežno-dežni rečni režim,
planinsko pašništvo, planina, krajinski park, Natura 2000, biotska raznolikost, vroče
točke vrstne pestrosti, raznolikost ekosistemov, solčavska tisa, sonaravno gospodarjenje z
gozdovi, ledeniška dolina, hudournik, krnica, izvir, filcanje, filc, zijalka, kraška jama,
prašivanka, neandertalec ali ledenodobni človek, Srečko Brodar.
- Gams, I., Geografske značilnosti Slovenije, Mladinska knjiga, 1996.
- Geografija za osmi razred 8-letne osnovne šole in deveti razred 9-letne osnovne
šole., Račič, J., Večerič. D., Mladinska knjiga, 2003.
- Geografski Atlas Slovenije, 1998. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 360
str.
- Izobraževalni program za vodnike po Logarski dolini, EPSI, Nazarje, 1995.
- Kosmač, V., 2010. Rastlinski ključ za določanje lastnosti rastišč. Ljubljana,
Didakta, 395 str.
- Preprotnik, G., Lenar, U., Turistična ponudba na Solčavskem, 2001. Logarska
dolina, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Bled, 22 str.
- Potočka zijalka. URL:
http://web.archive.org/web/20091022113106/http://geocities.com/paleocarniolic
a/potocka.htm (Citirano 16.2.2015)
- Potočka zijalka. URL:
www.modrijan.si/slv/content/download/2077/.../1/.../Potocka+zijalka.pdf
(Citirano 12.2.2015).
- Senegačnik, J., Geografija Slovenije, učbenik za 9. razred osnovne šole.
Modrijan, 2012.
- Solčavsko – harmonija treh dolin. URL:
http://www.solcavsko.info/index.php?id=9 (Citirano 12.2.2015).
- Svečko, M., Gorjan, A., Spoznavam živi svet. Učbenik za biologijo v 9. razredu
osnovne šole. DZS, 2012, str. 84-108.
- Verdev, H., Učbenik geografije v šestem razredu osnovne šole. Raziskujem
Zemljo 6, Rokus Klett, 2008.
- Verdev, H., Delovni zvezek za geografijo v šestem razredu. Raziskujem Zemljo
6, Rokus Klett, 2008.
Zgodovina, biologija, športna vzgoja, likovna vzgoja.
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UVODNA MOTIVACIJA

Trajanje: 45 min

DELO UČITELJA

DELO UČENCA

Učitelj učence že v razredu pripravi na gorniško turo. Učence
seznani z osnovnim gorniškim znanjem (obutev, oblačila, nahrbtnik,
tempo, pomembnost pitja tekočin, termoregulacija).

Učenec sledi navodilom in predstavitvi.

IZVEDBA
UČNEGA
PROCESA
IN
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne
metode, taksonomija učnih ciljev, didaktična
načela in učni cilji)
UČNE OBLIKE:
- frontalna,
- skupinska.

Učitelj predstavi program gorniške ture: pot in dolžino poti, čas hoje,
ustrezno gorniško opremo, naloge in aktivnosti na gorniški turi.
Učencem predstavi osnovne značilnosti Potočke zijalke (se
medpredmetno povezuje z zgodovino in biologijo) in učencem
predvaja video o Potočki zijalki.

UČNE METODE:
- metoda razlage,
- metoda pogovora,
- metoda posrednega opazovanja (ogled
video posnetka)

Učenec si ogleda video o Potočki zijalki.

TAKSONOMIJA:
- znanje,
- razumevanje.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=BbQQp7c8D1Y
NA ZEMLJINEM
ZUNANJE SILJE

POVRŠJU

DELUJEJO

NOTRANJE

IN

Kateri so glavni preoblikovalci površja?

Glavni preoblikovalci površja so zunanje in notranje sile.

Naštej notranje in zunanje sile.

Notranje sile so vulkansko delovanje, potresi, gubanja in razna
prelamljanja Zemljinega površja. To pogosto označujemo tudi kot
tektonsko delovanje. Pod zunanje sile uvrščamo delovanje Sonca,
temperaturne razlike, vodo, veter in podobno.

Učitelj razloži nastanek alpske ledeniške doline in vpliv notranjih in
zunanjih sil na njeno oblikovanje (literatura v zapisu učne snovi).
Katere naravnogeografske enote sestavljajo Slovenijo?

Slovenijo sestavljajo alpske, predalpske,
dinarskokraške in obpanonske pokrajine.

obsredozemske,

V kateri naravnogeografski enoti se nahaja Solčava in Potočka
zijalka?

V alpskih pokrajinah.

Katere so tipične reliefne značilnosti alpskih pokrajin?

Za alpske pokrajine je značilno površje iz apnencev, ostri vrhovi,
strma pobočja, neposeljeno visokogorje, doline.
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DIDAKTIČNA NAČELA:
- didaktično
načelo
prostorske
razmestitve pojavov in procesov ter
njihovih medsebojnih odnosov,
- načelo opazovanja,
- načelo aktivnosti in razvoja,
- načelo sistematičnosti in postopnosti,
- načelo vzgojnosti.
DOSEŽENI UČNI CILJI:
- učenec je seznanjem s potjo gorniške
ture in z ustrezno gorniško opremo,
- učenec razume nastanek ledeniške
doline,
- učenec našteje zunanje in notranje sile,
ki preoblikujejo površje,
- učenec
našteje
glavne
naravnogeografske enote Slovenije,
- učenec
pozna
naravnogeografsko
enoto, v katero je namenjen,
- učenec se orientira s kompasom v
naravi,
- učenec pozna glavne najdbe v Potočki

Naravnogeografska delitev Slovenije temelji predvsem na reliefnih
značilnostih, delno pa tudi na podnebju in rastlinstvu.
Kakšnega
Kateri

nastanka
je

bil

je
glavni

Zgornja

Savinjska

preoblikovalec

-

dolina?
površja?

V katerem obdobju so se oblikovale glavne poteze površja?

Zgornja

Savinjska

dolina

Glavni

preoblikovalec

je

površja

ledeniškega
je

bil

nastanka.
ledenik.

Glavne poteze površja so se oblikovale v pleistocenu, v času
ledenih dob.
Učitelj našteje metode orientacije v naravi ter jih tudi predstavi:
Orientiranje v naravi s pomočjo kompasa in zemljevida, orientiranje
po mahu, orientiranje s pomočjo Sonca.

Učenec sledi razlagi.

Predstavite način orientiranja s kompasom.

Učenec predstavi postopek orientiranja v naravi s kompasom.

Učence seznani z glavnimi pojmi, ki se bodo pojavljali na gorniški
turi: filc, zijalka, hudournik, biološka raznolikost, planina, krajinski
park, krnica...

Učenec zapisuje pojme v zvezek.

Učence opozori na nujnost varovanja naravne in kulturne dediščine
med gorniško turo ter predstavi kodeks obnašanja v gorah.

Učenec sledi učiteljevi razlagi.

Kaj pomeni krajinski park?

Učenec odgovori, da so krajinski parki zavarovana območja narave,
ki združujejo značilno krajino s sestavinami kulturne in naravne
dediščine.

.
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zijalki,
učenec razume pojme: krajinski park,
zijalka, kraška jama, filc, filcanje,
hudournik, krnica.

USVAJANJE
DELO UČITELJA

Trajanje:1 dan
DELO UČENCA

IZVEDBA
UČNEGA
PROCESA
IN
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne
metode, taksonomija učnih ciljev, didaktična
načela in učni cilji)
UČNE OBLIKE:
- frontalna,
- skupinska.

POSTAJA 1: SPREHOD V PRETEKLOST- OBISK CENTRA
RINKA
AVTOBUS ODLOŽI SKUPINO OTROK PRED CENTROM
RINKA- Učitelj pelje skupino otrok na ogled stalne razstave o
življenju v Potočki zijalki nekoč, o filcanju in o značilnih
rastlinskih
in
živalskih
vrstah
na
Solčavskem.

UČNE METODE:
- metoda ustne razlage,
- metoda pogovora oziroma razgovora,
- ilustrativno-demonstracijska metoda,
- metoda
posrednega
opazovanja
(metoda projekcije v muzeju, slike).

Ogled stalne razstave, ogled postopkov filcanja in izdelkov iz filca.
Učitelj izpostavi pomembnost filca v življenju nekoč in danes.

Učenec si ogleda razstavo ter sledi razlagi in demonstriranju v
muzeju.

Sledi ogled razstave tipičnih živalskih in rastlinskih vrst na
Solčavskem ter ogled razstave o Potočki zijalki.

Učenec si ogleduje razstavo in sledi razlagi. Učenec lahko postavlja
razna vprašanja.

(Po ogledu razstav v centru Rinka): Učitelj razdeli učencem učni
list POSTAJA 1-center Rinka v Solčavi. Skupaj z učenci ustno
rešijo naloge na prvi strani.

Učenec dobi učni list. Prebere navodila posameznih nalog in ustno
odgovarja na vprašanja.

(Slika 1 na učnem listu 1) Ali vidite kje v bližini cerkev na sliki 1?

Učenec pokaže na cerkev na vzpetini.

To je veličastna gotska cerkev Marije Snežne iz 13. stoletja, ki je
znana po logarskem apnencu, ki je podoben marmorju in je
različnih barv: vse od bele, svetlo in temno sive do rožnato rdeče
barve. Je zelo cenjen gradbeni in okrasni kamen.

Učenec opazuje cerkev Marije Snežne, posluša učiteljevo razlago ter
izpolnjuje učni list, po navodilih učitelja.

Na katere vrste delimo kamnine glede na nastanek?

Kamnine glede na nastanek delimo na magmatske, metamorfne in
sedimentne kamnine.

Pod katere vrste kamnine spada apnenec in kaj je značilno zanj?

Apnenec spada pod sedimentne kamnine. Za apnenec je značilno, da
nastaja z usedanjem usedlin ali sedimentov, ki se počasi sprimejo.
Usedajo se lahko v morju kot ostanki trdnih delov organizmov.
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TAKSONOMIJA:
- znanje,
- razumevanje.
DIDAKTIČNA NAČELA:
- načelo nazornosti in abstraktnosti,
- načelo aktivnosti in razvoja,
- načelo sistematičnosti in postopnosti,
- načelo primernosti in akceleracije,
- načelo racionalizacije in
ekonomičnosti,
- načelo historičnosti in sodobnosti.
DOSEŽENI UČNI CILJI:
- učenec pozna postopke filcanja in zna
razložiti pomen filca,
- učenec zna našteti nekaj izdelkov iz
filca,
- učenec je seznanjen s tipičnimi
rastlinskimi in živalskimi vrstami na
Solčavskem,
- učenec pozna logarski apnenec in zna
razložiti njegove glavne značilnosti.

Učitelj predstavi glavne značilnosti logarskega apneca: Gre za
vrsto apnenca – polmarmorja, ki so ga že v preteklosti uporabljali
za gradnjo. S ploščami solčavskega marmorja so tlakovali
solčavsko cerkev Marije Snežne in druge sakralne objekte.
Logarski apnenec gradi številne kapelice, spomenike, krstni kamen
in obloge nekaterih hiš. Dandanes pa iz njega izdelujejo spominke
ter uporabne in okrasne predmete domače in umetnostne obrti.

Učenec sledi razlagi učitelja in opazuje obrobe apnenca na cerkvi.

(Skupina otrok se odpravi proti kmetiji Zdolšek. Vmes se skupina
ustavi na mostu čez reko Savinjo.)
POSTAJA 2: ORIENTACIJA IN REKA SAVINJA

UČNE OBLIKE:
- frontalna,
- skupinska.

(Stojišče na mostu čez reko Savinjo)
V kateri naravnogeografski enoti Slovenije se nahajamo?

V Alpski pokrajini. Učenec obkroži ustrezno naravnogeografsko
enoto in s križcem označi približno lokacijo Solčave. (Učni list 2,
naloga 1 in 2).

S pomočjo kompasa in zemljevida se orientirajte v prostoru ter
določite smeri neba.

Učenec se orientira v prostoru s kompasom in z zemljevidom
Slovenije. Učenec določi smera neba.

NASTANEK ALPSKE LEDENIŠKE DOLINE
(SOLČAVA – HARMONIJA TREH DOLIN)

UČNE METODE:
- metoda pogovora oziroma razgovora,
- ilustrativno-demonstracijska metoda,
- metoda izkustvenega učenja.
TAKSONOMIJA:
- znanje,
- razumevanje,
- uporaba.
DIDAKTIČNA NAČELA:
- načelo nazornosti in abstraktnosti,
- načelo aktivnosti in razvoja,
- načelo diferenciacije in integracije,
- načelo primernosti in akceleracije.

Solčavsko je geografsko zaokroženo območje ob meji med
Slovenijo in Avstrijo, v povirju reke Savinje v Zgornji Savinjski
dolini, v naročju Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank.
Kateri so glavni ustvarjalci in preoblikovalci Zemljinega površja?

Glavni preoblikovalci in ustvarjalci Zemljinegaa površja so notranje
sile (tektonika, potresi, prelomi...) in zunanje sile (veter, voda, led ...).

Za kakšne vrsto doline gre, glede na nastanek?
Kdo jo je oblikoval?

Glede na nastanek gre za ledeniško dolino.
Dolino je oblikoval ledenik.

Katere so značilnosti ledeniško oblikovanih dolin?

Za ledeniško dolino je značilno, da se je led pomikal po dolini
navzdol in jo počasi zapolnjeval. Pri tem je brusil podlago, s sabo
odnašal kamenje, ki je povzročilo širjenje doline. Ledenik je za sabo
pustil nanešen material (velike skale – balvane, krnice, slapovi...).
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DOSEŽENI UČNI CILJI:
- učenec pozna postopek orientacije s
kompasom in zemljevidom,
- učenec uporablja kompas in zemljevid
v naravi,
- učenec
pozna
nastanek
alpske
ledeniške doline,

Posebnost Solčavskega so tri vzporedne ledeniško preoblikovane
alpske doline: Logarska dolina, Robanov kot in Matkov kot.

-

Katero reko vidimo?

Reko Savinjo.

Kakšna je struga Savinje?

Struga je ozka in regulirana.

Učitelj predstavi značilnosti reke Savinje: Struga Savinje je danes
redek primer naravnega vodotoka s členjenim dnom in brežinami,
tolmuni in brzicami, s prodnimi in skalnimi nanosi ter specifično
barvo vode, ki se spreminja vse od prozorne do vseh odtenkov
zelene barve. Spremljajoča obrežna vegetacija skupaj z opisanim
koritom ustvarja kvaliteten biotop mnogim ribam, ptičem in
plazilcem.

Učenec sledi učiteljevi razlagi in opazuje reko Savinjo.

Reka Savinja je kot hudournik stalno menjavala strugo in zasipala
dno doline s prodom, zato je bilo potrebno strugo reke Savinje
regulirati.
Kje izvira reka Savinja?

Reka Savinja izvira v Kamniško-Savinjskih Alpah, v krnici Okrešelj
nad slapom Rinka.

Učitelj razloži pojem krnica: » Krnica je polkrožno oblikovana
globel pod strmim grebenom v zgornjem delu ledeniške doline«.

Učenec sledi razlagi.

učenec pozna glavne značilnosti reke
Savinje,
učenc pozna izvir reke Savinje,

-

učenec je seznanjem s
hudournik, krnica, slap Rinka,

pojmi

-

učenec pozna glavne značilnosti
snežno-dežnega rečnega režima.

Učitelj doda, da je slap Rinka najvišji slap v Logarski dolini.
Kakšen rečni režim ima zgornji del reke Savinje?
Zgornji del reke Savinje ima snežno-dežni režim. Teče iz
zamrznjenega alpskega visokogorja.
(Nadaljevanje peš poti do kmetije Zdolšek)
POSTAJA 3: KMETIJA ZDOLŠEK
ŽIVLJENJE Z NARAVO ZA PREŽIVETJE

UČNE OBLIKE:
- frontalna,
- skupinska.

(Stojišče na dvorišču pred kmetijo Zdolšek)
Razlaga:
Življenje na kmetijah na visoki nadmorski višini in v ostrih
klimatskih pogojih je sililo ljudi v tesno povezanost z naravo, saj je
pozno zorenje pridelka pogosto presenetilo sneženje ali zmrzal.
Kmetijstvo je temeljilo predvsem na poljedelstvu in ovčjereji, lesna

Učenec ob opazovanju gorske kmetije sledi razlagi učitelja.
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UČNE METODE:
- metoda ustne razlage,
- metoda pogovora oziroma razgovora,
- metoda dela s tekstom,
- ilustrativno-demonstracijska metoda.

TAKSONOMIJA:
- znanje,
- razumevanje.

trgovina in živinoreja se začneta razvijati šele v 19. stoletju.
Prst je bila siromašna in včasih so ljudje živeli predvsem od doma
pridelane hrane. Na mizi sta bila kar naprej bela repa in krompir.
Vse kar so potrebovali doma na kmetiji, so si ljudje pridelali in
izdelali doma. Družine so bile številčne, na večjih kmetijah je
živelo po dvajset in več ljudi. Ko se je razvila trgovina z lesom, je
bilo možno les prodati in življenje je tako postalo nekoliko lažje.
Katera je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji?

Najvišja ležeča kmetija v Sloveniji je kmetija Bukovnik (Učni list 3,
naloga 1).

Kmetija Bukovnik leži na nadmorski višini 1327 m. Okrog leta
1000 so prišleki z današnje Koroške najprej naselili sončna pobočja
nad Olševo. Večina prebivalcev Solčavskega živi na visokogorskih
kmetijah, saj je v kotlini med visokimi hribi prostora samo za nekaj
hiš.
Učitelj opozori na živali za ograjo.

Učenec opazuje koze, konje, ovce, osle in druge živali.

Ali so krave poleti v hlevu ali na planini?

Poleti se krave pasejo na planinskih pašnikih.

S katero dejavnostjo se ukvarjajo na kmetiji in kateri so značilni
izdelki za to dejavnost?

Na kmetiji se ukvarjajo s pašno živinorejo in ovčjerejo. Tradicionalna
kmetijska dejavnost je planinsko pašništvo. Tipični izdelki so sir,
mleko in skuta.

V alpskih pokrajinah ima glavno vlogo živinoreja, ki je
tradicionalno povezana s planinskim pašništvom ali planšarstvom.
Pri tej obliki gospodarstva so kmetije v dolinah povezane z više
ležečimi planinskimi pašniki (planinami) v enoten gospodarski
obrat. Večino leta je živina v dolini, pozno spomladi ali poleti pa jo
pripeljejo na sončne planinske pašnike.
Kaj je planina?

Planina je planinski pašnik, na katerega poleti iz doline pripeljejo
živino.

Učitelj opozori tudi na tradicionalno zasnovo in arhitekturo
kmetije, ki je bila nekoč značilna za vse velike posesti. Kašča,
koča, hlev in žaga so dragocena kulturna dediščina.

Učenec si ogleduje tradicionalno zasnovo objektov.
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DIDAKTIČNA NAČELA:
- načelo nazornosti in abstraktnosti,
- načelo aktivnosti in razvoja,
- načelo sistematičnosti in postopnosti,
- načelo diferenciacije in integracije,
- načelo primernosti in akceleracije,
- načelo racionalizacije in
ekonomičnosti,
- načelo historičnosti in sodobnosti.
DOSEŽENI UČNI CILJI:
- učenec pozna življenje na gorski
kmetiji nekoč in danes,
- učenec se seznani z izgledom tipične
gorske kmetije,
- učenec pozna pomen lesa v
gospodarstvu nekoč in danes,
- učenec pozna najvišje ležečo kmetijo v
Sloveniji,
- učenec pozna glavne dejavnosti na
gorski kmetiji,
- učenec pozna zgodbo o solčavski ovčki
Bicki,
- učenec pozna krajinsko podobo
Solčavskega.

POSTAJA 4: TRAVNIK ZA KMETIJO

UČNE OBLIKE:
- skupinska.

(Peš pot do bližnjega travnika, za kmetijo Zdolšek. Stojišče na
travniku, poleg reke Savinje. Pogled na Olševo, ki skriva znano
Potočko zijalko)
Učitelj pozove enega izmed učencev, da prebere zgodbo o
solčavski ovčki (Učni list 3, naloga 3).

UČNE METODE:
- metoda pogovora oziroma razgovora.
Učenec na glas prebere zgodbo o solčavski ovčki Bicki.

Po prebrani zgodbi učitelj pove učencem, da se Bicka včasih pase
na travniku, kjer stojijo in tudi pije iz bližnjega potoka.
(Učitelj opozori na razgled) Vidna je krajinska podoba območja:
ravnina v kontrastu s strmimi gorami: to nasprotje daje prostoru
posebno dinamiko in razgibanost. Gre za kontrastno menjavanje
dveh krajinskih tipov - doline in gorovja.
Členjenost pobočja je posledica ledeniške in vodne erozije.

TAKSONOMIJA:
- uporaba.
DIDAKTIČNA NAČELA:
- načelo aktivnosti in razvoja.

Učenec opazuje okoliške gore, travnike in planine.

Na eni strani je gozd, ki pokriva velik del dolinskega dna, na drugi
strani pa travniške površine, pomembne za ekološko in klimatsko
ravnotežje prostora. Ta predstavlja bogat življenjski prostor
mnogim rastlinskim in živalskim vrstam ter s svojo prisotnostjo
veča ekološko pestrost območja.

DOSEŽENI UČNI CILJI:
- učenec pozna zgodbo o solčavski
ovčki,
- učenec se seznani s tipično krajinsko
podobo Solčavskega,
- učenec pozna tipične rastlinske in
živalske vrste Solčavskega,
- učenec pozna pojem ekološka pestrost
območja.

(Avtobus odpelje skupino otrok do cerkve Sv. Duha)
UČNE OBLIKE:
- skupinska.

(... med potjo, na avtobusu...)
Učitelj citira pesem Moje planine.

Učenec posluša citiranje pesmi Moje planine.

UČNE METODE:
- metoda pogovora oziroma razgovora.

MOJE PLANINE (Joža Vršnik – Robanov Joža)
TAKSONOMIJA:
- uporaba.

Ko gledam vas planine,
nevolja hitro mine,
ko stopim vrh gore,
presrečno je srce.

DIDAKTIČNA NAČELA:
- načelo aktivnosti in razvoja.

Tu prosto duh zaplava,
z metuljčki poigrava,
vso srečo doživi,
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in s ptički žvrgoli.
DOSEŽEN UČNI CILJ:
- učenec se nauči pesmi Moje planine.
Svobodno misel moja
Tu hodi pota svoja,
Se stvarstva veseli
In Stvarnika časti.
POSTAJA 5: BAROČNA CERKEV SV. DUHA

UČNE OBLIKE:
- frontalna,
- skupinska.

(Stojišče pred cerkvijo Svetega Duha)
(Medpredmetno povezovanje z zgodovino: obdobje baroka in
značilnosti tega obdobja)
(Ogled zunanjosti cerkve) Učitelj predstavi znamenito baročno
cerkev Sv. Duha, glavne značilnosti obdobja baroka ter še enkrat
opozori na značilni logarski apnenec, ki gradi cerkev.

Učenec si ogleduje cerkev in sledi razlagi.

Katere so glavne značilnosti baročne arhitekture?

Glavne značilnosti baročne arhitekture so razgibanost, dramatičnost
in scenskost, slikovitost, pomembna je kontrastna svetloba
(svetlo/temno), veliko je podob verskih tem in drugo.

Pogovor o pravilih 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 v naravi,
pomagamo si med seboj.
Učitelj razloži, zakaj je nujno varovati naravo za ohranjanje
raznolikosti ekosistemov: v primeru uničevanja življenjskega
prostora v ekosistemu, bodo propadli organimizmi in celotne
življenjske združbe. Če uničujemo organizme, ki sestavljajo
življenjske združbe ekosistema, s tem uničimo in spremenimo tudi
celoten ekosistem.

Učenec sodeluje pri naštevanju pravil obnašanja v gorah:
- spoštujemo gore,
- držimo se označenih in urejenih poti,
- hodimo previdno, da ne krušimo kamenja,
- ne nabiramo gorskega cvetja,
- spoštujemo predpise o nabiranju gob in rož,
- ne povzročamo hrupa v naravi,
- ne onesnažujemo okolja, ampak smeti odnesemo nazaj v
dolino.

Zaradi posegov človeka v naravno okolje so ogroženi številni
ekosistemi, med njimi so tudi gozdovi in visokogorski pašniki.
(Gorniška tura do Potočke zijalke)
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UČNE METODE:
- metoda ustne razlage,
- metoda pogovora oziroma razgovora,
- ilustrativno-demonstracijska metoda.
TAKSONOMIJA:
- znanje,
- razumevanje,
- analiza.
DIDAKTIČNA NAČELA:
- načelo nazornosti in abstraktnosti,
- načelo aktivnosti in razvoja,
- načelo historičnosti in sodobnosti.
DOSEŽENI UČNI CILJI:
- učenec pozna glavne značilnosti
baroka,
- učenec razume pomen logarskega
apnenca za gradnjo,
- učenec pozna ustrezno obnašanje v
gorah,
- učenec oblikuje pozitivne vedenjske
vzorce in odgovoren odnos do narave
ter okolja,
- učenec je seznanjem s pravili
obnašanja v gorah in s Častnim
kodeksom slovenskih planincev.

POSTAJA 6: DOŽIVIMO GOZD

UČNE OBLIKE:
- frontalna,
- skupinska.

(Stojišče v gozdu, na primernem prostoru za skupino)

UČNE METODE:
- metoda ustne razlage,
metoda pogovora oziroma razgovora,
- ilustrativno-demonstracijska metoda.

(Medpredmetno povezovanje z biologijo: Varstvo narave,
ekosistemi in vpliv človeka v ekosistemu, biotska raznolikost
omogoča splet procesov v biosferi)
Učitelj pozove učence, da stopijo skupaj, se primejo za roke in
globoko vdihnejo sveži zrak. Za minuto naj zaprejo oči in
prisluhnejo zvokom narave.

Učenec opazuje teren, nato zapre oči in uživa v zvokih narave.

Kaj ste slišali?

Oglašanje živali, glas drugih gornikov, veter in drugo.

Katere živalske vrste ste slišali?
(odgovor glede na slišano)
Poglejte gozdna tla. Kakšna so?
Tla so vlažna, veliko je korenin, podrasti, kamenja in drugo.
Učitelj opozori na nepropustne kamnine v gozdu. Tukaj so globoka
tla z dovolj vlage. Opozori na izoblikovanost terena.

TAKSONOMIJA:
- znanje,
- razumevanje,
- analiza.
DIDAKTIČNA NAČELA:
- načelo nazornosti in abstraktnosti,
- načelo aktivnosti in razvoja,
- načelo sistematičnosti in postopnosti,
- načelo primernosti in akceleracije.
DOSEŽEN UČNI CILJ:
- učenec razume pomen varstva narave,
- učenec pozna vpliv človeka v
ekosistemu,
- učenec pozna biotsko raznovrstnost
gozda,
- učenec uporablja svoja čutila,
- učenec pozna rastlinski ključ za
določanje lastnosti rastišč.

Gozd daje pečat krajini in življenju v dolini. (Stojišče v smrekovem
gozdu) Človek je nekoč zasadil smrekov gozd, ki je pomenil
uporaben les in večji dohodek.
Katere drevesne vrste še vidite?

Bukev ...

Sledi določanje lastnosti rastišč in rastlinskih vrst s pomočjo
rastlinskega ključa. Učenci določajo rastlinske vrste, ki jih vidijo in
ugotavljajo njihovo razširjenost v Sloveniji. Prav tako opišejo
značilnosti rastišča, na katerem uspevajo te rastlinske vrste.

Učenec uporablja rastlinski ključ in določa rastlinske vrste, ki jih
opazi na terenu.

V gozdu lahko najdemo tudi rdeči bor, zlasti na prisojnih skalnatih
strminah. Na višji nadmorski višini uspeva tudi macesen, ki raste
do gozdne meje, nato rastlinstvo prehaja v rušje, ki uspeva v
grmasti obliki.
Za Solčavsko je značilna tudi znamenita solčavska tisa.
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Učitelj postavlja razna vprašanja in tako učence motivira k
opazovanju razgibanosti terena in razmišljanju:

Kakšen je teren?
Teren je izredno razgiban. Veliko je skal, kamenja, korenin, strmih
stopenj, ...
Kaj so alpske rastline?
Alpske rastline so tiste rastline, ki uspevajo nad gozdno mejo, v višjih
nadmorskih višinah.

-

Katere alpske rastline poznamo?

učenec pozna razgibanost površja
Solčavskega,
učenec pozna nekaj aplskih rastlin,
učenec našteje tipične alpske rastline
Solčavskega,

Učenec našteje nekaj tipičnih alpskih rastlin (planika, lepi čeveljc ...)

Učitelj našteje nekaj tipičnih rastlinskih vrst za območje
Solčavskega. Osredotoči se posebej na tiste, ki so značilne za
Solčavsko (lepi čeveljc, dišeči volčin, alpska možina, košutnik,
planika, lepi jeglič, škrlatni luk ...).
Učitelj poudari, da so številne rastlinske in živalske vrste ogrožene
in da je vse več rastlin na robu propada. Vedno večja je potreba po
zaščiti alpskih vrst. Glede na število zavarovanih naravnih vrednot
spada območje Solčavskega spada pod zavarovana območja v
Sloveniji.

Učenec sledi učiteljevi razlagi in opazuje slikovno gradivo.

Učenec sledi učiteljevi razlagi.

Krajinski park Logarska dolina spada pod zavarovana območja
Slovenije. Kar 80 % solčavskega ozemlja je zaščitenega in spada
pod območje Natura 2000.
Kaj pomeni, da neko območje spada pod Naturo 2000?

Kaj je njen glavni namen?

Območje Natura 2000 je mreža posebnih varstvenih območij znotraj
Evropske unije za varovanje življenjskih prostorov ogroženih
rastlinskih in živalskih vrst.
Njen glavni namen je ohranjanje biotske raznolikosti ter varovanje
naravnih habitatov, ogroženih živalskih in rastlinskih vrst.

Gozd rdečega bora na Olševi, spada prav tako pod območje Nature
2000.
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-

učenec razume nujnost ohranjanja
okolja,
učenec razume pomen Nature 2000,
učenec zna našteti nekaj rastlinskih
alpskih vrst, ki spadajo v območje
Nature 2000.

Menite, da je za Solčavo značilna majhna ali velika raznolikost,
glede na pestrost rastlinskih in živalskih vrst?

Za Solčavo je značilna velika raznolikost živalskih in rastlinskih vrst.
Gre za ekosistem z veliko biotsko raznolikostjo.

(Nadaljevanje gorniške ture do jame Potočke zijalke)
POSTAJA 7: JAMA POTOČKA ZIJALKA

UČNE OBLIKE:
- frontalna,
- skupinska.

(Končni cilj, stojišče pred jamo)

UČNE METODE:
- metoda pogovora oziroma razgovora,
- metoda uste razlage.

(Medpredmetno povezovanje z zgodovino: prazgodovina na
slovenskih tleh, najstarejše najdbe na slovenskih tleh)
Učitelj predstavi glavne značilnosti jame ter njene zanimivosti:

TAKSONOMIJA:
- znanje,
- razumevanje,
- uporaba,
- analiza.

Potočka zijalka je 115 m dolga in 20 do 40 m široka kraška jama na
južnih pobočjih Olševe. Leta 1928 je profesor Srečko Brodar odkril
staro kameno-dobno bivališče izpred 40. 000 let. Ugotovil je, da so
v jami bivale številne živalske vrste, med njimi tudi jamski
medved. Poleg živalskih ostankov so v jami odkrili tudi koščena in
kamnita orodja ter ostanke kamnišč.

Učenec sledi razlagi.

Glede na najdbe, kdo je poleg živali tudi bival v jami?

V jami so poleg živali bivali tudi ledenodobni lovci.

Katere so glavne najdbe v jami?

Glavne najdbe so kosti jamskih medvedov, prašivanke, sulice in
piščali, šivanke...

V Sloveniji je najbolj znano nahajališče ledenodobnega človeka
Potočka zijalka pri Olševi gori.
Od kod izvira sodobni človek?

Sodobni človek izvira iz Afrike.

Podatki, pridobljeni z analizo fosilnih ostankov ter z zbranimi
podatki raziskav DNA, potrjujejo hipotezo, da sodobni človek
izvira iz Afrike. Od tam se je najprej razširil v Azijo, nato pa v
Evropo, Avstralijo in Ameriko.
V času naseljevanja sodobnega človeka v Evropi so v ekosistemih
tega območja živeli neandertalci, ki pa so nenadoma izumrli.
Sodobni človek pa se je lahko s svojo razmeroma visoko razvito
kulturo neugodnim ekološkim razmeram uspešno prilagodil.
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DIDAKTIČNA NAČELA:
- načelo nazornosti in abstraktnosti,
- načelo aktivnosti in razvoja,
- načelo sistematičnosti in postopnosti,
- načelo historičnosti in sodobnosti.
DOSEŽEN UČNI CILJ:
- učenec pozna glavne značilnosti jame
Potočke zijalke,
- učenec zna našteti glavne najdbe v
Potočki zijalki,

S katerimi dejavnostmi se je, glede na najdbe, ukvarjal sodobni
človek?

Glede na najdbe v jami lahko sklepamo, da se je sodobni človek
ukvarjal z lovom, z glasbo in z umetnostjo.

Kje v Sloveniji so še bili najdeni ostanki sodobnega človeka?

V jami Divje Babe nad Idrijo, kjer so našli najstarejšo znano piščal.

-

učenec pozna najstarejše najdbe na
slovenskih tleh,

-

učenec zna razložiti pojem zijalka,

-

učenec zna razložiti nastanek kraške
jame zijalka,

-

učenec zna narisati panoramsko risbo
pokrajine.

Sodobni človek se je ukvarjal s številnimi dejavnostmi, saj je že bil
sposoben kompleksno in ustvarjalno razmišljati. O tem pričajo
številne risbe in številni okraski, najdeni v jamah, v katerih je bival.
Učitelj omeni pojem zijalka in njen nastanek.
Območje je iz apnenca, kar pomeni, da voda po njem ne odteka
površinsko, ampak skozi razpoke prenika v notranjost. Apnenec je
prepusten za vodo. Voda apnenec raztaplja, in tako nastajajo kraški
pojavi.
Vprašanji:
Kako je nastala jama?

Jama je nastala z raztapljanjem apnenca.

Kaj je zijalka?

Jama, votlina z daleč vidnim vhodom.

Luknja oziroma jama na steni je nastala zaradi mehaničnega
preperevanja kamenine ter korozije.
Reševanje učnega lista 4 (naloga 1, 2, 3, 4).

Učenec rešuje naloge na učnem listu.

Učence opozori na razgled po zaselkih in samotnih kmetijah
Zgornje Savinjske doline in na grebena Savinjskih Alp. V ospredju
je vas Podolševa s cerkvijo Sv. Duha. Zadaj so dve solčavski
dolini, Logarska dolina in Matkov kot, in nad njima glavni vrhovi
Kamniško-Savinjskih Alp.

Učenec si ogleduje okoliške vrhove in doline.

Risanje panoramske risbe pokrajine. Učenci se postavijo tako, da
dobro vidijo razgled po Zgornji Savinjski dolini.

Risanje panoramske risbe, na zadnjo stran učnega lista 4.

(Vrnitev v dolino, do Sv. Duha, po isti poti)
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PONAVLJANJE
DELO UČITELJA

Trajanje:30 - 45 min
DELO UČENCA

DELO V RAZREDU
Pregledovanje rešitev učnega lista.

Učenec pregleduje svoje rešitve na učnih listih.

Vrednotenje gorniške ture. Učitelj vpraša za mnenje o gorniški turi;
kaj jim je bilo všeč in kaj ne, katere stvari bi spremenili, kaj bi si
dodatno želeli.

Učenec poda lastno mnenje o gorniški turi.

UČNE METODE:
- metoda pogovora oziroma razgovora,
- metoda dela s tekstom.
TAKSONOMIJA:
- znanje,
- razumevanje,
- analiza,
- sinteza,
- evalvacija ali vrednotenje.

(Vrednotenje gorniške ture lahko poteka ustno ali pisno).
(Medpredmetno povezovanje z likovno vzgojo: Izdelovanje izdelkov
iz gline)
Izdelovanje piščali iz gline.

IZVEDBA
UČNEGA
PROCESA
IN
DOSEŽENI CILJI (učne oblike, učne
metode, taksonomija učnih ciljev, didaktična
načela in učni cilji)
UČNE OBLIKE:
- frontalna,
- skupinska.

Učenec izdela piščal iz gline.

DIDAKTIČNA NAČELA:
- načelo aktivnosti in razvoja,
- načelo diferenciacije in integracije.
DOSEŽEN UČNI CILJ:
- učenec pravilno reši učni list,
- učenec poda lastno mnenje o gorniški
turi,
- učenec izdela piščal iz gline.
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ZAPIS UČNE SNOVI
LOGARSKA DOLINA – Alpska ledeniška dolina
Nastanek Logarske doline
Na nastanek doline vplivata matična podlaga in njena lega. Dolina je tektonskega nastanka, gradijo jo različne vrste apnencev.
Glavni oblikovalec doline je bil ledenik, ki je poteze površja izoblikoval v najmlajši geološki dobi, v pleistocenu. Takrat se je zvrstilo
kar nekaj ledenih dob.
Ko se je ledenik začel taliti je polzel po pobočju navzdol, se pomikal po dolini in jo počasi zapolnjeval. Pri tem je brisal podlago ter s
sabo odnašal kamenje, kar je povzročilo širjenje doline. Ledenik je za sabo pustil nanešen material, kot na primer velike skale in
kamenje različnih velikosti.
BAROČNA CERKEV SVETEGA DUHA
Baročna cerkev Sv. Duha je podružnična cerkev Marije Snežne v Solčavi. Cerkev leži na višini 1250 m in daje zaselku idilično
podobo. Sedanja baročna cerkev je bila zgrajena leta 1886. Ker je bila prejšnja v zelo slabem stanju so cerkev podrli in zgradili novo.
Od prvotne cerkve je ostal le še zvonik, ki so ga povišali za tri metre z namenom, da bi se glas zvonov slišal dlje. Posebnost te cerkve
je relief Sv. Trojice iz tisinega lesa, ki je nameščen na slavoloku. Relief ponazarja Kristusa s križem v roki, Sv. Duha s svetovno
kroglo in samega Boga Očeta. Posebnost je tudi ta, da Sv. Duh ni upodobljen v obliki goloba, kot ponavadi, temveč v obliki človeka.
POTOČKA ZIJALKA
Potočka zijalka je veličastna kraška jama, dolga 115, široka od 20 do 40 metrov, ki na višini 1700 metrov skoraj prevotli Olševo. V
njej so dolga desettisočletja imela svoje selišče oziroma prebivališče skupine lovcev na jamske medvede. V njej je bila v starejši
kameni dobi, približno 40.000 let do 30.000 let pred našim štetjem, njihova postojanka. Kosti teh lovcev, med bogatimi zalogami
živalskih kosti, arheologi niso našli. Najstarejša kultura v Potočki zijalki šteje okoli 70.000 let, iz časa paleolitika, starejše kamene
dobe. Prhneči stropovi jame, odpadajoče pokline so zasule jamo z gruščem, toda celjski profesor dr. Srečko Brodar, veliki
raziskovalec, je od leta 1928 kopal globoko v zijalko, tudi do 10 metrov globoko. Med izkopavanjem je naletel na številna orodja;
našel je igle, šile, izdelane iz medvedjih kosti, strgala, rezila iz trdega kamna ter orožje. Našel je tudi okostja približno 1500 jamskih
medvedov.
RAZLAGA POJMOV
Filc je naravni material, ki ga pridobivamo iv ovčje volne.
Zijalka je jama oziroma votlina z daleč vidnim vhodom.
Natura 2000 je mreža posebnih varstvenih območij znotraj Evropske unije za varovanje življenjskih prostorov ogroženih rastlinskih
in živalskih vrst.
Hudournik je potok s strmim padcem in spremenljivo strugo v hribovitem in gorskem svetu, ki se pojavi ali močno okrepi ob
močnih padavinah.
Krnica je polkrožno oblikovana glebel pod strmim grebenom v zgornjem zaključnem delu ledeniške doline. Je na začetku ledenika.
Izvir je kraj na Zemljinem površju, kjer na površje priteče podzemna voda in nastane nov površinski tok.
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TOPOGRAFSKA KARTA Z OZNAČENIMI POSTAJAMI GORNIŠKE TURE
(Vir podloge: Geopedia)
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ORTOFOTO POSNETEK Z OZNAČENIMI POSTAJAMI GORNIŠKE TURE
(Vir podloge: GURS)
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Učni list 1: Center RINKA v Solčavi
(Nahajaš se pred centrom Rinka. Ogledal si boš razstavo o znani jami Potočki zijalki,
razstavo o filcanju in razstavo o znanih rastlinskih in živalskih vrstah na Solčavskem.)
1. Po kateri najdbi je najbolj znana Potočka zijalka?
_____________________________________________________________________
2. Kaj je filc?
_____________________________________________________________________
3. Imaš doma kakšen izdelek iz filca? Naštej jih.
_____________________________________________________________________
4. Obkroži značilne rastline Solčavskega.
a) Zoisova zvončica
b) lepi čeveljc
c) teloh
d) planika
e) kamniška ivanjščica
5. Ali drži trditev »Solčavsko je vroča točka Slovenije po številu zavarovanih
naravnih vrednot«?
DA
NE
6. Katera cerkev je na sliki? __________________________________________

Slika 1: (Foto: Natalija Lavbič, 2014)
Po katerem gradbenem in okrasnem kamnu je znana ta cerkev? __________________
Kako se imenuje? ______________________________________________________
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Učni list 2: Orientacija in reka Savinja
1. Obkroži naravnogeografsko enoto Slovenije, v kateri se nahaja Solčava.

Slika 2: Naravnogeografske enote Slovenije (Vir: Modrijan, 2012)
2. Na zgornji sliki s križcem označi lego Solčave.
3. Praktična vaja: Zemljevid Slovenije pravilno orientiraj s kompasom in določi smeri
neba.
4. Razporedi pravilne faze orientacije zemljevida s pomočjo kompasa v pravilen
vrstni red. V tabelo pred opise posameznih faz razporedi številke od 1 do 3 (številka 1
pomeni prvo fazo, številka 2 drugo in številka 3 zadnjo fazo).
zemljevid skupaj s kompasom obračamo toliko časa, da se del magnetne igle, ki kaže
sever, pokrije z oznako za sever na vetrovnici.
vetrovnico na kompasu obračamo toliko časa, da se oznaka za sever na vetrovnici
pokrije z oznako severa na podstavku kompasa
Podstavek kompasa položimo na levi ali desni rob zemljevida tako, da gleda oznaka
sever proti zgornjemu robu zemljevida

5. Katera reka teče skozi Solčavo? _____________________________________
Poišči jo na zemljevidu Slovenije. Kje izvira? _____________________________
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Učni list 3: Kmetija Zdolšek
1. Katera je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji? __________________

Slika 3: Gorska kmetija (vir: Modrijan, 2012)
2. Obkroži pravilno trditev.
a) Življenje na gorski kmetiji je tesno povezano z naravo.
b) Glavna panoga gorskih kmetij je poljedelstvo.
c) Alpske pokrajine omogočajo dobre pogoje za kmetijstvo.
d) Danes se ljudje v alpskih pokrajinah največ ukvarjajo z živinorejo.
3. Preberi zgodbo o solčavski ovčki Bicki .
Sonce je tisti dan že vzhajalo izza Raduhe, ko je Bicka še rahlo dremuckala. A delo je
delo in treba je bilo vstati. Po stari ovčji maniri je stopicala za svojo druščino
navkreber, vse do tja, koder že skoraj med skalami raste najslajša trava. Bil je maj in
nič ni kazalo, da bi se tisti dan lahko zgodilo še kaj bolj dramatičnega od žvečenja
okusne trave.
Pa se naenkrat izza hriba zasliši znani korak. Bil je gospodar, le da je tokrat hodil za
spoznanje bolj odločno. Gospodarja se ovčice niso bale. Bil je prijazen, dobro je znal
skrbeti zanje in vedel je, kje se najde najboljša paša. Ko se je približal, so se v
njegovih rokah zableščale velike škarje.
Izkušene ovce v čredi so se samo naveličano spogledale, mlada Bicka pa se je
nekoliko ustrašila. A še preden je lahko dojela, je stala tam na jasi, oskubljena kot
koruzni storž.
Jeza, sram in nekoliko začudenja so se podili po Bickini glavi, ko je opazovala svoje
telesce brez razkošnega kožuščka. Šele zdaj je opazila, da ima tudi noge, saj jih prej
zaradi gmote volne sploh ni videla. Kljub fantastičnemu odkritju je že kovala načrt.
»Ti že pokažem!«, si je mislila, gledajoč za gospodarjem, ki je pod pazduho v dolino
nesel gmoto oskubljene volne.
Ko je dan zahajal za solčavskimi planinami in ko je Bicka že dodobra vedela, kaj
ušpičiti v zameno za storjeno, je večina ovčic že rahlo dremala. Počasi, z neodločnimi
koraki, se je oddaljevala od druščine. Ko je bila dovolj daleč, pa se je pognala v dir
navzdol po hribu. Od navihanosti in pričakovanja so ji poskakovala ušesa. Kar je
nameravala zakuhati, je presegalo vse dotedanje vragolije.
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Med divjimi poskoki je Bicka pilila prebrisani načrt. Prežvečila bo vso volno, ki si jo
je gospodar prilastil tisti popoldne. Pa naj potlej striže druge živali, če more.
Stopi skozi vrata hleva in zagleda velik kup nastrižene volne, nato pa se zakadi vanjo
in začne besno mleti z jezikom. Med zagnanim početjem je opazila, da zmes postaja
vse bolj kompaktna, vse bolj čvrsta. Kot bi iz mehke pene nastajala nežna odeja. Za
trenutek zmedeno obstane, nato pa se useka kot iz nebes genialna ideja. Občutki
užaljenosti so se razpihnili, kot bi počil milni mehurček. Pred njo je nastajala
čudovita mojstrovina, kakršne človek poprej še ni poznal.
V valu navdušenja je Bicka pozabila na jezo. Začutila je, da lahko njeno naključno
odkritje resnično spremeni življenje na Solčavskem. Šele zdaj je razumela, kako zelo
človek potrebuje ovčjo volno. Občutki sreče so preplavljali majhno telesce, medtem,
ko je z iskrivim nasmeškom nadaljevala z delom. Zunaj se je zdanilo kot bi mignil. Ko
je zjutraj gospodar vstopil v hlev, je najprej nemo obstal, nato pa z začudenjem prijel
v roke velikansko volneno plahto.
Solčavani to volneno blago danes imenujejo filc. Njihove spretne roke izdelujejo filc
drugače, kot je to počela Bicka. A do danes niso izvedeli, kdo je bil skrivnostni
mojster, ki je tisto noč ovčjo volno prvikrat spremenil v prijetno mehko blago, s
katerim se domačini tako radi grejejo.
Bicka je danes izkušena ovca, ki se od takrat dalje raje posveča ovčjim zadevam. Še
dan današnji jo lahko srečate tam, kjer pot drži od Solčave na Olševo. Najraje smuka
visokogorske trave in se vsake toliko odžeja pri tistem majhnem potočku na desni.
Spoznali jo boste po najbolj košatem volnenem kožuhu. No, če je ni gospodar ravno
ostrigel.
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Učni list 4: Potočka zijalka
1. Blizu katere gore se nahaja Potočka zijalka in kdo je bil glavni pri njenem
raziskovanju?
_____________________________________________________________________
2. Obkroži ali je trditev pravilna (DA) ali napačna (NE).
a) Potočko zijalko so odkrili pred 200 leti.
b) V njej so našli kosti jamskega medveda, volka in svizca.
c) Jama je bila prebivališče neandertalca.
d) Človek si je v jami uredil prebivališče.

DA
DA
DA
DA

NE
NE
NE
NE

3. Obkroži katero orodje, ki ga je takrat uporabljal človek, so našli v jami.
a) šilo
b) harpuno
c) šivanko
d) trnek
4. Zobe katere ledenodobne živali so našli v jami?
_____________________________________________________________________
5. Na zadnjo stran učnega lista nariši panoramsko risbo pokrajine, ki jo vidiš pred
sabo.

Slika 4: Risanje panoramske risbe (Vir. Modrijan, 2012)
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6*. S pomočjo spletne strani o Potočki zijalki odgovori na spodnja vprašanja.
Odgovore vodoravno, po vrsti, vnesi v spodnjo mrežo. Katera beseda se pojavi
navpično v zeleno obarvanem stolpcu? ________________________
Spletna stran:
http://web.archive.org/web/20091022113106/http://geocities.com/paleocarniolica/pot
ocka.htm
a) Drugo ime za ledeno dobo.
b) Ostanke katere v vodi živeče, živali so našli v jami.
c) Nepogrešljiv pripomoček pri šivanju in tudi najstarejši znani na svetu, ki so ga našli
v Potočki zijalki.
d) Kosti katere alpske živali so našli v jami?
e) Veda, ki proučuje preteklost.
f) Okameneli ostanki rastlin in živali.
g) V kateri dobi je Potočka zijalka nudila prebivališče človeku?
h) Priimek slovenskega paleontologa, ki je raziskoval Potočko zijalko.
i) Na južni strani katere gore leži Potočka zijalka?
j) Žival, katere največ kosti so našli v Potočki zijalki.
k) V kateri kamnini je nastala Potočka zijalka?
l) Zgodovinska veda, ki preučuje človeško preteklost s pomočjo materialnih virov, do
katerih pride s pomočjo izkopavanj.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
k)
l)
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REŠITVE UČNIH LISTOV
Učni list 1: Center RINKA v Solčavi
(Nahajaš se pred centrom Rinka. Ogledal si boš razstavo o znani jami Potočki zijalki,
razstavo o filcanju in razstavo o znanih rastlinskih in živalskih vrstah na Solčavskem.)
1. Po kateri najdbi je najbolj znana Potočka zijalka?
Potočka zijalka je najbolj znana po najdbah ostankov jamskega medveda in po
koščenih in kamnitih orodjih.
2. Kaj je filc?
Filc je naravni material, ki ga pridobivamo iv ovčje volne.
3. Imaš doma kakšen izdelek iz filca? Naštej jih.
Copati, torbice, modni dodatki ...
4. Obkroži značilne rastline Solčavskega.
a) Zoisova zvončica
b) lepi čeveljc
c) teloh
d) planika
e) kamniška ivanjščica
5. Ali drži trditev »Solčavsko je vroča točka Slovenije po številu zavarovanih
naravnih vrednot«?
DA
NE
6. Katera cerkev je na sliki? Na sliki je gotska cerkev Marije Snežne.

Slika 1: (Foto: Natalija Lavbič, 2014)
Po katerem gradbenem in okrasnem kamnu je znana ta cerkev? Po solčavskem
marmorju.
Kako se imenuje? Logarski apnenec.
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Učni list 2: Orientacija in reka Savinja
1. Obkroži naravnogeografsko enoto Slovenije, v kateri se nahaja Solčava.

Slika 2: Naravnogeografske enote Slovenije (Vir: Modrijan, 2012)
2. Na zgornji sliki s križcem označi lego Solčave.
3. Praktična vaja: Zemljevid Slovenije pravilno orientiraj s kompasom in določi smeri
neba.
4. Razporedi pravilne faze orientacije zemljevida s pomočjo kompasa v pravilen
vrstni red. V tabelo pred opise posameznih faz razporedi številke od 1 do 3 (številka 1
pomeni prvo fazo, številka 2 drugo in številka 3 zadnjo fazo).
3

zemljevid skupaj s kompasom obračamo toliko časa, da se del magnetne igle, ki kaže
sever, pokrije z oznako za sever na vetrovnici.

2

vetrovnico na kompasu obračamo toliko časa, da se oznaka za sever na vetrovnici
pokrije z oznako severa na podstavku kompasa

1

Podstavek kompasa položimo na levi ali desni rob zemljevida tako, da gleda oznaka
sever proti zgornjemu robu zemljevida

5. Katera reka teče skozi Solčavo? Reka Savinja.
Poišči jo na zemljevidu Slovenije. Kje izvira? Reka Savinja izvira v KamniškoSavinjskih Alpah, v krnici Okrešelj nad slapom Rinka.
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Učni list 3: Kmetija Zdolšek
1. Katera je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji? Kmetija Bukovnik.

Slika 3: Gorska kmetija (vir: Modrijan, 2012)
2. Obkroži pravilno trditev.
a) Življenje na gorski kmetiji je tesno povezano z naravo.
b) Glavna panoga gorskih kmetij je poljedelstvo.
c) Alpske pokrajine omogočajo dobre pogoje za kmetijstvo.
d) Danes se ljudje v alpskih pokrajinah največ ukvarjajo z živinorejo.
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Učni list 4: Potočka zijalka
1. Blizu katere gore se nahaja Potočka zijalka in kdo je bil glavni pri njenem
raziskovanju?
Potočka zijalka se nahaja blizu Olševe gore. Glavni pri njenem raziskovanju je bil
Srečko Brodar.
2. Obkroži ali je trditev pravilna (DA) ali napačna (NE).
a) Potočko zijalko so odkrili pred 200 leti.
b) V njej so našli kosti jamskega medveda, volka in svizca.
c) Jama je bila prebivališče neandertalca.
d) Človek si je v jami uredil prebivališče.

DA
DA
DA
DA

3. Obkroži katero orodje, ki ga je takrat uporabljal človek, so našli v jami.
a) šilo
b) harpuno
c) šivanko
d) trnek
4. Zobe katere ledenodobne živali so našli v jami?
Zobe jamskega medveda.
Rešitve križanke
a) P

L

E

I

b) R I

B E

V

A N

K A
C

S

T

O C E

c) Š

I

d) S

V I

Z

e) Z

G O

D O V I

f)

F

O S

I

g) L

E

D E

N A D O B A

h) B

R

O D

A R

E

i)

O

L

Š

E

V E

J

A

M S

K

I

M E

L

N

N A

I

D V E

k) A P

N E

N E

C

l)

A R

H E

O L
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NE
NE
NE
NE

8

ZAKLJUČEK

Gorništvo je skozi stoletja postalo del kulture slovenskega naroda. Slovenske gore s
svojo neokrnjenostjo privabljajo številne posameznike na različne pohode. Že zelo
majhnega otroka lahko navdušimo nad obiskom gora, tako da ga vzamemo s seboj na
nezahteven krajši pohod. Na ta način ga lahko spontano in nevsiljivo poučimo o
gorništvu. Pohodništvo in gorništvo sta močno vpeta v kulturo slovenskega naroda in
z učnim načrtom osnovne šole je določeno, da šola prevzame del gorniške vzgoje
otrok. Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti, v kolikšni meri in če sploh so
vsebine gorništva vključene v učne načrte predmetov z geografsko vsebino. Ugotovili
smo, da učni načrti naravoslovnih predmetov sicer vsebujejo nekaj elementov, ki jih
je možno povezovati z gorniškimi vsebinami, vendar pa bi morali učni načrti teh
predmetov vključevati veliko več gorniških tem. Še posebej smo se osredotočili na
učni načrt predmeta Geografija in prišli do zaključka, da gorništvo ne zavzema
pomembnejšega mesta pri geografskih vsebinah. Glede na to, da je za poučevanje
geografije ključnega pomena terensko delo in neposredno opazovanje v naravi, bi
učni načrt za geografijo lahko pripisoval gorništvu in gorniškim turam večji pomen,
saj se te odvijajo v naravi. Gorniške vsebine bi bilo potrebno smiselno povezovati z
vsebinami naravoslovja, družboslovja in humanistike. Zanimalo nas je tudi ali šole
ponujajo otrokom kakšne obšolske gorniške dejavnosti. Ugotovili smo, da je ponudba
obšolskih dejavnostih dobro zastopana, vendar bi lahko bila še boljša. Naša hipoteza,
da osnovnošolski učni načrt ponuja dovolj vsebin in obšolskih dejavnosti s področja
gorništva, je tako ovržena.
Hipoteza, da je izvedba gorniških tur v osnovni šoli minimalna zaradi pomanjkanja
ustreznih strokovnih delavcev in motivacije, je potrjena. Ugotovili smo, da do
največjih težav prihaja pri izvedbi zaradi pomanjkanja ustrezno motiviranih in
usposobljenih strokovnih delavcev v športu na področju gorništva ter za vodenje po
gorah. V učnih načrtih je sicer zapisano, da bi morali učitelji v okviru rednega učnega
programa večkrat organizirati učne ekskurzije oziroma primere izobraževanja v
naravi, vendar pa učni načrti ne obvezujejo učiteljev razredne in predmetne stopnje,
da v svoj delovni načrt vključujejo gorništvo ali gorniške ture. V kolikor je učitelju
gorništvo blizu in je motiviran za gorništvo, bo svojim učencem posredoval gorniško
znanje, jih motiviral za gorništvo in jim vzbudil interes za njihovo udejstvovanje v
gorniških dejavnostih. Na mnogih šolah je zamrla dolgoletna tradicija gorniške
interesne dejavnosti in tudi športne dneve z gorniško vsebino učitelji postopoma
nadomeščajo s športnimi dnevi z drugačnimi vsebinami.
Šola bi morala učiteljem, ki so pripravljeni izvajati dejavnosti gorništva, omogočiti
možnosti izobraževanja in izbire sodelavcev za vodenje gorniških tur. Planinska
zveza Slovenije organizira za učitelje številne programe usposabljanja za mentorje
planinskih skupin in za vodnike v gore, vendar je udeležba na teh programih
usposabljanja odvisna od učiteljeve lastne presoje. Dejstvo je, da programi in
izvajanje gorniške dejavnosti v šolah živijo po zaslugah posameznikov, ki se
navdušujejo nad omenjeno dejavnostjo.
Mladim je priporočljivo posredovati vsebine gorništva in jim omogočiti možnost
udeležbe na gorniški turi, saj je ta izrednega pomena za njihov gibalni in osebnostni
razvoj. Gorništvo je kot dejavnost hoja, ki ima številne pozitivne učinke na mlado in
razvijajoče se telo. Z gibanjem ljudje zaznavamo in odkrivamo svoje telo. Z njim
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podoživljamo veselje, ponos ter ustvarjamo zaupanje vase. Predvsem na prostem
lahko otroci razvijajo tako gibalne kot tudi funkcionalne sposobnosti. Otroci bi
morali teči in hoditi vsak dan, vendar pa sodoben način življenja tega vedno ne
dopušča. Naloga staršev in izobraževalnih institucij je vzgojiti otroka na način, da bi
šport postal del njegovega vsakdana. Gorništvo kot športna dejavnost, kot hoja,
pozitivno vpliva na otroka in mu oblikuje čustven in kulturen odnos do narave.
Mnoge pozitivne učinke ima tudi na njegov gibalni razvoj, na psihično stanje, ugodno
vpliva na otrokovo samozavest in tudi na njegovo udejstvovanje v družbi.
Pomembno je, da starši in učitelji vedo, kako otroke pripraviti in motivirati za
gorništvo, nanje morajo prenesti željo po hoji v gore in raziskovanju narave. Otrokom
bo gorništvo zanimivo in privlačno le, če bodo vsebine in varnost skrbno načrtovani
doma, v vrtcu in v šoli. Prioriteta staršev in učiteljev mora biti otroku čim bolj
približati gorništvo, s točnimi cilji, načrtom in organizacijo gorniške ture. Izbrati
primeren cilj za otroka glede na starost in njegove sposobnosti ter kako ga motivirati,
so dejavniki, na katere učitelji in starši ne smejo pozabiti.
Gorniška tura bo tako otroku zanimiva, rad bo hodil v gore in rad bo spoznaval ter
raziskoval naravne danosti Slovenije. Glede na to, da velik del Slovenije zavzema
alpski svet, bi se morali učitelji posluževati čim več učnih metod učenja v naravi.
Gorniška tura je dober primer ne samo geografskega izobraževanja, ampak tudi dober
primer izobraževanja drugih predmetov. Ta poteka v naravi, ki je glede na učne
načrte šolskih predmetov najprimernejša učilnica za posredovanje njihovih učnih
vsebin. V naravi učenci z neposrednim opazovanjem lažje oblikujejo jasne predstave
in na podlagi lastne miselne aktivnosti pridobivajo določeno znanje in izkušnje.
Utrjevanje in povezovanje znanja na gorniški turi ima določene prednosti, saj je
učence lažje pritegniti k sodelovanju v naravnem in odprtem okolju kot pa v zaprtem.
Spontanost, lastna miselna aktivnost, opazovanje in odkrivanje so posebnosti, ki
gorniško turo uvrščajo med eno izmed bolj primernih oblik poučevanja v vzgojnoizobraževalnem procesu. S tem je potrjena tudi tretja hipoteza diplomskega dela o
pozitivnih učinkih gorniške ture kot primera pedagoškega procesa.
Povzamemo lahko, da z gorništvom želimo omogočiti mladim celovito doživljanje
narave ter jim omogočiti, da se razvijajo v samostojne osebnosti, ki čutijo
odgovornost ne samo do okolja in narave, ampak tudi do ljudi.
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SUMMARY
Throughout the centuries mountaineering has become a part of slovenian culture.
Slovenian mountains and their natural features are attracting many individuals in
different walks and hikes. A very small child can get enthusiastic about visting the
mountains by only taking him along on an easier, shorter hike. In this way children
can be spontainiously and unobtrusively taught about mountaineering. Hiking and
mountaineering are strongly integrated in slovenian culture and as determined in the
curriculum, school must also take part in mountaineering education of children,
beside their parents. The purpose of this thesis was to determine whether
mountaineering content is included in the curriculum and in what extent. We
concluded, that curriculum of science subjects contains some elements, which can be
connected with mountaineering content, but nevertheless the curriculum of these
subjects should contain much greater part of mountainieering topics. We were
particularly focused on curriculum of subject Geography and we found out that
mountaineering is not significant element in teaching geographical content. Given
that for teaching geography field work and direct observing is of vital importance,
curriculum for geography should attribute greater importance to mountaineering.
Mountaineering content should be reasonably associated with the content of science,
social science and humanities. We were also interested whether schools offer children
any extracurricular mountaineering activities. We found out that the offer of
extracurricular activities is well represented, but could be even better. Our
hypothesis, that primary school curriculum offers enough content and extracurricular
activities in the field of mountaineering, is in doubt.
The hypothesis that the number of mountain trips in primary school is minimal, due
to the lack of adequate professional staff and motivation, is confirmed. We found that
the biggest problem comes in execution of trips, due to a lack of motivated and
qualified professionals in the field of sport, mountaineering and guiding in the
mountains. The curriculum otherwise states that teachers should organize educational
tours and examples of education in the nature during the regular course several times,
but it does not oblige teachers of class and subject levels, that their work plan must
include mountaineering or mountaineering tours. If mountaineering is close to the
teacher and he is motivated for it, he will forward mountaineering skills to his
students, motivate them for mountaineering and attract interest for their participation
in mountaineering activities. In many schools, a long tradition of mountaineering
died, extracurricular activities and sports days with mountaineering content are
gradually being replaced with sports days with more attractive content.
To teachers, who are willing to perform mountaineering activities, school should
enable educational opportunities and selection of coworkers for organizing mountain
trips. Alpine Association of Slovenia organizes for teachers a number of training
programs for mentors of mountain groups and for guides in the mountains, but
participation in these courses depends on the teacher's discretion. The fact is that the
implementation of programs and mountaineering activities in schools lives through
the merits of individuals, who are enthusiastic about the mentioned activity.
To young people, it is advisable to provide mountaineering contents and allow them
the opportunity to participate in the mountaineering tour, as it is of the utmost
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importance for their physical and personal development. Mountaineering is basically
the activity of walking, which has many positive effects on young and evolving body.
When moving, people perceive and discover their body. By moving people relive the
joy, pride and gain self-confidence. Especially outdoors children can develop both
motor and functional abilities. Children should be able to run and walk every day, but
the modern way of life does not allow that all the time. The task of parents and
educational institutions is to educate a child in the way that sport would become part
of his everyday life. Mountaineering as a sport activity, such as walking, has a
positive impact on a child and forms his emotional and cultural attitude towards
nature. Many positive effects are also on his motor development, psychological state,
on child's self-confidence and also on his participation in society.
It is important that parents and teachers know how to motivate and prepare children
for mountaineering. They have to inspire their desire to walk in the mountains and
explore nature. Children will find mountaineering interesting and attractive only if
the contents and safety will be carefully planned at home, in kindergarten and in
school. Parents and teachers must strive to make mountaineering a close part of
children`s life, with precise objectives, plan and organization of mountaineering
tours. Selecting a suitable goal for a child, regarding his age and ability, and how to
motivate him, are factors, which teachers and parents should keep in mind.
In this way mountaineering tour will be interesting to a child, he will enjoy going to
the mountains, knowing and exploring the natural features of Slovenia. Given that a
large part of Slovenia takes the Alpine world, which is a natural sports facility for
walking, teachers should make use of as many teaching methods and forms of
learning in nature as possible. Mountaineering tour is a good example of not only the
geographical education, but also a good example of learning other subjects. It takes
place in the natural environment, which, according to the curriculum of school
subjects, is the most suitable classroom for forwarding the learning content. By direct
observation in the nature, children can easier develop a clear vision of the subject and
on the basis of their own mental activities gain knowledge and experiences.
Consolidation and integration of knowledge on mountaineering tour has certain
advantages because it is easier to attract students to participate in a natural and open
environment than in a closed classroom. Spontaneity, their own mental activity,
observation and detection are specialties, which make mountaineering tour one of the
most appropriate ways of teaching in the educational process. This also confirms the
third hypothesis of the thesis about positive effects of mountaineering tours as
example of the teaching process.
We can sum up, that by using mountaineering, we wish to give young people the full
experience of nature and enable them the development to independent personalities,
who feel the responsibility not only to the environment and nature, but also to fellow
man.

84

9

LITERATURA IN VIRI

Bevc, V., 1997. Pouk geografije v naravi. Ljubljana. Zavod Republike za šolstvo, 79
str.
Bezovšek, N., Bratina, M., Mihelič, Z., Peršolja, A., Ponebšek, R., Rotovnik, B.,
2002. Planinski tabori. Priročnik. Ljubljana, Planinska zveza Slovenije, 144 str.
Brinovec, S., 2004. Kako poučevati geografijo. Ljubljana, Didaktika pouka, Zavod
Republike Slovenije za šolstvo, 297 str.
Burnik, S., Petrovič, D., Gratej, L., Zubin, A., Jereb, B., 2012. ABC dejavnosti v
naravi. Ljubljana, Fakulteta za šport, 135 str.
Cigler, N., 2003. Primeri pouka izbranih učnih tem iz geografije v osnovni in srednji
šoli. Ljubljana, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 132 str.
Cornell, J., 1994. Približajmo otrokom naravo. Celje, Mohorjeva družba, 139 str.
Čad, S., 2011. Šola v naravi pri nas in v Sloveniji. Ljubljana, Fakulteta za šport, 108
str.
Ortofoto podloga (satelitski posnetek). 2015. Ljubljana, Geodetska uprava Republike
Slovenije.
Drganc, L., 2011. Socialni pedagog v planinski skupini. Diplomsko delo. Ljubljana,
Pedagoška fakulteta, 78 str.
Topografska podloga, Geopedia.
URL: http://geopedia.si/#T105_x499072_y112072_s9_b4 (Citirano 27.2.2015).
Golnar, T., 2009. Gorniška tura kot pedagoški proces. Planinski vestnik, 114, 01, str.
9-11.
Golnar, T., 1996. Gorniška vzgoja. Osnove didaktike in pedagogike gorniške vzgoje.
Ljubljana, Planinska zveza Slovenije, 48 str.
Hebar, S., 2011. Pohodništvo in gorništvo v podaljšanem bivanju. Diplomsko delo.
Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 61 str.
Kretič, B., 1999. Motivi učencev 4. in 5. razreda za hojo v gore. Diplomsko delo.
Ljubljana, Pedagoška fakulteta, 97 str.
Kristan, S., 1993. V gore. Izletništvo, pohodništvo, gorništvo. Radovljica, Didakta,
274 str.
Krpač, F., 2007. Motivacija vodnikov za hojo in vodenje v gore. Doktorska
disertacija. Ljubljana. Fakulteta za šport, 188 str.
85

Loeng,
S.,
2005.
Friluftsliv
and
“feeling
for
nature”.
URL:
http://norwegianjournaloffriluftsliv.com/doc/svein_loeng_friluftsliv_and_feeling_for
_nature.pdf (Citirano 7.5.2015).
Markelj, N., Vučkovič, V., 2008. Medpredmetno povezovanje pri izpeljavi športnega
dne. Športni dan. Ljubljana, Zveza društev športnih pedagogov Slovenije. 155 str.
Mihelič, Z., 2012. YC UIAA Mednarodni seminar 2012 navdušil udeležence. URL:
http://www.pzs.si/novice.php?pid=7579 (Citirano 7.5.2015).
Mladinska komisija v letu 2015, Planinska zveza Slovenije.
URL:www.pzs.si/javno/mladi/mk_pzs-knjizica_akcij_2015.pdf
(Citirano 19.12.2014).

15

str.

Peršolja, B. s sodelavci, 1995. Mladi v gorništvu in gorniški organizaciji. Ljubljana.
Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija, 95 str.
Peršolja, B., 2001. Program za delo s planinsko skupino. URL:
borut.blog.siol.net/2013/10/06/program-za-delo-s-planinsko-skupino-1-del/ (Citirano
2.10.2014).
Peršolja, B., 2008. Gorniški športni dan. Športni dan. Ljubljana, Zveza društev
športnih pedagogov Slovenije. 155 str.
Peršolja, B., 2015. Gorniške vsebine v programih OŠ v tujini (osebni vir, 5.5 2015).
Domžale.
Pišot, R., Planinšec, J., 2005. Struktura motorike v zgodnjem otroštvu. Motorične
sposobnosti v zgodnjem otroštvu v interakciji z ostalimi dimenzijami
psihomotoričnega statusa otroka. Koper, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, 24 str.
Planinska zveza Slovenije, 2014. URL: mk.pzs.si/vsebina.php?pid=107 (Citirano
19.12.2014).
Predmetnik osnovne šole. 2014. URL:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/pr
edmetniki/Pred_14_OS_4_12.pdf (Citirano 10.1.2015).
Smukavc, N., 2011. Motivacija učencev prve in druge triade osnovne šole za
ukvarjanje s planinstvom. Diplomsko delo. Ljubljana, Pedagoška fakulteta, str. 17-29.
Solina, D., 2009. Vpliv hoje na razvoj motoričnih in funkcionalnih sposobnosti
predšolskih otrok. Diplomsko delo. Maribor, Pedagoška fakulteta, 69 str.
Stritar, U., 1998. Z otroki v gore. Družinski izleti. Ljubljana, Sidarta. 199 str.
Strojin, T., 1999. Gorništvo. Izbrana dela iz sociologije gorništva. Ljubljana, Založba
Tuma, 250 str.
86

Šehič, D., Šehič, D., Šehič, M., 2010. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana,
Geodetski zavod Slovenije, Geološki zavod Slovenije, 151 str.
Škarja, F., 2015. Sodelovanje planinskega društva Mengeš z osnovno šolo (osebni
vir, 8.1.2015). Domžale.
Škof, B., 2007. Šport po meri otrok in mladostnikov. Pedagoško-psihološki in
biološki vidiki kondicijske vadbe mladih. Ljubljana, Fakulteta za šport, Inštitut za
šport, 445 str.
Šober, S., 2013. Gibalna/športna aktivnost otrok kot sredstvo za ustvarjanje zdravega
življenjskega sloga. Diplomsko delo. Maribor, Pedagoška fakulteta, 89 str.
Športni program Krpan. 2014.
URL:http://www..sportmladih.net/uploads/cms/file/prirocnik_KR.pdf (Citirano
24.10.2014).
Športni program Zlati sonček. 1997.
URL:http://www..sportmladih.net/uploads/cms/file/povzetki_prirocnik_ZS.pdf
(Citirano 13.12.2014).
Učni načrt. Program osnovna šola. Družba. 2011. Ljubljana. Ministrstvo Republike
Slovenije za šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 21 str.
URL:http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovlj
eni_UN/UN_druzba_OS.pdf (Citirano 23.1.2015).
Učni načrt. Program osnovna šola. Geografija. 2011. Ljubljana. Ministrstvo
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 31 str.
URL:http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovlj
eni_UN/UN_geografija.pdf (Citirano 19.12.2014).
Učni načrt. Izbirni predmet. Program osnovnošolskega izobraževanja. Okoljska
vzgoja. 2004. Ljubljana. Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport, Zavod
Republike
Slovenije
za
šolstvo,
20
str.
URL:
http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/pr
edmeti_izbirni/Okoljska_vzgoja_izbirni.pdf (Citirano 4.5.2015)
Učni načrt. Program osnovna šola. Spoznavanje okolja. 2011. Ljubljana. Ministrstvo
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 31 str.
URL:http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovlj
eni_UN/UN_spoznavanje_okolja_pop.pdf (Citirano 23.1.2015).
Učni načrt. Program osnovna šola. Športna vzgoja. 2011. Ljubljana. Ministrstvo
Republike Slovenije za šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 54 str.
URL:http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovlj
eni_UN/UN_sportna_vzgoja.pdf (Citirano 23.1.2015).

87

Učni načrt. Izbirni predmet. Program osnovnošolskega izobraževanja. Šport za
zdravje. Izbrani šport. Šport za sprostitev. 2001. Ljubljana. Ministrstvo Republike
Slovenije za šolstvo in šport, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 25 str.
URL:http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetlet
ka/predmeti_izbirni/Sport_izbirni.pdf (Citirano 4.5.2015)
Učni načrt. Izbirni predmet. Program osnovnošolskega izobraževanja. Turistična
vzgoja. 2004. Ljubljana. Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport, Zavod
Republike Slovenije za šolstvo, 15 str.
URL:http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetlet
ka/predmeti_izbirni/Turisticna_vzgoja_izbirni.pdf (Citirano 4.5.2015)
Učni načrt. Izbirni predmet. Program osnovnošolskega izobraževanja. Življenje
človeka na Zemlji. Raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja. 2004.
Ljubljana. Ministrstvo Republike Slovenije za šolstvo in šport, Zavod Republike
Slovenije
za
šolstvo,
14
str.
URL:http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetlet
ka/predmeti_izbirni/Geografija_izbirni.pdf (Citirano 4.5.2014)
Videmšek, M., Berdajs, P., Karpljuk, D., 2003. Mali športnik. Gibalne dejavnosti
otrok do tretjega leta starosti v okviru družine. Ljubljana, Fakulteta za šport, Inštitut
za šport, 141 str.
Videmšek, M., Pišot, R., 2007. Šport za najmlajše. Ljubljana, Fakulteta za šport,
Inštitut za šport, 313 str.
Videmšek, M., Visinski, M., 2001. Športne dejavnosti predšolskih otrok. Ljubljana,
Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 141 str.
Volk, P., 2008. Diplomsko delo. Pregled stanja gorniških nesreč v Sloveniji v
obdobju 1997-2006 in preventive. Ljubljana, Fakulteta za šport, 100 str.
Žorž, B., 2001. Biti z naravo. Z naravo do telesnega in duševnega zdravja. Celje,
Mohorjeva družba, 197 str.

88

