
Takoj ko sem jih videla, da 
prihajajo iz šole, sem pomislila: 

»Ne že spet eden tistih dni (beri 
razredov)!« Govorim o razredu, ki se spreminja iz 

minute v minuto, je glasen, ne posluša, ne upošteva 
navodil, otroci se ukvarjajo samo s sabo in s svojimi 

potrebami in pri tem bolj ali manj uspešno negirajo vse 
druge. Seveda se tako stanje nadaljuje tudi v gozdu. Vpijejo, 

prerivajo se in ne znajo sodelovati. Verjamem, da ne mislijo 
nič slabega, navsezadnje so 12-letniki, ki so vznemirjeni, ker 
lahko gredo iz razreda. Ne preostane ti nič drugega, kot da 
skrbiš za varnost in se prepustiš toku in gozdu. Se potopiš 
z njimi v raziskovanja, naloge, komuniciraš, sprašuješ, se 
zanimaš za njihove ideje ... In kaj se zgodi čez eno uro – v 

gozdu je naenkrat taka tišina, da slišiš kako 
odpada listje. Otroci so se umirili in vsak 

po svojih najboljših močeh opravlja 
dane aktivnosti. Zgodba je vedno 

enaka. Tudi te večne »vrtavke« 
je narava ujela.

Organiziramo delavnico

Gozdni dan
Otroci boljše uspevajo v gozdu kot v razredu. Zato gremo 
v šolskem letu 2016/17 skupaj z vami v gozd!

VKLJUČUJEMO: Poleg aktivnega spoznavanja gozdov: 
spontanost, kreativnost, oblikovanje idej, reševanje 
problemov, sodelovanje, aktivno raziskovanje in dobro 
voljo.

NE BOJIMO SE: Učnih načrtov, gozdne matematike, 
uporabe kompasa, blatnih otrok, učiteljev in učiteljic, ki 
imajo slab dan, nevednosti otrok o naravi in staršev, ki 
želijo vedeti vse.

VESELIMO SE: Tega, da bomo z vami preživeli dan 
v gozdu, da bomo kakšnega nadobudneža navdušili 
za naravoslovje ali pa poezijo, da ne bomo pri mokrih 
nogavicah takoj obupali in seveda novih prijateljstev. 

OPOZORILO: Gozdni dan ne vsebuje delovnih listov  
Otrokom dovolimo, da v šolo in domov odnesejo kakšno 
vejo in žepe napolnjene s kamni.

mag. Natalija Györek

Inštitut za gozdno pedagogiko

ČAS TRAJANJA: po šolskem urniku oziroma po dogovoru
CENA IZVEDBE GOZDNEGA DNE: 118 €
INFORMACIJE IN NAROČILA:  
natalija.gyorek@kks-kamnik.si; tel.: 031 670 034


