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Bilten ni lektoriran. 
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UVOD 

 

V jubilejnem letu 2017, ob 250-letnici šolstva pri Sv. Juriju ob Ščavnici,  smo na OŠ Sv. Jurij ob 

Ščavnici organizirali in izvedli naravoslovni tabor z naslovom Po sledeh bobra in vidre. Tabora 

se je udeležilo 29 učencev iz 5., 6., 7. in 8. razreda. Tabor smo začeli z ogledom muzejske sobe 

v gasilskem domu PGD Sv. Jurij ob Ščavnici, kjer nam je g. Franci Čuš predstavil bogato 

zgodovino društva. Glavnina dejavnosti tabora je potekala na terenu v različnih delavnicah ob 

regulirani strugi in stari strugi reke Ščavnice, kjer se skrivata bober in vidra ter druge zanimive 

živali ter rastline. Skrivnosti življenja ob reki Ščavnici nam je pričaral g. Roman Muhič, velik 

ljubitelj in opazovalec narave. Pot nas je vodila mimo tretje točke z naslovom Izpred dobrih 

petih milijonov let, ki je del učne poti Odkrivajmo biotsko raznovrstnost kraja. Kulturno in 

naravno dediščino kraja smo  spoznavali na Stari Gori, kjer so nas sprejeli člani Turističnega 

društva Sv. Jurij ob Ščavnici in nam predstavili mlin na veter in Etnološki muzej v stavbi 

nekdanje osnovne šole. Za presenečenje na Stari Gori pa je poskrbela šolska kuhinja, ki nam je 

pod lipami pričarala vzdušje piknika. Pozno popoldanske in večerne aktivnosti smo nadaljevali 

na šolskem igrišču, kjer smo se pomerili v športnih igrah in likovnem ustvarjanju na temo bobra 

in vidre. Večer smo si popestrili z ogledom filma pod zvezdami in s pogledom skozi teleskop.  

Drugi dan je potekal ob sproščenem vzdušju v  Blaguškem gozdu in ob Blaguškem jezeru, kjer 

smo po skupinah spoznavali skrivnosti gozda in vodovja. Zmagovalci kviza z različnimi 

naravoslovnimi nalogami in dejavnostmi smo bili vsi.  

Tabor smo zaključili s kosilom v šolski jedilnici in podelitvijo priznanj vsem udeležencem 

tabora.    

 

ZAHVALA 

Za izvedbo tabora z naslovom Po sledeh bobra in vidre gre zahvala: 

 šolska kuhinja (Vlado Paldauf, Marija Hauzer, Irena Skotnik) 

 hišnik (Anton Kolbl) 

 zunanji sodelavci (Roman Muhič, Franci Čuš, Edi Sedmak, Boris Kovačič). 
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CILJI TABORA 

Naravoslovni tabor z naslovom Po sledeh bobra in vidre je zasledoval učne cilje z različnih 

predmetnih področjih: naravoslovje, matematika, geografija, zgodovina, biologija, kemija, 

šport, likovna umetnost, etnologija, astronomija, tehnika in tehnologija. 

Operativni cilji tabora: 

 Spoznavanje biološke pestrosti različnih naravnih in umetnih ekosistemov; 

 Ugotavljanje in merjenje fizikalnih, kemijskih in geografskih dejavnikov življenjskega 

prostora bobra in vidre; 

 Spoznavanje biotskih dejavnikov okolja, ki vplivajo na življenje bobra in vidre; 

 Spoznavanje značilnosti bobra in vidre ter ostalih živali; 

 Matematična obdelava podatkov; 

 Opazovanje vesoljskih teles s teleskopom in zvezdno karto; 

 Spoznavanje naravne in kulturne dediščine krajev; 

 Razvijanje strpnosti, sodelovanja, odgovornosti, spoštovanja; 

 Razvijanje odgovornega vedenja v naravnem okolju in kulturnih ustanovah; 

 Razvijanje gibalnih spretnosti. 

 

  



PO SLEDEH BOBRA IN VIDRE 2017 

 
3. in 4. julij 2017  stran 5 
 

UDELEŽENCI TABORA 

1. Julija Paldauf, 8. r. 

2. Denis Breznik, 7. b 

3. Tilen Holc, 7. b 

4. Matej Perkič, 7. b 

5. Lana Brumen, 6. a 

6. Bine Domajnko, 6. a 

7. Nina Jurkovič, 6. a 

8. Julija Polak, 6. a 

9. Žan Rantaša, 6. a 

10. Eva Gradišnik, 6. b 

11. Julija Kronvogel, 6. b 

12. Eva Mlinarič, 6. b 

13. Marsel Repa, 6. b 

14. Rene Repa, 6. b 

15. Tina Veberič, 6. b 

16. Žiga Cerar, 5. r. 

17. Urban Čuš, 5. r. 

18. Adan Drevenšek, 5. r. 

19. Tanja Fras, 5. r. 

20. Ana Krajnc, 5. r. 

21. Nik Krajnc, 5. r. 

22. Eva Kurbos, 5. r. 

23. Nika Lovrec, 5. r. 

24. Aljaž Štrakl, 5. r. 

25. Tomaž Topolnik, 5. r. 

26. Patricija Vogrinec, 5. r. 

27. Patrick Vogrinec, 5. r. 

28. Sebastjan Vojsk, 5. r. 

29. Lucija Žabota, 5. r. 
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PROGRAM TABORA 

1. dan (ponedeljek, 3. 7. 2017) 

 prihod v šolo: 9.00 

 terensko delo v Biserjanah, Žihlavi, Stari Gori in na Ženiku: od 9.30 do 16.00 (biološka, 

geografska, zgodovinska, matematična, fizikalna delavnica) 

 zabavno druženje pri šoli: 16.00 do 19.00 (športne in družabne igre, likovno ustvarjanje) 

 večerni program: 19.00 do 22.00 (astronomska delavnica, nočni kino, spanje na 

blazinah) 

2. dan (torek, 4. 7. 2017) 

 terensko delo v Sv. Juriju ob Ščavnici in na Blagušu: od 9.00 do  12.00 (biološka, 

geografska, matematična, kemijska delavnica) 

 zaključek tabora: 12.00 do 13.00 
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DELAVNICE Z VTISI UDELEŽENCEV IN FOTO UTRINKI TABORA 

Vse na taboru mi je bilo všeč: spanje, odbojka, hrana, prijatelji, učitelji. Naslednje leto spet. 

Patrick Vogrinec, 5. r. 

 

Na taboru je bilo zelo kul. Spanje, risanje, šport, hrana, pohodi, tekmovanje, učitelji. 

Naslednje leto spet. 

Nik Krajnc, 5. r. 

 



PO SLEDEH BOBRA IN VIDRE 2017 

 
3. in 4. julij 2017  stran 8 
 

Najbolj sem se zabavala pri plesu. Zabavna mi je bila tudi astronomija. Večerni kino je bil 

prav tako super. Bilo je odlično in upam, da bom tabor lahko obiskala vsaj še enkrat.  

Eva Kurbos, 5. r. 

 

Najboljše na taboru mi je bilo, ko smo šli na Staro goro. 

Urban Čuš, 5. r. 
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Tabor me je presenetil z večernim kinom. Na taboru smo se veliko naučili in veliko hodili. 

Zelo me je razveselil. 

Ana Krajnc, 5. r. 

 

Na taboru so mi bile najbolj všeč različne delavnice v šoli in drugi dan v gozdu. Zelo zanimivo 

pa je bilo spanje v telovadnici. 

Tina Veberič, 6. b 
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Najbolj všeč mi je bilo to, da smo imeli nočni kino. Ni mi bilo všeč to, da so bile blazine za 

spanje tako trde. 

Eva Mlinarič, 6. b 

 

Bilo mi je v redu, še posebej drugi dan, ko smo se šli igre. Želel bi samo, da bi tabor trajal 3 

dni. 

Sebastjan Vojsk, 5. r. 
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Na taboru mi je bilo najbolj všeč spanje na blazinah. Rada bi, da bi se tabor še enkrat ponovil, 

saj mi je bilo vse všeč. 

Eva Gradišnik, 6. b 

 

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo z učiteljema igrali odbojko. Želim pa, da bi tabor bil še kdaj in 

dlje časa. 

Lana Brumen, 6. a 
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Všeč mi je bilo, da smo imeli nočni kino zunaj. Ni pa mi bilo všeč, da smo spali na trdih 

blazinah. 

Tomaž Topolnik, 5. r. 

 

Všeč mi je bilo, da smo se na taboru naučili nekaj novega. 

Žan Rantaša, 6. a 
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Všeč mi je bilo, da smo bili veliko zaposleni. Ni mi bilo všeč, da nismo spali ločeno dečki in 

deklice, pa da so bile blazine tako trde. 

Julija Paldauf, 8. r. 

 

Najbolj všeč mi je bilo spanje in ko smo na Blagušu metali žabice.  

Žiga Cerar, 5. r. 
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Tabor se mi je zdel super, najbolj všeč mi je bil kviz ter spanje v spalnih vrečah. 

Nina Jurkovič, 6. a 

     

Všeč mi je bilo, ko smo gledali film in s teleskopom. Všeč mi je bilo tudi, ko smo hodili na 

različna mesta in spoznavali naravo. Veliko sem se tudi naučila. Zelo zelo mi je bilo všeč. 

Tanja Fras, 5. r. 
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Vse mi je bilo všeč, najbolj pa spanje v šoli. 

Rene Repa, 6. b 

 

Všeč mi je bilo spanje v šoli in gledanje skozi teleskop. 

Marsel Repa, 6. b 
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Tabor se mi je zdel zelo zanimiv in fantastičen. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo gledali film. 

Julija Polak, 6. a 

 

Bila je dobra hrana, sladoled, sokovi in tudi nogomet. 

Denis Breznik, 7. b 
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Na taboru mi je bilo najbolj všeč delo v gozdu in ob potokih. Želim, da bi bil tabor še 

naslednje leto. 

Julija Kronvogel, 6. b. 

 

Najboljše mi je bilo, ko smo zvečer opazovali vesolje s teleskopom. Na taboru mi je bilo zelo 

všeč. 

Patricija Vogrinec, 5. r. 
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Najboljše mi je bilo, da smo zunaj opazovali planete in gledali film. Super mi je bilo tudi, ko 

smo spustili žogice v reko in jih potem ulovili. Da smo na Stari Gori jedli ražnjiče in da smo 

gledali ostanke fosilov ter da smo imeli kviz. V glavnem celi tabor mi je bil všeč. 

Lucija Žabota, 5. r. 

 

Najboljše na tem taboru mi je bilo, ko smo zvečer z učitelji opazovali zvezde ter luno in 

gledali film. 

Nika Lovrec, 5. r. 
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Všeč mi je bilo spanje, hrana, astronomija, film, risanje. Rad bi, da bi bil naslednje leto tudi ta 

tabor. 

Aljaž Štrakl, 5. r.  
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POVZETEK 

Na OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici je bil naravoslovni tabor organiziran prvič. S pridobitvijo mnenj 

učencev tabora smo ugotovili, da smo zastavljene cilje dosegli. Hkrati pa nam je bilo v veliko 

veselje, da so učenci izrazili željo po ponovnem taboru v naslednjem šolskem letu. Njihovo 

zadovoljstvo in veselje nad taborom izraža tako slikovno gradivo biltena kot njihovi zapisi ob 

zaključku tabora.  

 

 


