UCENJE
V
NARAVI
Vila Šumica - vila za vse letne čase

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje

V objemu gora
Vila Šumica stoji v Triglavskem narodnem parku, lučaj od Kranjske
Gore, tik pod Prisojnikom. Ob njej se vije reka Pišnica, ki nas
vodi do bližnjega jezera Jasna. Gorski svet in neokrnjena narava
okrog vile omogočata sproščeno in zabavno spoznavanje pojavov
v naravi skozi vse letne čase. Je odlično izhodišče za obisk
Kekčeve dežele, Zelencev – edinstvenega izvira Save Dolinke, in
nezahtevnih planinskih točk. Vila ponuja pogled tako na Karavanke
kot tudi na mogočne Julijske alpe. Bližina tromeje med Slovenijo,
Italijo in Avstrijo pa omogoča izlete v sosednje države.

Prostor za raziskovanje
in sprostitev
Vila Šumica je namenjena eno ali večdnevnemu bivanju. Okolje
je spodbudno za izvajanje šolskih in obšolskih dejavnosti. Zunanji
in notranji večnamenski prostor je odmaknjen od vsakodnevnega
mestnega vrveža, kar je prednost za utrjevanje socialnih veščin
ter vsakodnevnega preživaljanja v naravi.
V bližini so mnoge pohodniške, učne in kolesarske poti. Otroci
lahko uživajo v celodnevnih aktivnostih na svežem zraku, hkrati
pa ne manjka poučnih, tehničnih in ustvarjalnih dejavnosti.
Usvajanje novih veščin in vrlin, ki sledijo načelom trajnostno
naravnanega načina življenja, medgeneracijskega povezovanja in
vseživljenjskega učenja, pa popestri tudi zabavni program.
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Prednosti Vile Šumice
•	Zelena oklica ter neposredna bližina gozda,
jezera in potoka, kjer otroci spoznavajo naravo,
zelišča in živali.
•	Bližina številnih gozdnih, učnih in planinskih poti,
ki ponujajo možnosti za izlete in gibanje ob
naravnih in kulturnih znamenitostih.
•	Urejeno otroško igrišče, igrišče za nogomet,
odbojko in košarko ob vili za spodbudno
preživljanje prostih uric.
•	Notranji večnamenski prostor, namenjen izvajanju
učnih vsebin ter dnevnim in večernim prireditvam.
•	Kmečka soba s krušno pečjo, namenjena druženju.
•	Pehtina kamra s prijetnim ambientom za
strokovno vodene pogovore.
•	Prisotnost osebja, ki poskrbi za 5 obrokov
dnevno (po predhodnem dogovoru je na voljo
tudi vegetarijanska in dietna prehrana).
•	Brezplačna izposoja smuči, smučarskih čevljev in
čelad ter sani. Po predhodnem dogovoru možnost
pridobitve učiteljev smučanja.
•	Razpoložljivost moderne avdio in video opreme
ter brezplačna uporaba brezžičnega interneta.
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Šola in vrtec v naravi

Dan v Vili Šumici

V Vili Šumici izvajamo dvodnevne do petdnevne programe za
izobraževalne ustanove, ki so namenjeni podpori in nadgradnji
učnega načrta. Otroci v nedotaknjeni naravi s čutili zaznavajo
okolico, strnjena oblika pouka ali vadbe s celodnevnim bivanjem
v naravnem okolju pa povečuje osredotočenost učencev. Lokacija
je kot nalašč za naravoslovne, družboslovne, športne in ustvarjalne
delavnice skozi vse leto, poskrbljeno pa je tudi za sproščanje in
zabavo ob usmerjenih aktivnostih.

Dan v Vili Šumici je zasnovan tako, da otroci skozi različne aktivnosti
pridobivajo praktična znanja ter z različnimi tehnikami raziskovanja
usvajajo nove učne vsebine. Dejavnosti ne predstavljajo le
popestritve vsebin, temveč skozi njih otroci rešujejo nove izzive.
Tako jim je omogočeno pridobivanje znanja skozi izkušnje, zaradi
česar si naučeno tudi lažje zapomnijo.

Med številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, pohodniškimi
potmi, učnimi vsebinami in športnimi aktivnostmi lahko vsaka
skupina izbere tiste, ki najbolj odgovarjajo učnemu načrtu.
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POTEK DNEVA

DEJAVNOST

Budnica

Jutranji tek in sprostitev, pozdrav soncu, priprava na nov dan

Zajtrk
Zbor

Otroci se spoznajo z dnevnim programom in se nanj primerno pripravijo

Aktivnost 1

PRIMER: Pohod do jezera Jasna; spoznavanje značilnosti okolja, poslušanje in opazovanje

Kosilo

Kosilo, sledi počitek po sobah

Aktivnost 2

PRIMER: naravoslovna delavnica

Prostočasne aktivnosti

Športne / ustvarjalne / družabne dejavnosti

Večerja

Po večerji priprava na večerni program

Večerni program

PRIMER: nočni pohod / kino pod zvezdami / opazovanje sončnega zahoda ob jezeru … Program sledi
željam otrok in starostnim skupinam

Lahko noč otroci

Odhod v sobe in spanje
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Naravne in kulturne znamenitosti
PRISANK
Prisank ali Prisojnik, je 2547 m visoka gora, ki se nahaja nad dolino
Krnice. Prisank je znan po največjem naravnem oknu v Julijskih
Alpah in skrivnostnem obrazu Ajdovske deklice, ki so ga oblikovali
naravni procesi.

REKA PIŠNICA
Pišnica je reka, ki jo napajata vodotoka Male in Velike Pišnice. Združita
se ob jezeru Jasna. Velika Pišnica ob izlivu v jezero Jasna ustvarja
manjši naravni kanjon. Pišnica pa svojo pot zaključi v Savi Dolinki. Tok
Pišnice uporabljajo kot naravni vir pridobivanja energije.

VRŠIČ
Najvišji slovenski prelaz leži na 1611 m nadmorske višine. Poleg
pomembne prometne vloge pa nam Vršič odpira pogled na Prisank
in obraz Ajdovske deklice.

BELOPEŠKA JEZERA
Ena lepših kolesarskih poti v zgornjesavski dolini vodi do dveh
ledeniških jezer – Zgornje in Spodnje Belopeško jezero. Jezeri
krasita naravo tik za mejo, že v Italiji v Italijanskem narodnem parku
Belopeških jezer.
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RUSKA KAPELICA
Kapelica, ki je bila zgrajena med 1. svetovno vojno, nas spominja na
neljube zgodovinske dogodke. Pa kljub temu tam stoji in ohranja lep
spomin na padle ruske ujetnike.

AJDOVSKA DEKLICA
Legenda pravi, da je to bila deklica velikanka, ki je pohodnikom ob
snežnih metežih pomagala najti pot domov … Jezni sestrici sta jo
prekleli in še danes je obraz Ajdovske deklice viden v skalnati steni
Prisanka.

ZELENCI
V naravnem rezervatu Zelenci se nahaja izvir Save Dolinke. Izvir
Zelenci zaradi visoke ekološke vrednosti varuje evropsko ekološko
omrežje Natura 2000. Za območje so značilne rastlinske vrste, ki jim
ustreza veliko vlažnosti. To so npr. šotni mahovi – Sphagnum spp.,
najdemo pa tudi redke in ogrožene vrste, kot je npr. dlakavoplodni
šaš – Carex lasiocarpa.

KRNICA
Ledeniška dolina Krnica je posledica geološkega in ledeniškega
preoblikovanja površja. Do koče v Krnici vodi lažja planinska pot, ki
jo spremlja reka Pišnica, v bližini pa se nahaja tudi Kekčeva dežela.

GOZD MARTULJEK

LIZNJEKOVA DOMAČIJA

Gozd Martuljek je naravni gozdni rezervat. Poleg bogate naravne
zbirke je gozd znan tudi po slapovih potoka Martuljka, ki priteka iz
višjih nadmorskih višin Martuljške skupine. Potok Martuljek svojo
pot konča v Savi Dolinki.

Več kot 300 let stara lesena Liznjekova domačija v Kranjski Gori, z
zidano črno kuhinjo, širokimi veži ter čumnati, je ena izmed lepše
ohranjenih tipičnih alpskih hiš. Stalna razstava o življenju in delu
mladinskega pisatelja Josipa Vandota (1884-1944) pa nas spominja
na junaka tega kraja. Kateri je že to?

PLANICA

TRENTARSKI MUZEJ

Planica, Planica, snežena kraljica – odmeva po ledeniški dolini pod
Poncami. Planiški ledenik je oblikoval današnjo dolino, ki slovi po
vsakoletnih smučarskih skokih.

Muzej predstavlja življenje v Trenti nekoč in danes – bogata zbirka
etnološke dediščine, kulturnega ter zgodovinskega izročila doline
Trente. Rekonstrukcija trentarske hiše s črno kuhinjo, ki ponazarja
nekdanjo bivanjsko kulturo, nas popelje vse nazaj v čase planšarstva
in fužinarstva.

TAMAR
Ena lepših alpskih dolin, dostopna po urejeni gozdni poti iz doline
Planice. Tu najdemo tudi pravi izvir Save Dolinke – Nadiža, ki
ponikne pod površje in svojo pot zopet prične v Zelencih.

TRENTA
Dolina je ledeniškega nastanka. Nahaja se v Triglavskem narodnem
parku v Julijskih Alpah. Trenta je tudi dom kraškega izvira reke Soče,
naše najbistrejše reke.

MOJČIN DOM (VITRANC)
Na jasi sredi Vitranca so postavili Mojčin dom (1555 m nadmorske
višine). Jasa ponuja najlepše poglede na vrhove Julijskih Alp, tam pa
se nahaja tudi vzletišče za jadralne padalce.

ŠKRATOVA DEŽELA
V Škratovo deželo vodi skrivnostna pot iz Kranjske Gore do gozda
Martuljka (1 ura hoje). Škratje v deželi so ves čas korak pred otroki
in jim puščajo znamenja. Otroci morajo vso pot pozorno opazovati
naravo in okolico, ker jih lahko škratje vsak trenutek presenetijo …

RAJŽE PO POTEH TRIGLAVSKIH PRAVLJIC
Gorski in alpski svet je pravi zaklad, ki ne skriva le naravnega
bogastva, temveč tudi mnogo nepoznanih, skrivnostnih pa tudi tistih
najbolj poznanih legend! »Rajže po poteh Triglavskih pravljic« je pot,
kjer bomo srečali vaške posebneže Dovjega in Mojstrane, domačine
in pravljična bitja.
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Pohodniške poti
Kranjska Gora – Gozd Martuljek
Pot začnemo pred počitniškim domom in se odpravimo proti naselju
Čičare. Sprva pot poteka mimo jezera Jasna, nato pa se nadaljuje po
gozdni poti. Tu je zaradi korenin in kamenja potrebna previdnost. Ko
se začnemo približevati Gozdu Martuljku zaslišimo šum Martuljških
slapov. Ogledamo si lahko tudi gozdno učno pot Rute in si privoščimo
malico. Pot nazaj lahko nadaljujemo tudi ob bregu Save Dolinke.
KAJ VIDIMO?
Poleg rastlinstva in živalstva lahko spremljamo reko Savo Dolinko,
odpre se nam pogled na Martuljkovo in Špikovo skupino, ki jo lahko
opazujemo z daljnogledom. Gozd Martuljek je znan tudi po nekdanji
dejavnosti – oglarjenju.
Razdalja: 7 km
Čas hoje: 2 h
Tip poti: gozdna, asfaltna, makadamska

Pot je lahka in nezahtevna. Iz Kranjske Gore se odpravimo po isti
poti, ki vodi proti Zelencem (Glej Zelenci*).
KAJ VIDIMO?
Vas Podkoren s spominsko tablo naravoslovcu in izumitelju siru
Humprhyu Davyu. V bližini je proga za svetovni pokal v alpskem
smučanju ter več kot sto let stara lipa. Nedaleč stran je tudi prijetno
urejeno otroško igrišče ter konji.
Razdalja: 5 km
Čas hoje: 1 h
Tip poti: gozdna, asfaltna, makadamska

Kranjska Gora – Zelenci

Krnica je ledeniška dolina, v kateri se nahaja Koča v Krnici. Višinska
razlika od počitniškega doma (917 m) in Krnico (1113 m) je 300 m.
Pot začnemo po makadamu ob potoku Velika Pišnica in nadaljujemo
po prijetni gozdni cesti. Pred kočo se začne dolina malce vzpenjati.

Gre za zelo lahko sprehajalno pot, ki jo nekateri prevozijo tudi s
kolesi. Pot vodi po asfaltni cesti do podkorenskega dela smučišča.
Tu se nam odpre razgled proti Srednji, Visoki in Mali Ponci ter vasi
Podkoren in delu zahodnih Karavank. Prispemo do urejene poti in
naravnega rezervata Zelenci. Nekoliko naprej se rahlo v levo odcepi
sprehajalna pot (cesta) v Planico.

KAJ VIDIMO?
Pot vodi tudi mimo Kekčeve dežele, opazujemo lahko rastlinstvo in
živalstvo gozda ter slapove in brzice Velike Pišnice
Razdalja: 3,5 km
Čas hoje: 1 h 15 min
Tip poti: gozdna, makadamska

KAJ VIDIMO?
Urejen naravni rezervat s posebnimi rastlinskimi in živalskimi
vrstami, razumemo nastanek Zelencev ter izvir Save Dolinke.
Razdalja: 7 km
Čas hoje: 2 h
Tip poti: asfaltna, makadamska

Kranjska Gora – Krnica
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Kranjska Gora – Podkoren

Učne vsebine in aktivnosti
Šole, vrtci, izobraževalni zavodi ter društva lahko izbirajo med različnimi učnimi vsebinami ali sami sestavijo svoje vsebine glede na potrebe in
učni načrt. Vsebine so prilagojene za različne starostne skupine otrok, dejavnosti je možno tudi prilagajati in spreminjati. Vse aktivnosti se odvijajo
v Kranjski Gori in njeni okolici.

predšolski 1. r
2. r
3. r
4. r
VARSTVO OKOLJA
Triglavski narodni park					P
Človek in narava
P
P
P
P
P
Varstvo voda				P
P
Onesnaževalci okolja
P
P
P
P
P
Naravne čistilne naprave
P
P
P
P
P

5. r

6. r

7. r

8. r

9. r

P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

P
P
P
P
P

P
P

GEOGRAFIJA
Kartografija in orientacija
P
P
P
P
P
P
P
P
Kamnine in prst					P
P
P
P
Kranjska Gora in okolica – geografske značilnosti
P
P
P
P
P
P
P
P
Gorska reševalna služba
P
P
P
P
P
P
P
P
Naravne nesreče					P
P
P
P
Preživetje v naravi					P
P
P
P
Planet Zemlja – pretok energije in snovi					
P
P
P
P
Alpe – podnebje in površje								P

P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P

NARAVOSLOVJE
Naravni/okoljski viri
Rastlinski in živalski svet – živa bitja
Travnik
Vodni svet
Svetloba
Mali in veliki vremenoslovci
Ogrožene vrste
Lastnosti snovi
Bogastvo gozda
Detektivi v naravi
Raziskovalne metode na terenu in v laboratoriju

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

DRUŽBOSLOVJE
Kranjska Gora – etnološke značilnosti
Problemi sodobne družbe
Ljudje in gore – nekoč in danes

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
P

P
P
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Športne aktivnosti
Aktivnost
Pohodništvo
Košarka
Tek
Nogomet
Odbojka
Orientacijski tek »Lov za zakladom«
Nočni pohod
Supanje na jezeru Jasna
Poletno sankanje
Zimsko sankanje
Smučanje
Ples
Spretnostni poligon
Zimske radosti na snegu
Male športne igre
Igre z žogo
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Starostna skupina
Vse starosti
Vse starosti
Vse starosti
Vse starosti
Vse starosti
Vse starosti
Vse starosti
Vse starosti
Od 5. razreda naprej
Vse starosti
Vse starosti
Vse starosti
Vse starosti
Vse starosti
Vse starosti
Vse starosti

Dodatne aktivnosti
Aktivnost
Astronomski krožek
Športne igre
Družabne igre
Ustvarjalne delavnice
EKO delavnice
Pravljične urice in pripovedništvo
Mali in veliki ugankar –
»Creating crosswords«
Kreativno pisanje
Kviz – »Povej, poslušaj in pokaži«
Glasbene delavnice
Fotografiranje

Starostna skupina
Vse starosti
Vse starosti
Vse starosti
Vse starosti
Vse starosti
Do 3. razreda
Od 3. razreda naprej
Od 3. razreda naprej
Vse starosti
Vse starosti
Vse starosti

Kapacitete
V sedmih sobah je na voljo 71 ležišč, vsaka soba ima tudi svoj
toaletni prostor. Možna je tudi izposoja posteljnine.
Prvo nadstropje
Soba A
Soba B
Soba C

Število ležišč
10
12
6

Drugo nadstropje
Soba D
Soba E
Soba F

10
12
6

Mansarda
Soba G

15

Rezervacije
Počitniški dom je odprt celo leto, saj okolica v vseh letnih časih
ponuja pestro izbiro izobraževalnih, športnih in prostočasnih
aktivnosti. Za notranjost in okolico vile Šumice skrbi prijazno osebje,
ki vam bo z veseljem priskočilo na pomoč pri uresničevanju vaših
počitniških načrtov in želja.
Aktualne informacije o cenah in ponudbi so objavljene na spletni
strani www.zpmmoste.net. Vabimo vas, da sooblikujete programe,
ki bodo odgovarjali vašim zahtevam.
Kontakt za rezervacijo

Kontakt Vila Šumica

ZPM Ljubljana Moste Polje
Proletarska 1
1000 Ljubljana
Tel: 0820 58 209
E-mail: dom.vila@gmail.com
www.zpmmoste.net

Počitniški dom Vila Šumica
Vršiška 73
4280 Kranjska Gora
Tel: 04 588 16 83
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