
ZAČUTIMO GOZD – POUČNE DELAVNICE Z GOZDARJI 

19. 10. 2022 smo izpeljali ND za DRUGOŠOLCE OŠ Ribnica 

 

Dan je bi l nekaj posebnega že zato, ker ga je skupaj s 100 učenci preživelo 

kar 17 odraslih oseb, od tega 10 gozdarjev s kočevsko -ribniškega območja .  

 

V prijetnem, jesensko obarvanem dnevu, sredi hrastovo gabrovega gozda, v 

katerem je moč najti še gorski javor, češnjo, smreke in posamezne jelke ter 

razl ične grmovnice, so v Gornjih Lepovčah drugošolci spoznavali gozd v 

zanimivih in poučnih dejavnostih, ki so jih na pobudo učitelj ic 2. razredov iz 

OŠ Ribnica organizirali gozdarji iz Zavoda za gozdove Slovenije.  

 

 

Foto: Jana Asič 

 

V nadaljevanju si lahko ogledate slike z zanimivih postaj, k i so bi le 

postavl jene po gozdu ter povzetek vsebine posameznih delavnic.  

 



TONE ŽAGAR je pripravil delavnico Gozdni bonton, kjer so učenci z veseljem poiskali (v 

podrasti in na vejevju skrite) predmete, ki na sodijo v naravo. Nato so še sami našli nekaj 

stvari, ki so jih ljudje odvrgli ob poti ter se pogovorili o tem, kako bi moral vsak izmed nas 

ravnati in skrbeti za naravo. V to delavnico je sodil poučen razgovor o tem, kakšna pravila 

obnašanja veljajo v gozdu. Mi smo v njem obiskovalci, tu domujejo raznovrstne živali in 

rastline. Številne gozdne rastline in gozdni sadeži služijo za hrano mnogim gozdnim živalim, 

zato ničesar ne uničujmo. Vprašajmo se, kako bi se počutili mi, če bi v naš dom vstopali 

neznani ljudje s kričanjem, razgrajanjem, uničevanjem ali odmetavanjem odpadkov? 

 

   
                               Foto: Tjaša Zgonc                                                             Foto: Jana Asič 

 

      
                Foto: Ema Oražem                                                                Foto: Polona Lazarević        



     MIRKO RUS je v delavnici Drevesa v gozdu otrokom približal rastlinsko pestrost gozda – 

pogovarjali so se o različnosti dreves, ugotovili so, da so ena drevesa iglasta, druga pa 

listnata. Nato so učenci iskali in nabirali liste različnih listnatih drevesnih vrst, jih zlagali po 

enakih oblikah, po velikosti, jih opazovali, potipali. List je lahko okrogel, podolgovat, enoten 

ali deljen, z nazobčanim ali gladkim robom, gladek ali hrapav ... Učenci so sestavljali 

zanimive vzorce, saj so mnogi listi v jeseni zelo zanimivih, skoraj mavričnih barv. Nabrali so 

si lahko tudi nekaj primerov listov različnih listavcev, da bi jih uporabili pri likovni umetnosti 

ali pa bi v učilnici naredili majhno razstavo. 

         
                                                   Foto: Polona Lazarević                                                                          Foto: Tjaša Zgonc 

 

 

   
                                                                                             Foto: Jana Asič                                                   Foto: Jana Asič 

 



     BOŠTJAN PRIMČIČ in BOŠTJAN KOJEK sta zainteresirala učence z delavnico Živali v 

gozdu. Drugošolci so zagnano raziskovali okolico izbrane gozdne doline ter zvedavo 

opazovali manjše živali (hroščke, mravlje, stonoge, strige, mokrice …) tako, da so jih ujeli v 

lonček z lupo, si jih ogledali, pokazali še drugim, nato pa jih izpustili v naravo. Iskali in 

prepoznavali so sledi živali v gozdu (peresa ptic, pajčevine, srebrne sledi polžev na gobjih 

klobukih, luknjice v listih rastlin, rove v tleh in rovčke pod lubjem, obglodana semena …). 

Najdbe so označili z zastavicami, da so si jih lahko ogledali še ostali v skupini. Učenci so bili 

navdušeni nad rogovjem, ki so ga našli na tleh (jelenje in srnjakovo), nekateri bi to najraje 

odnesli kar s seboj domov … 

        
                                        Foto: Polona Lazarević                                                 Foto: Polona Lazarević 

 

 

                 
 

                                                        Foto: Jana Asič                                                        Foto: Jana Asič 



  

     KATJA KONEČNIK je za drugošolce pripravila vznemirljivo pustolovščino z naslovom Slepa 

steza, kjer so učenci najprej v tišini poslušali dogajanje v gozdu, nato pa z zavezanimi očmi, 

s pomočjo uporabe ostalih čutil, premagovali ovire na izbrani stezi po gozdu. Ob Slepi stezi 

je bila v pomoč udeležencem napeljana vrvica, ki jih je vodila čez kamne, korenine, mimo 

rastlin, grmičkov in polomljenih vej, ležečih na tleh. Učenci so se z levico trdno oprijemali 

vrvice, z desnico pa so tipali predmete pred seboj in pod nogami ter si pomagali tudi s 

poslušanjem. Malo smo jih usmerjale še učiteljice in gozdarji pripravniki, da so razgibano 

stezo kljub različnim nevarnostim vsi varno prehodili ... 

 

     
                                                                                          Foto: Tjaša Zgonc                                   Foto: Polona Lazarević 

 

      
                                                                            Foto: Nika Vrbinc Mihelič                                            Foto: Jana Asič 

 



MIRKO PERUŠEK je pripravil zanimivo doživetje z delavnico Zvoki in vonji v gozdu.  

Skupine učencev, ki so se udeležile delavnice proti koncu naravoslovnega dne, so z 

navdušenjem poročale, kako je okrog območja, kjer je gozdar s posebno piščalko in z 

uporabo zvočnih posnetkov posnemal glasove ptic, letelo in se oglašalo kar precej zanimivih 

ptic. Imenitno je bilo tudi to, kako spretno je posnemal glasove zelo različnih gozdnih živali. 

Učenci so v nadaljevanju delavnice raziskovali še vonjave v gozdu. V majhne lončke so 

nabrali koščke drevesnih listov, mahu, gobic, trhlega lubja ipd. Nato so s pomočjo vonjanja 

ugotavljali, da je možno nekatere nevarnosti v gozdu zaznati tudi z vonjem. 

 

                              

                                           Foto: Polona Lazarević                                                                                Foto: Tjaša Zgonc 

 

      

                                                                                      Foto :Ema Oražem                                               Foto: Jana Asič                                                                      



Dan, preživet z gozdarj i, je navdušil vse udeležene. Učenci so polni zanimivih 

vt isov v šoli pripovedovali, kaj vse so doživeli in j im je bi lo zanimivo. Prav za 

vsakega se je našlo nekaj. Kl jub temu, da so še majhni, živahni ..., j im bo to 

poučno druženje zagotovo še dolgo, mogoče celo trajno ostalo v lepem 

spominu.  

     

                                                                                Foto: Ema Oražem                                       Foto: Ema Oražem                                                                         

 
Ge. Katji Konečnik in g. Mirku Perušku, predstavnikoma gozdarjev iz Kočevja 
in Ribnice smo že posredovali svojo željo, da bi takšno izkušnjo kot letos radi  
ponovil i tudi v prihajajočem šolskem letu, z novo generacijo drugošolcev. 
Glede na njihove odgovore se bo ta želja, če bodo takrat okoliščine in vreme 
naklonjeno, skoraj zagotovo uresniči la.  

 

                                                                           Zapisala: Polona Lazarević   
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