Matkov škaf:

Zaključni izlet:

Matkov škaf je naravna znamenitost, ki v
majhni dolini v vencu ledeniških dolin
Kamniško – Savinjskih Alp leži med Logarsko
dolino in avstrijsko mejo. Pojavi se v
spomladanskem času, do katerega se je pod
skalo čez zimo nakopičila ogromna količina
snega. Ob taljenju snega se prek previsne skale
voda steka v dolino, imenovano Matkov kot, in
v snegu stali luknjo, ki so jo domačini zaradi
oblike poimenovali Matkov škaf. Kadar je
snega veliko, je škaf lahko globok tudi do 20
metrov.

Na zaključnem izletu bomo podelili diplome za
opravljeno planinsko šolo. Otroci bodo imeli
priložnost, da se preizkusijo v plezanju v
naravni steni – zagotovo nepozabno doživetje!
Prikazani bodo tudi drugi pripomočki in
elementi, ki jih uporabljamo v gorah in na
zavarovanih poteh. Ob koncu pa se bomo
okrepčali in zabavali še na skupnem pikniku.

MLADINSKI ODSEK
»Program za leto 2015«

Kontakt:
Urban Dimec: 031-264-218
Matkov škaf

Plezanje v naravni steni

Martin Železnik: 040-239 393
Andreja Udovč: 040-661-769

Program za tekoče leto:

Tamar:

Bohor:

V spomladanskem času tekočega šolskega leta
imamo v načrtu izvesti tri izlete za
osnovnošolsko mladino v občinah Šentrupert ter
Mokronog – Trebelno. V primeru dovolj
velikega zanimanja bo organizirana tudi dvo- ali
tro-dnevna tura oz. krajši osnovnošolski tabor.

Planinski dom v Tamarju se nahaja ob robu
večjega travnika, od koder se nam odpre lep
razgled na gorske stene in vrhove, ki obkrožajo
Tamar in Planico. Večina obiskovalcev si
omenjeni dom izbere za cilj izleta, nekateri pa le
za izhodiščno oz. vmesno točko visokogorskih
tur. V Planici - dolini pod Poncami - si bomo
ogledali slovenski ponos: smučarske skakalnice
z bogato tradicijo smučarskih skokov oz.
poletov. Opravili bomo tudi turo do izvira
Nadiže na pobočju Ponc (1203 m).

Veliki Javornik je s 1023 m najvišji vrh
Bohorja, ki se nahaja v Posavskem hribovju.
Čeprav je vrh neporaščen in daleč okrog ni
višjih hribov, se z vrha ne ponuja razgled, saj
bližino vrha obdaja strnjen gozd. Na travnatem
vrh je v neposredni bližini vpisne skrinjice tudi
lovska opazovalnica-

1. izlet: Planica – Tamar – Planica (lahka
tura, 1,5h v eno smer)
2. izlet: Bohor (Pot štirih slapov, celotna
pot: 3h)
3. izlet: Matkov škaf (2h v eno smer)
4. izlet: Društveno plezališče (zaključek,
piknik, plezanje v naravni steni, prikaz
vrvne tehnike)
Ob vsakem izletu želimo izvesti del planinske
šole in na zadnjem srečanju podeliti diplome.

Nordijski center Planica – vizualizacija

Planinska šola:
Planinska šola je osnovno izobraževanje za
osnovnošolsko mladino v okviru obiskovanja
planin. Otroke se na njej izobražuje o orientaciji,
vozlanju, gorski naravi, gibanju v gorah, potrebni
opremi, obnašanju v kočah in še in še.
Glede na želje in motivacijo otrok se lahko
udeležimo tudi tekmovanja v planinski šoli ali
orientacijskega tekmovanja.

Dolina Tamar v Triglavskem narodnem parku

