Brezplačna izobraževalno-zabavna revija za majhne in velike
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V tej številki boš
izvedel tudi o projektu,
ki ga izvajamo že 10 let.
Še enkrat pozorno preglej revijo.
Opazil boš, da nam ponekod družbo delajo črke.
Prepiši jih od začetka do konca revije v enakem
zaporedju v spodnje krogce. To je poletno geslo!

Napiši geslo, svoj naslov in starost ter do 10.7.2022 pošlji na naslov:
info@drustvo-sobivanje.si
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Fotografije na naslovnici in kazalo: Shutterstock,
Slovenski hladnokrvni konj: V Rezar, Slovenija Krško: Jošt Gantar

Poznaš to pesem:
Moj črni konj, ne rabi uzde,
uboga me brez vajetiiii?

SKRB ZA
OKOLJE

KDO SMO?

Sem slovenska avtohtona pasma
konja – posavski konj. Največ nas
živi v Posavju, predvsem na področju Krškega in Brežic, najdeš pa
nas tudi na Hrvaškem. Po videzu se
razlikujem od običajnih konj, zato
me boš gotovo hitro prepoznal.

KAKŠNI SMO?
Sem manjši konj močne in čvrste postave z majhno glavo. Noge imam poraščene z zaščitno dlako
in imam velika, močna kopita. Največ posavskih
konj je rjave ali črne barve, sivih ali lisičje rjavih
skoraj ni. Dlako imamo enobarvno, nikoli lisasto.
Po značaju sem miren in prijazen. Zrastem hitro, a
največ do 150 cm.
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Fotografije: V. Rezar, http://www.genska-banka.si/pasme/slovenski-hladnokrvni-konj/

KAJ POČNEMO?
Največ posavskih konj uporabite ljudje za hrano. Verjetno si že slišal, da je konjsko meso
zdravo. Ker pa smo zelo delovni in močni, se
dobro izkažemo kot delovni in vprežni konji.
Radi pomagamo gospodarju na kmetiji pri
kmečkih delih na polju in v gozdu. Kot vprežni
konj se rad pokažem na turističnih prireditvah,
vesel sem tudi, kadar me uporabijo za jahanje.
Zaradi dobrega značaja in primerne velikosti
nas lahko vzgojijo tudi v terapevtskega konja,
jahanje je namreč dobra fizioterapija.
5

KJE ŽIVIMO?
Živimo v hlevu. V toplejših dneh pa preživljam dneve zunaj, na pašniku. Največ
posavskih konjev živi ob spodnjem toku reke Save, na področju Krškega in Brežic,
pa tudi na Hrvaškem. V Sloveniji nas je okoli 2000, na Hrvaškem pa okoli 6000.
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KAJ JEMO?
Jemo to, kar jejo vsi konji – seno.
Posušene trave pojemo vsak dan za
okoli 2 odstotka naše telesne teže.
Veš, seno, ki je dobro za krave, ni
nujno dobro tudi za konje, saj običajno vsebuje preveč beljakovin. Zelo
rad se pasem na travnikih, ki imajo
čim bolj različne trave in plevele.
Jem tudi regrat in koprive, kot veš,
imajo veliko vitaminov.
Žita (oves, ječmen, koruza) pa niso
prava izbira za našo hrano, sploh pa
ne v velikih količinah in vsak dan.

V Sloveniji predstavljamo posavski konji osem odstotkov celotne populacije konj.
V rodovniško knjigo je vključenih le okoli 650 plemenskih živali. Ker nas je tako
malo, nastajajo med nami sorodstvene vezi. To pa ni dobro, saj lahko pride do
genetskih napak. Zato spadamo posavski konji med kritično ogrožene pasme.
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Fotografje: Čebeli: Robert Mulej,
čebele
v letu inV.panj:
Dunja
Wedam, čebelar: Aleš Fevžer
Fotografije:
Rezar,
http://www.genska-banka.si/pasme/slovenski-hladnokrvni-konj/
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Vedno poskrbi,
da bodo imeli vodo in
senco!

Pes bo zelo vesel, če ga bomo na počitnice vzeli s sabo. Zato je najbolje, da izberemo počitnice, kamor lahko gremo z avtom. Da se izognemo vročini, ki jo tudi živali težko prenašajo,
je pametno, da se na pot odpravimo zgodaj zjutraj ali pozno zvečer. Ker so psi občutljivi na
prepih, posebej njihova ušesa, morajo biti okna zaprta, tudi uporaba klime ni priporočljiva.
Če je vožnja daljša, se med vožnjo večkrat ustavimo in psa odpeljemo na kratek sprehod.
Mačka pa bo veliko bolj zadovoljna, če bo ostala doma. Mačke namreč potrebujejo ustaljen
ritem in ne želijo spreminjati svojih navad. Poiščimo prijaznega soseda ali sorodnika, ki bo
muco vsak dan obiskal, jo vsaj dvakrat na dan nahranil in ji pospravil stranišče. Da se mačka
ne bi dolgočasila in se počutila osamljeno, je smiselno razmisliti o še
eni mački. Tako si bosta mački lahko delali družbo, kadar
vas ne bo doma. Če je vaša mačka zelo navezana
na vas, jo poskusite vzeti s seboj.
Da pa ji olajšate stres, je pamno,
da vsako leto dopustujete
na isti lokaciji.

V Sloveniji imamo zmerno podnebje, za katerega je značilna velika spremenljivost podnebnih in
vremenskih razmer. Še posebej očitno je spremenljivo vreme aprila. Enkrat sneži, drugsije sonce,
naslednji dan dežuje ...
Ker se vremenske in podnebne razmere veliko spreminjajo, imamo več ekstremnih vremenskih
dogodkov.
Posledice podnebnih sprememb:
1. Povprečna temperatura narašča. Zaradi podnebnih sprememb se segreva ozračje, spreminjajo
se zračni tokovi ter količina in pogostost padavin.
2. Pojavljajo se suše v poletnih mesecih in poplave v jesenskih in pomladnih mesecih.
3. Pozimi je vedno manj snega in posledično imamo zelene zime. Rastline zato rastejo tudi pozimi
in so ranljivejše za pomladansko pozebo.
4. Oba ledenika (Triglavski ledenik in ledenik pod Skuto) se topita, sčasoma se bosta spremenila iz
ledenika v snežišče.
5. Po številu neviht je Slovenija v evropskem vrhu. Vsako leto imamo huda neurja s točo, močnimi
sunki vetra in nalivi, ki povzročijo veliko škodo.

Letna količina padavin
pa se bo zmanjšala za
približno 10 %.
V Sloveniji
imamo že kar nekaj
pasjih in mačjih hotelov,
kjer lepo poskrbijo za
vašega ljubljenčka, ko ste
na počitnicah.
8

Do konca 21. stoletja
se bo temperatura dvignila
za 4 do 4,5 °C.
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Najvišja izmerjena temperatura v
Slovenji je 40,81 °C. Izmerjena je bila
na letališču Cerklje ob Krki 8. avgusta
2013.
Največ vročih dni v letu, ko je bila dnevna najvišja temperatura več kot 30 °C,
so imeli v Slapu (pri Vipavi) in v Biljah
leta 2003. Imeli so kar 79 vročih dni.

Najnižja temperatura v Sloveniji je bila
izmerjena na Babnem polju: –34,5 °C, in
to kar trikrat: 15. in 16. februarja 1956 ter
12. januarja 1968.
Letno največje hladnih dni, ko dnevna najvišja temperatura ni bila višja od 0 °C, so
imeli na Kredarici leta 1972. Bilo je kar 281
hladnih dni.

V gozdu ni
smetnjakov. Smeti
vedno odnesi s sabo
domov.

Bovec je rekorder v največji količini padavin. Imeli so največjo dvodnevno višino padavin,
največjo dnevno višino padavin, največjo 12-urno višino padavin in največjo 6-urno višino
padavin. Največjo mesečno višino padavin so imeli v Soči (ki je čisto blizu Bovca), največje
dolgoletno povprečje letne višine padavin pa imajo v Žagi pri Bovcu: 2941 mm na mesec
med leti 1981 in 2010.
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Stavba je prostor s streho, okni in vrati. Stavbe so na primer: vrtec, šola, hiša, blok,
knjižnica, kino, trgovina... Ker v stavbah preživimo veliko večino našega časa, imajo zelo
pomemben vpliv na naše zdravje in počutje.
Da se v stavbah dobro počutimo, jih je treba pozimi ogrevati, poleti pa poskrbeti,
da v njih ni prevroče. Za oboje potrebujemo energijo, veliko energije. Zato so stavbe
velik potrošnik energije.

Če izbereš pravi
poklic, lahko gradiš velike
stavbe, ne le take iz
lego kock.

Trajnostna gradnja je eno najbolj učinkovitih sredstev za izboljšanje našega življenja in je velik
prispevek k varovanju okolja. Pri trajnostni gradnji skrbijo, da je stavba varčna z energijo. To pomeni, da je pozimi ne potrebujemo veliko energije, da jo ogrejemo, poleti pa ne veliko energije, da
je notri prijetna temperatura. Mnoge so narejene tudi iz naravnih materialov, pogosto lesa, zaradi
česar se v njih počutimo zelo prijetno.

Gradbenik je
zelo iskan poklic.
Delo je zanimivo in
razgibano.

Eno od podjetij, ki ustvarjajo trajnostne stavbe je Tosidos iz Ljubljane. Njihovo številčno ekipo sestavljajo vodje projektov, vodje gradbišč in delovodje. Delo gradbenika je zelo razgibano in zanimivo. Niti dva dneva nista enaka. Zelo prijeten je občutek, ko zgradiš stavbo, v kateri uporabniki
uživajo in je prijazna do okolja.
12
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TRAJNOSTNA
Ob koncu tedna se je prijetno odpraviti na kakšen izlet. Z nekaj organizacije
POT = MOJA
imamo lahko popolnoma zelen potep, če izberemo katero od trajnostnih
IZBIRA
prevoznih sredstev.

Odlična vaja za urejenje spomina. Eno minuto opazuj sliko.
Potem jo pokrij in naštej čim več predmetov z nje.

S starši se pogovorite o možnostih in idejah za enodnevni izlet. Skupaj boste zagotovo
našli več krajev, kamor bi bilo zanimivo iti. Ker tam že dolgo niste bili, ali pa – ker tam še
nikoli niste bili. Slovenija ima res veliko lepih kotičkov in nudi številne možnosti.

1. Z vlakom ali avtobusom se lahko zapeljemo do kakšnega mesta ali drugega kraja, kjer
še nismo bili, in ga malo raziščemo. Vedno lahko najdemo kaj zanimivega.
2. Lahko se odpravimo na izlet s kolesom po bližnji okolici, ali pa damo kolo na vlak z
vagonom za kolesa in se odpravimo na raziskovanje nepoznanih krajev.
3. Z mestnim ali primestnim avtobusom se lahko odpravimo do izhodišča za kakšen hrib,
nato pa peš do vrha.
4. Odpravite se na izlet s kolesom. S sabo vzemite malico in na cilju pripravite piknik.
5. Peš smo najpočasnejši, a zato lahko opazimo največ. Kadar pozorno opazujemo ali
smo v dobri družbi, lahko postane tudi sprehod po bližnji okolici pravo doživetje.
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Vse tole so
trajnostna prevozna
sredst va. Koliko si si jih
zapomnil?
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+ Ko vreme je nekje vmes, dobra izbira je klima, zares.
Spomladi in jeseni, ko je zjutraj in zvečer hladno, čez dan pa nas
sonce greje in nam je toplo, za ogrevanje in hlajenje uporabimo
klimatsko napravo, saj naš dom dogreje ali ohladi hitro.

+ Toplotna črpalka poskrbi, da toploto
na okolju prijazen način zagotovi.
Izkorišča namreč toploto iz okolice,
s pomočjo zraka, vetra, vode, in jo
pretvarjajo v energijo, ki poganja
toplotno črpalko, obnovljiv vir toplote.

+ Kadar vroče je zelo, klimo vklopi, pa prijetno bo.
Poleti klima poskrbi, da je v stanovanju
primerna temperatura.
Zato nismo utrujeni od vročine,
ampak lahko sproščeno uživamo,
delamo in se igramo. Delovanje
klimatske naprave lahko tudi
prednastavimo, tudi preko mobilnega telefona. Ko prideš iz
šole, te tako pričaka prijetno ohlajen dom na izbrani temperaturi.
Sladoled se ti ne bo hitro stopil in v njem boš lahko dolgo užival.
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+ Da spal boš vedno res lepo, doma namestite si rekuperacijo.
Prezračevalni sistem omogoča svež zrak v prostorih brez
odpiranja oken. Zato te ponoči hrup s ceste ne bo motil, zrak
v spalnici pa bo vedno svež. Tudi če imaš alergijo na cvetni
prah, te ne bo motilo, saj rekuperacija prezrači zunanji zrak
preko filtrov.

+ Voda iz pipe vedno topla bo, tudi če peč za
ogrevanje prižgana ne bo.
Sanitarne toplotne črpalke, ki ogrevajo vodo
iz pipe, so okolju prijazen način segrevanja. Z
njimi lahko prihranimo pri stroških ogrevanja,
saj spomladi in poleti ni treba prižigati kurilnih
naprav, da bi imeli toplo vodo.

Nariši risbo na temo klimatske naprave, toplotne črpalke, sanitarne toplotne črpalke ali
prezračevalnega sistema. Morda se sliši težko, ampak P-man je vse naprave lepo razložil,
da bo lažje. Če ti kaj še ni razumljivo, pa lahko za pomoč vprašaš tudi starše.
Vsi, ki nam boste poslali risbo na: info@drustvo-sobivanje.si do 30. 6. 2022., boste po
pošti dobili praktično darilce.
S poslano risbo na navedeni naslov društva tudi soglašate z objavo na FB Strani društva
Sobivanje: www.facebook.com/sobivanje.drustvo.za.trajnostni.razvoj in na socialnih
omrežjih Petrol (FB in IG).
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BESEDA STROKOVNJAKA:
VARNOST V
PROMETU
Otroci se vožnje s skirojem učite na igrišču ali ograjenem
domačem dvorišču. Kadar pa ste s skirojem
udeleženci v prometu, morate biti zelo previdni.
Ker je nevarnost padcev večja, je priporočljivo,
da vas na skiroju spremlja odrasla oseba.
Pri vožnji skiroja, ki ga poganjamo z nogo,
moramo upoštevati pravila za pešce,
uporabljati površine za pešce (pločnike,
območje
umirjenega
prometa),
pred
prečkanjem prehoda za pešce sestopiti s skiroja
in ga potiskati čezenj.
Z e-skirojem lahko
hitro pride do padca, saj
je hiter in občutljiv na
neravnine na cesti.
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S skirojem vozimo po notranji strani pločnika, čim dlje od vozišča.
Uporabljamo vidna oblačila in zaščitno čelado, ščitnike za kolena,
komolce … Med vožnjo moramo biti pazljivi in ohranjati dobro
ravnotežje. Kolesa skiroja so namreč majhna in občutljiva na razne
neravnine (razpoke na vozni površini, dvignjene dele na vozni
površini) in ovire na vozni površini (kamenje in podobno), zato lahko
s skirojem hitro pride do padca.
Električne skiroje ali e-skiroje poganja baterija in niso primerni za mlajše
otroke. Z navadnim skirojem moramo upoštevati prometna pravila za
pešce, z e-skirojem pa
pravila za kolesarje.
E-skiro ni igrača, ampak
je lahko motorno vozilo.
Voziti ga smejo odrasle
osebe, ki ga znajo
uporabljati in upoštevajo
pravila
varne
vožnje.
Voznik e-skiroja mora
imeti čelado in med
vožnjo ne sme uporabljati
slušalk ali mobilnega
telefona, saj to odvrača
pozornost od dogajanja v
prometu.
Po zakonu sme e-skiro
voziti tudi učenec, ki je
starejši od 12 let, ima pri
sebi kolesarsko izkaznico
in uporablja zaščitno
čelado. Ker pa so e-skiroji
nevarni (možnost padcev,
nestabilnost …), jih ne
priporočamo mlajšim od
14 let.
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VARNOST V
PROMETU

Prijatejli se odpravljajo na izlet s kolesom. Poskrbi, da si bodo dali na glavo vsak
svojo čelado.

V letošnjem
projektu sodeluje več
kot 20.315 otrok iz kar
239 vrtcev in
osnovnih šol.

OŠ Franceta Bevka, 1.b

1. Tina in Rok imata rdečo čelado.
2. Na Tinini čeladi so srčki.
3. Če bi zmešal barvi z Markove in Mašine
čelade, bi dobil zeleno. Markova čelada
je take barve kot morje.

Nikoli na
kolo brez čelade.

CSGM Mravljice Lampreht

OŠ Ivana Kavčiča
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2. Pij vodo
Sladke pijače, kot so sadni sokovi in pijače
z mehurčki, imajo ogromno sladkorja.
Ko jih piješ, je tako, kot da bi jedel
sladkarije. Zato se jim odpovej in raje
pij vodo. Kupi si plastenko brez BPA
ali steklenico in jo vedno nosi s sabo.

ŽIVIM
ZDRAVO

Matematika je zelo preprosta: če poješ in popiješ več, kot porabiš, se to nalaga v
maščobo. Če to narediš nekajkrat na mesec, ni težav, če pa to delaš vsak dan, se
zrediš. Veliko mladih je pretežkih. Veliko jih cele dneve preždi za računalnikom ali je
prilepljenih na ekran telefona. Na tak način ne moreš porabiti kalorij.
S temi tremi preprostimi nasveti pa teže ne boš pridobival, ampak jo boš počasi
izgubljal:
1. Redno se gibaj
Čim več hodi, teci, kolesari in preživi čim več časa zunaj, na svežem zraku. Najbolj
zabavno in učinkovito bo, če se za več gibanja odločiš skupaj s prijatelji. Podpirali in
spodbujali se boste, če bi včasih kdo raje ostal doma za računalnikom.

3. Jej večkrat na dan, tudi sadje in
zelenjavo
Vsak dan imej pet obrokov: zajtrk,
malico, kosilo, malico, večerjo. Obroki
naj vključujejo sadje in zelenjavo, da boš
dobil dovolj vitaminov in mineralov. Ne
jej vedno samo kruha. Za zajtrk ali malico
imaš lahko tudi proseno ali ajdovo kašo ali
ovsene kosmiče, v katere narežeš koščke sadja.

Po večerji ne
brskaj več po
hladilniku in ne
jej prigrizkov.
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Vaja dela mojstra,
če mojster dela vajo!

Deska na rokah

ŽIVIM
ZDRAVO

Poleg gibanja je dobro telo krepiti tudi z vajami za različne mišične skupine.
Za dobro držo in krepko telo je bistveno, da imamo močno jedro, ki ga tvorijo
trebušne mišice. Z redno in vztrajno vadbo jih lahko dobro okrepimo.
Med najbolj učinkovite vaje spada deska. Predstavili bomo nekaj različic deske.
Izvajaj jih vsak dan. Začni z desetimi sekundami za vsako vajo, čez en teden čas
podaljšaj za pet sekund in tako vse do 30 sekund. Ko boš vaje opravil, v tabelo vpiši
kljukico in število sekund. Tako boš v tabeli lepo videl svoj napredek.

Deska na komolcih – na
komolcih in raven trup

Stranska deska – na desnem komolcu,
raven trup; nato zamenjaš stran

Poišči mehko podlago, da te ne bo žulilo v komolce. Najbolje,
da poiščeš trato.
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Deska na rokah
Deska na komolcih
Stranska deska – desna
Stranska deska – leva

Deska na rokah
Deska na komolcih
Stranska deska – desna
Stranska deska – leva

Pri deski mora
biti zadnjica vedno
v ravni liniji, ne višje.
Gledaš v tla, da ne
poškoduješ vratu.
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Deska na rokah
Deska na komolcih
Stranska deska – desna
Stranska deska – leva
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BESEDA STROKOVNJAKA:
PRIJATELJSTVO

Uf, kako težko je, ko ti starši rečejo, da sam pospravi sobico, pa da zloži igračke in čeveljčke,
kajne? Pa mami ves čas nekaj pospravlja, zunaj pa sije sonce in te kar vabi, da bi tekal in skakal.
Potem pa še očka začne popravljati neubogljivo pipo, ki pušča. Vsi so nemirni in dan nam kar
polzi iz rok.
Kaj lahko narediš, da bo boljše in lažje in da se spet vrne dobra volja?
Morda bi pa lahko uporabil čarovnijo, ki jo je pokazala Marry Poppins, ki je iznašla
pesmico za pospravljanje. Ko jo zapoješ, se stvari kar same zložijo po poličkah in
omaricah. Misliš, da bi delovalo?
Zagotovo pa zelo pomaga, če stvari delamo skupaj, se ob tem pogovarjamo in
smejimo. Tudi prah je lepše pobrisan, če še ti pobrišeš kakšen kotiček in delaš
družbo mamici, bratcu ali sestrici, pa tudi očku. Tudi očka bo vesel, če mu prineseš
klešče, ki jih potrebuje, pa odneseš kakšne smeti v smetnjak.

Dnevi so lepi takrat, ko smo skupaj. Takrat tudi čas teče drugače in predvsem
pomaga, da si ga bomo zapomnili po tem, kako nam je bilo lepo skupaj in kako
zabavno je, ko se kar naenkrat izkaže, da je pospravljanje zanimivo, saj si ogledamo vse skrite kotičke omar in tudi pod posteljo vedno najdemo kaj zanimivega, kakšno že davno izgubljeno nogavičko, pa frnikolo, ki se nam je skrila.
Ni važno, kaj delamo, važno je, da smo skupaj in smo sonce drug drugemu.
Dr. Katarina Erzar Kompan

Dober prijatelj je kot štiriperesna
deteljica: težko ga je najti, ko pa
ga imaš, si srečen.
Irski pregovor

Prijatelji si zaupajo. Prijatelji si povejo,
če jih kaj prizadene, če so žalostni, če
imajo težave. Nekateri prijatelji povejo
o svojih težavah z lahkoto, drugi pa
potrebujejo nekaj pomoči in spodbude.

Kako si
pa ti danes?
Vse v redu?

Zato – če vidiš, da je prijatelj žalosten,
da ga je strah ali sedi sam nekje v kotu –
pojdi do njega. Lahko samo prisedeš in
si tiho, lahko ga povabiš k igri, ali pa ga
vprašaš: »Kako si?« in se mu nasmehneš.
Karkoli boš naredil, boš prijatelju pokazal,
da ni sam. Da si ga opazil in da ti lahko zaupa.
Temu se reče prijateljstvo.
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Pravljica o prijateljstvu

PRIJATELJSTVO

Siromašna ženica je iz zadnjih ščepcev moke skuhala močnik. Ko ga
je pojedla, je lonček skrbno pomila. Postavila ga je na okensko polico
in rekla: »Lonček-balonček, zdaj bom pa od lakote umrla, če mi ne bo kdo
pomagal.«

Lonček se je razjezil. Stekel je na trg in se postavil pod kravo. Ko je nekaj smrdljivega
spustila v lonček, je stekel k ženici.
Ko ženica videla, kaj ji je prinesel, se je zelo razjezila in lonček vrgla skozi okno. Pobral se
je in odcepetal v širni svet. Nikoli več se ni vrnil k ženici.
(povzeto po nemški pravljici Lonček-balonček iz knjige Mamka bršljanka, Mladinska knjiga)

Starka je zaspala, lonček pa je skočil na trg. Tam je kmet ravno iskal, kam bi stresel polno
vrečo fižola. Vesel ga je stresel v lonček. A ko ga je napolnil, je lonček odhitel k ženici.
Ženica se ga je zelo razveselila. Skuhala je fižolovo juho, nato pa je lonček skrbno pomila
in ga dala na okensko polico.
Ženica je spet šla spat, lonček pa iskat hrano. V mesnici so ravno iskali, kam zliti zajemalko, polno juhe. Veseli so jo zlili v lonček. Poln lonček je spet takoj stekel k ženici.
Ta je z velikim veseljem spila toplo juho. Nato je pomila lonček in ga postavila na polico.
Ko je zaspala, je lonček spet šel po svetu. Srečal je bogataša, ki ni vedel, kam bi spravil kup
zlatnikov. Razveselil se je lončka in jih nasul vanj. Ko je bil lonček poln, je stekel k starki.

Velik HVALA vsem 35.118 otrokom in 436 ustanovam, ki že celo
desetletje sodelujete z nami.

Tega dragocenega darila se je zelo razveselila. Stresla je cekine v krilo in zavpila lončku,
naj hitro steče nazaj in ji jih spet prinese. Ni se mu zahvalila. Ni ga pomila.

Prijateljstvo pomeni, da si
prijatelju hvaležen za vso pomoč,
da se mu zahvališ, kadar ti
pomaga, in da si do
njega prijazen.
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SLOVENIJA, KOT
JO VIDIMO
OTROCI

Dinarsko-kraški svet je ena najlepših pokrajin naše domovine. Razprostira se na
zahodnem, južnem in jugovzhodnem delu naše države in je večinoma zgrajen
iz kamenine, imenovane apnenec, ki je nastal v morju iz odmrlih delov školjčnih
lupin, ribjih kosti in lusk, koral ..., kar pomeni, da je bilo tu nekoč morsko dno.
Apnenec je pomembna osnova za nastanek krasa in kraških pojavov, ki pravljično
krasijo dinarsko-kraški svet.
Kraški svet je edina pokrajina, ki ima dva vzporedna svetova: nad zemljo in pod
zemljo. Po podatkih Jamarske zveze Slovenije je v Sloveniji trenutno registriranih
okoli 14.200 kraških jam.

Podzemski svet
je zelo občutljiv za
onesnaženje.
Pazimo nanj!

Med edinstvenimi in prepoznavnimi kraškimi mojstrovinami so Škocjanske jame, ki
so zaradi svoje lepote in posebnosti vpisane v Unescovo svetovno dediščino. Ena
najbolj obiskanih naravnih znamenitosti v Sloveniji pa je Postojnska jama, skozi
katero se lahko popelješ s podzemskim vlakcem. Zanimiva sta tudi presihajoče
polje v Cerknici in naravni most v Rakovem Škocjanu.
V kraških jamah, kjer prevladuje tema, živijo tudi živa bitja. Med najbolj zanimivimi
je človeška ribica ali močeril, ki je dobila ime po barvi kože, ki je podobna človeški.
V naših krajih živi tudi zelo redek črni močeril. Človeško ribico so prvič znanstveno
opisali in jo poimenovali v 18. stoletju. Skoraj stoletje pred tem je človeško ribico
in druge znamenitosti kraškega sveta v knjigi Slava vojvodine Kranjske opisoval
geograf in raziskovalec Janez Vajkard Valvasor in s tem opozoril na naravne
znamenitosti slovenske pokrajine.
Obisk jame je poleti še bolj prijeten, saj je v njej prijetno hladno.
Tomaž Oršič
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Fotografiji: STO Mediateka, Jošt Gantar
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4. Katero od naštetih ni slovensko smučišče?
Slovenci smo športen narod, ker nam raznolikost dežele nudi
številne možnosti športnega udejstvovanja. Črke pravilnih odgovorov ti
bodo razkrile še eno vrsto športa, ki se ga ne upa lotiti vsak, je pa zelo
priljubljen za gledanje.
Vpiši črke pravilnih odgovorov po vrsti v spodnja polja:

1. Med najbolj obiskanimi naravnimi plezališči v Sloveniji
je plezališče ob eni najstarejših slovenskih vasi:
U
S
B
M

Bohinjska Bela
Osp
Iški Vintgar
V Sloveniji ni naravnih plezališč

2. Kaj ne spada med poletne športe?
K
R
E
U

A
P
I
K

Stari vrh
Golte
Rogla
Mokrine

5. Slovenija je raj za pohodništvo.
Koliko kilometrov označenih in
urejenih pohodnih poti ima?
D
T
I
E

Več kot 100
Več kot 1000
Več kot 10.000
Več kot 100.000

Kateri od
naštetih športov
ti je najbolj všeč?

1. Plezališče Osp, ki leži ob zelo stari istoimenski vasici, zaradi prijetne primorske klime omogoča plezanje skozi
vse leto. Zaradi velikega števila raznolikih smeri vseh težavnosti je med našimi najbolj priljubljenimi plezališči.
2. Drsanje je zimski šport, poleti so drsališča zaprta.
3. V rudniških rovih pod reko Peco na Koroškem teče pod zemljo kar 5 km kolesarske poti. Obisk je možen samo
z vodnikom in je primeren tudi za otroke od desetega leta dalje.
4. Mokrine ali Nassfeld je smučišče v Avstriji, na Koroškem.
5. Poleg tega, da imamo 10.000 km označenih pohodnih poti, imamo tudi 175 planinskih koč in pohodniške
hotele in kampe.

SLOVENIJA, KOT
JO VIDIMO
OTROCI

Drsanje
Plavanje
Potapljanje
Surfanje

3. V Sloveniji imamo kolesarske poti tudi:
K Na nebu
S Pod reko
O Pod zemljo
E Na Triglavu
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Fotografije: STO Mediateka, Jošt Gantar, Skoki; Iztok medja;, Osp: wikipedia.org
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Vogel leži 1922 metrov nad morjem. Nanj se lahko popeljete z
nihalno žičnico, ki ustavi na 1535 m, nato pa se odpravite na raziskovanje.
Lep izlet je zagotovljen.

Neokrnjena narava Triglavskega narodnega parka
Čudoviti razgledi na Julijske Alpe in Bohinj
Pohodniške ture primerne za družine
Informacijska pot z zanimivostmi, ki jo zmorejo tudi najmlajši
otroci
Okusna slovenska kulinarika, ki da energijo za nove podvige

Pošlji nam fotografijo z Vogla na
info@drustvo-sobivanje.si in poslali
ti bomo darilo rastlinskih napitkov
Plane Plus.
V e-sporočilo ne pozabi dopisati
svojega naslova, da ti lahko pošljemo
darilo. Fotografije sprejemamo do
15. septembra 2022.
Rastlinski napitki
Plana Plus so tako dobri, da so
prejeli VELIKO ZLATO MEDALJO - za
leto 2021 in 2022 - Agra Pomurski sejem.

Vogel je lep v
vseh letnih časih.
Tam je kot v pravljici!
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Kuža Pazi
svetuje,
Kuža Pazi
varuje.

Vse bo v redu.
triglav.si

Poišči
pravi izrez.

