
Šola v naravi v CŠOD

CŠOD Cerkno

Bevkova 22, 5282 Cerkno

cerkno@csod.si, 031 755 572
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LETNA ŠOLA V NARAVI

25. do 29. maj 2015

učenci 5. in 6.r

učitelja Andraž Jekovec in Vesna More



CŠOD Cerkno
- Severna Primorska (Cerkljanska)

- 1680 prebivalcev (324 m), v občini živi 5055 prebivalcev

- Prvič omenjena v pisnih virih v drugi polovici 11. stoletja

- Najvišji vrh Porezen (1630 m)



Cerkljanska
Znamenitosti
Arheološki park Divje babe, Partizanska bolnica Franja, jama aragonitnih 

ježkov, Cerkljanski muzej, domačija Franceta Bevka …

Planinske ture
Porezen (1630 m), Kojca (1303 m), Kopa (1360 m), 

Lajše - Bevkov vrh (1006 m)

KLIMA

Povprečna poletna temperatura: 17,8 °C

Povprečna zimska temperatura: 0,1 °C



Bivalni pogoji
- 62 ležišč v obnovljeni stavbi

- Večnamenski center Cerkno

- Razporeditev sob: 

- 6 x 7, 4 x 1, 3 x 3, 3 x 2, 1 x 1 z WC-jem in tušem

- Jedilnica: 66 stolov

- Učilnica

- Igralnica

- Bližina osnovne šole 

- Športna dvorana

- Igrišča

- Odbojka, nogomet, 

košarka



Bivalni pogoji



Plavanje
- V Hotelu Cerkno se nahaja 

pokrit plavalni bazen (25 x 13 

m) primeren za rekreacijo, 

priprave plavalnih klubov ...

- V bazenu je termalna voda iz 

bližnje vrtine (30°C).

- Tretjina bazena je primerna za 

neplavalce.

- 2 plavalna učitelja

- predvideno plavanje dopoldne 

in popoldne – igre v vodi 

(trajanje 1,5 do 2 uri v kosu/2×

vsak dan)

Foto: Hotel Cerkno



Program izvaja CŠOD Cerkno

Tematski teden: ŽIVIM V NARAVI
Namenjen je učencem 1.–9. razreda OŠ

Šole lahko izbirajo med različnimi vsebinami, povezanimi z vsebinami 

živim v naravi:

- Jaz in moje mesto v naravi (trajnostno gospodarjenje in življenje)

- Kam se lahko skrijem? (bivaki, šotorišča, tabori)

- Ogrejem si dlani (taborni ogenj)

- Kam lahko grem? (izleti, pohodi, orientacija, fotolov)

- Kako pazim nase? (prva pomoč in varnost)
Foto: Hotel Cerkno



Program izvaja CŠOD Cerkno

Večerna orientacija po "mestu" in vasi
- Orientacija

- Karta

- Kompas

- Doživetje

- Čas trajanja: 90 minut



Program izvaja OŠ Cerkno

Energetski EKO PARK OŠ CERKNO 
Z brunarico obnovljivih virov energije

Seznam sklopov z okvirnimi vsebinami delavnic:

- Obnovljivi viri energije

- Vreme bo …

- Občutimo in spoznajmo naravo

- Očistimo zemljo

- Čebelarska delavnica

- Čas trajanja: 60 do 90 minut, vse triade

Foto: Osnovna šola Cerkno



Program izvaja Cerkljanski muzej

Vodeni ogledi 
- Pust je kriv! Pripoved o cerkljanskih laufarjih

- Cerkljanska skozi stoletja

- Čas trajanja 60 min, vse triade

Foto: Cerkljanski muzej

Današnje muzejsko poslopje v prvotni podobi, okoli leta 1930

Foto: Cerkljanski muzej



Program izvaja 

Cerkljanski muzej

Partizanska 

bolnica Franja
- Partizanska bolnica Franja je 

rekonstruiran spomenik 

nepremične kulturne dediščine 

iz časa 2. svetovne vojne in 

hkrati simbol boja, humanosti in 

junaštva Slovencev, ki so se 

skupaj z drugimi 

svobodomiselnimi narodi 

zoperstavili fašizmu in nacizmu.

- Dolenji Novaki pri Cerknem, 

4 km.

- 4,00 EUR/učenca, čas trajanja 90 

min, vse triade.

Foto: Luka Kalan



Zanimivosti v bližini

Prazgodovinsko 

arheološko najdišče 

Divje babe
- Najdišče ostankov jamskega medveda in sledi 

ledenodobnega človeka, njegova kurišča in 

kamnito orodje. 

- Najznamenitejša najdba je 55.000 let stara 

koščena piščal, izdelana iz kosti jamskega 

medveda, v katero je neandertalec vdolbel 4 

luknje. 

- Koščena piščal je najstarejše najdeno glasbilo 

na svetu, zato Šebrelje oziroma Cerkljansko 

imenujemo tudi "zibelka svetovne glasbe".

- Šebrelje, 15 km

- 2 EUR/osebo, čas trajanja 60 minut



Zanimivosti v bližini

Laufarija
- Ena najbolj prepoznavnih tradicionalnih pustnih skupin v Sloveniji.

- Stoletja dolgo poteka po nenapisanih pravilih, ki se z ustnim izročilom 

prenašajo iz roda v rod.

- Skupina danes šteje 25 likov.

- Posebnost so njihova naličja - t.i. "larfe", 

ki so izrezljane iz lipovega lesa.

- Pustna obsodba poteka kot sklenjena dramska igra v cerkljanščini.

- Cerkljanska Laufarija je od novembra 2010 vpisana v slovenski register 

žive kulturne dediščine. Foto: Bojan Tavčar



Pridte u Cierkna! :)


