Vabilo na naravoslovni tabor v CŠOD Trilobit
Naravoslovni tabor je na naši šoli že tradicionalen. Udeležijo se ga lahko dijaki
splošne gimnazije in predšolske vzgoje. V šolskem letu 2015/2016 bo potekal
od 6. do 10. junija, 2016, v CŠOD Trilobit nad Jesenicami.
CŠOD Trilobit leži na pobočju Karavank, na bregu manjšega umetnega jezera
smaragdne barve, ob stari hidroelektrarni Javorniški Rovt. S treh strani je obdan
z gozdovi in gorskimi pašniki.
Je dobro izhodišče za krajše ali daljše pohodniške ture in ekskurzije v okolico,
bodisi v sosednje doline ali pa na pobočja in vrhove Karavank (Medji dol,
Belščica, Golica, Stol, Ajdna) ter na Pot kulturne dediščine. Z vrhov so odlični
razgledi na Triglav, Pokljuko, Jelovico, Bled, Gornjesavsko dolino in proti
Ljubljani.
Na jezeru je urejen pristan, na voljo pa je več kanujev. Ob domu sta
večnamenski igrišči za odbojko, mali nogomet, badminton in košarko, za
športno razgibavanje pa služi umetna plezalna stena.
Posebnost doma sta opremljena geološko-paleontološka delavnica in stalna
razstava kamnin in okamnin Karavank.
Teden, ki pa ga bomo preživeli v Domu Trilobit bo zagotovo nepozaben… Ne
samo zaradi izkustvenega učenja v naravi, dobre hrane, ampak tudi zaradi
zanimivega programa. Dijaki si boste v tem času ogledali značilnosti alpskega
sveta, raziskovali fosile, vmes spoznavali značilne rastline in živali… To pa še
zdaleč ni vse…. Izdelali boste naravno kolekcijo za nego telesa; kot je zeliščna
krema za ustnice, glicerinsko milo, kroglice za penečo kopel, parfum po lastni
želji in še kaj. Dneve bomo popestrili še s športnimi aktivnostmi in prijetnim
druženjem.
Cena tabora je 120 € in jo bo mogoče poravnati v treh obrokih. Prijavite se s
prijavnico ali pri prof. Smiljani Adamič Vasič. V okviru obveznih izbirnih vsebin
je tabor ovrednoten s 50 urami.
Vabim vas, da se nam pridružite!
Organizatorica tabora: Smiljana Adamič Vasič, prof.
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