
Parkoslovci pogumno vstopamo v novo šolsko leto 

 

Skupnost naravnih parkov Slovenije je v šolskem letu 2017/18 prvič pripravila aktivnost za 

osnovnošolce - spletno raziskovanje naravnih parkov, njihovih naravnih in kulturnih značilnosti. 

Poimenovali smo jo Parkoslovje. 

V večini parkov je sodelovanje s šolami že ustaljena praksa in poteka že več let. Analiza sodelovanja 

je razkrila širok nabor različnih dejavnosti od naravoslovnih dni, počitniških taborov, literarnih 

natečajev in tekmovanj v znanju. Skupno vsem je spoznavanje zavarovanega območja, v katerem 

učenci živijo ali pa ga obiskujejo. Ocenjujemo, da je sodelovanje z šolami ključnega pomena pri 

ozaveščanju otrok in mladine o pomenu varstva narave in kulturne krajine. K temu skupnemu cilju 

vseh parkov prispeva tudi nova, skupna aktivnost, pri kateri učencem predstavljamo pestrost, ki jo 

najdemo in varujemo v vseh zavarovanih območjih narave v Sloveniji. 

 

Sodelujoči učenci so za nagrado prejeli karte Črni peter z motivi biotske pestrosti in posebnosti območja sodelujočih parkov. 

Vzpostavitev spletne strani www.naravniparkislovenije.si nam je omogočila skupno spletno izhodišče. 

V zavarovanih območjih so koordinatorji k sodelovanju povabili mentorje in učence 5. in 6. razredov 

osnovnih šol, s katerimi že sodelujejo,  Zaživelo je PARKOSLOVJE. Aktivnost je potekala od oktobra 

do junija na spletni strani www.naravniparkislovenije.si.  

 

551 učencem iz cele Slovenije je pomagalo 51 mentorjev iz 40 osnovnih šol. Skoraj celo šolsko leto so 

reševali 3 sklope vprašanj, ki so jih strokovnjaki v zavarovanih obočjih pripravili na igriv, a poučen 

način. Učenci so s pomočjo povezav na spletnih straneh posameznih zavarovanih območij iskali 

odgovore in ob tem spoznavali njihove naravne in kulturne značilnosti. Vse mlade parkoslovce smo 

nagradili s priznanjem in kompletom posebnih kart, ki povzemajo pestrost živalskega in rastlinskega 

sveta v parkih.  

Glede na pozitiven odziv mentorjev in učencev pripravljamo aktivnost tudi v šolskem letu 2018/19. 

Pokukajte v zavihek šolarji in postanite parkoslovci. 

 

Nataša Moršič, koordinatorka aktivnosti v šolskem letu 2017/18  

https://www.naravniparkislovenije.si/
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