
V objemu narave – 
učna pot Po sledeh vodomca
V Logu je urejen del naravoslovne učne poti, kjer učenci na vodenem 
ogledu mimo ribnikov, čebelnjaka in opazovalnic za ptice spoznajo 
življenje v mokrišču, mejici in sadovnjaku. V vodomčevi učilnici se v 
okviru pedagoških delavnic udeležijo tematskih učno-doživljajskih 
programov, s katerimi povežemo učenje o naravi z njenim pristnim 
doživljanjem.

Na razširjeni učni poti učence s pristopom gozdne pedagogike 
spodbujamo k lastni aktivnosti in poučnemu raziskovanju gozdnega 
prostora. Na ekskurziji bo predstavljena delavnica Gozdni detektiv.

“Goreča” sporočila – Tabor nad Cerovim
Tabor nad Cerovim je eden redkih ohranjenih protiturških taborov na 
Slovenskem in je po adaptaciji postal eden najpomembnejših 
kulturnozgodovinskih spomenikov v Sloveniji.

Učenci na vodenem ogledu spoznajo taborski kompleks z obzidjem in 
obrambnim hodnikom, si ogledajo cerkev s freskami in nato še črno 
kuhinjo ter muzejsko sobo, kjer spoznajo nekaj ključnih elementov 
protiturške obrambe na Slovenskem. Si lahko zamislite, da je 'ognjena 
pošta' s prižiganjem kresov preko Slovenije prepotovala v zgolj nekaj 
urah?

Podzemni biser – Županova jama
Županovo jamo sestavlja osem dvoran, bogato okrašenih s kapniki, ki 
jih je mogoče opazovati povsem od blizu. Ker na majhni površini v jami 
in pred jamo spoznamo obilico značilnih kraških oblik, je zelo primerna 
za poučevanje o krasu. Za ogled je urejenih 600 metrov utrjene poti, 
jama je razsvetjena.

Vodeni interpretativni ogledi za šolske skupine potekajo celo leto, na 
voljo so tudi pedagoški programi v obliki poučnih ustvarjalnih delavnic 
o kraškem svetu ali pa terensko delo z učnimi listi. Na ekskurziji bomo 
predstavili delavnico Jama LAB, kemijske poskuse o krasu. 

Županova jama,
Tabor in Log Cerovo:

Predstavitvena ekskurzija za ravnatelje, učitelje 
in profesorje osnovnih ter srednjih šol

Priporočila in informacije:
Pohodni čevlji in obleka, dolgi rokavi za ogled Županove jame, pijača iz 
nahrbtnika. 

Pot za oglede je lahka in prehodna v vsakem vremenu, med lokacijami 
je zagotovljen avtobusni prevoz. V Županovi jami velik del poti 
sestavljajo stopnice, vseeno pa je primerna za večino obiskovalcev.

Ekskurzija je namenjena predstavitvi pedagoških vsebin in je za 
ravnatelje, učitelje ter profesorje osnovnih in srednjih šol brezplačna.  
Izvedba bo v vsakem vremenu.

Prijave:
info@zupanovajama.si oz. 040 645 341 (Lučka Jere)

Ob tem navedite ime in priimek, naziv šole, vašo funkcijo v šoli
in kontakt. 

Prijave zbiramo do 21. 8. 2019. Število mest je omejeno!
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PROGRAM:
8.30

zbor udeležencev v Grosuplju
pri Osnovni šoli Louisa Adamiča, 

Tovarniška 14, Grosuplje

9.00
prihod k Županovi jami in ogled

10.15 
odmor za kavo

10.45
ogled Tabora Cerovo

12.00
ogled Loga pod vasjo Cerovo

in vodomčeve učilnice

13.30
topel obrok

14.30
zaključek v Grosuplju

Glede na vaše zanimanje bomo 
skupaj z vami oblikovali program 
za potrebe vašega naravoslovne-
ga, kulturnega ali športnega dne, 
ekskurzije ali zaključnega izleta.
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Spoštovani,
Pridružite se nam 23. 8. in spoznajte kraško lepotico 
Županovo jamo, edinstven protiturški Tabor nad Cerovim 
in ornitološko – botanično učno pot Po sledeh vodomca.

Vabljeni!


