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Povzetek 
Letos smo začeli razmišljati o potovanju v naši prelepi okolici. Imamo veliko naravnih danosti 
in drugih turističnih točk, ki bi jih lahko ponudili turistu, ki bi obiskal naše kraje. Predstavili smo 
nekaj, kar je zanimivo za nas in bi bilo zanimivo tudi za druge otroke, ki bodo tudi naša ciljna 
skupina. Tako, smo oblikovali pot, ki bo vodila do zelo zanimive najdbe na našem območju – 
meteorita, ki je bil najden novembra 2009 blizu Javorij. Dodali smo še ščepec svojih zamisli in 
nastal je turistični proizvod – učna pot »Iskanje izgubljenega koščka vesolja«, ki je za otroke 
privlačna in zanimiva predvsem zaradi raziskovanja koščka vesolja. Za starejše obiskovalce pa 
predvsem zaradi narave same, razgledov, nenavadne in pomembne najdbe. Kot »piko na i« 
pa smo dodali še popestritvene dejavnosti, ki jih bodo otroci izvajalni na postajah ob poti in 
hkrati izvedeli nekaj zanimivosti o meteoritih.  
 

Ključne besede: učna pot, meteorit Javorje, pohodništvo, narava  
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1. UVOD 
 

ZBIRANJE IDEJ 
 
Letos smo najprej začeli potovati v naših mislih… Razmišljali smo, kaj bi turistu ponudili v naši 
prelepi okolici, če bi skupaj potovali po njej. Imamo veliko naravnih danosti in drugih turističnih 
točk, ki bi jih lahko ponudili turistu, ki bi obiskal naše kraje. Ker pa sodelujemo tudi s tukajšnjimi 
turističnimi društvi, smo letos dobili pobudo Turističnega društva Stari vrh, da v okolici 
oblikujemo pot, ki bi vodila do zelo zanimive najdbe na našem območju – meteorita, ki je bil 
najden novembra 2009 blizu Javorij.  
 
V gozdu blizu Javorij nad Poljansko dolino je bil najden nov meteorit, tretji in najtežji meteorit 
v Sloveniji. Med gradbenimi deli na strmem pobočju sta ga našla Vladimir Štibelj, lastnik 
zemljišča, in Miha Buh, ki je upravljal delovni stroj. V brežini izkopa ceste sta na globini 65 do 
70 cm opazila nenavadno temno rjavo gmoto, ki se je po barvi in obliki razlikovala od okoliških 
kamnin. Ko si jo je g. Štibelj pobliže ogledal, je ugotovil, da je kovinska in nenavadno težka. 
Posvetoval se je z geologom in nekdanjim sodelavcem rudnika urana Žirovski vrh Pavlom A. 
Florjančičem iz Škofje Loke, ki je potrdil, da gre za zelo neobičajno najdbo. Ugotovil je, da gre 
za skoraj 5-kilogramski železov meteorit. (Gorenjski glas, 2011, št. 12) 
 
Tako smo razmišljali naprej, da bi bila ta pot zanimiva tudi za mlajše turiste, ki se že udeležujejo 
tradicionalnih pohodov, ki jih Turistično društvo organizira v okolici Javorij. Tudi mi radi 
razmišljamo o vesolju, o dogajanju »tam zgoraj«, velikokrat pa nam misel uide tudi k naši 
najdbi. Do najdišča smo se tudi sami že odpravili. Dodali smo torej še ščepec svojih zamisli in 
nastal je turistični proizvod – učna pot »Iskanje izgubljenega koščka vesolja«, ki je za otroke 
privlačna in zanimiva predvsem zaradi raziskovanja koščka vesolja. Za starejše obiskovalce, ki 
pa bi se tudi lahko podali na to pot, pa predvsem zaradi narave same, razgledov ter nenazadnje 
tudi zaradi nenavadne in pomembne najdbe.  
 
Ime učne poti smo izpeljali iz priljubljene tematike vesolja, saj je meteorit iz vesolja »priletel« 
na Zemljo in g. Mirko Štibelj je ta košček vesolja na Zemlji tudi našel. 
 
Kot »piko na i« pa smo dodali še popestritvene dejavnosti, ki jih bodo otroci izvajalni na 
postajah ob poti in hkrati izvedeli nekaj zanimivosti o meteoritih.  
 
Iz tega izhodišča – torej oblikovane ideje o učni poti, smo oblikovali program poti, ki bo najprej 
zaživel med krajani z otvoritvijo poti, ki jo bomo pripravili skupaj s Turističnim društvom 
(predvidoma v sredini meseca aprila 2017). Naslednja naša predstavitev pa bo namenjena 
našim staršem ob koncu šolskega leta. Idejo bomo širili tudi med naše otroke iz vrtca. Vsi ostali 
naključni gosti pa se bodo po poti lahko podali sami, saj bo primerno označena, ali pa se bodo 
z nami dogovorili za voden ogled. 
 

2. TURISTIČNI PROIZVOD – UČNA POT »ISKANJE 
IZGUBLJENEGA KOŠČKA    VESOLJA« 

 

2.1. KAJ IMAMO MI OD UČNE POTI? 
 

Vsi aktivno sodelujemo pri pripravi srečanja. Šola in njeni učenci se torej predstavijo širši 
javnosti. Pri tem se družimo s sovrstniki, spoznavamo starejšo populacijo in se veliko novega 
naučimo. Veliko se gibamo. Učimo se samostojnosti in pridobivamo vodstvene spretnosti. 
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2.2. KAJ IMAJO DRUGI OD UČNE POTI? 
 

Spoznajo najdišče meteorita Javorje in izvedo njegove zanimivosti. Podobno kot mi sklepajo 
nova poznanstva, spoznavajo neokrnjeno naravo v okolici našega kraja, njene naravne danosti, 
zanimivosti, posebnosti. Družijo in gibajo se na svežem zraku, uživajo v razgledih z naših 
hribov. Spoznavajo tudi naravne danosti in zgodbe naših krajev. 
 
 

2.3. OBLIKOVANJE TURISTIČNEGA PROIZVODA 
 
Združili smo torej vse naše ideje in nastal je nov turistični proizvod: 
 
 

UČNA POT 
ISKANJE IZGUBLJENEGA KOŠČKA VESOLJA 

 
Trajanje: 1 dopoldne – 3 ure ali dan dejavnosti – 5 šolskih ur  
 
Opis prostora: parkirišče in športno igrišče ob šoli Javorje, pot narisana na zemljevidu v 
nadaljevanju  
 
Starost udeležencev: predšolski otroci, učenci od 1. do 3. razreda (4 – 8 let) in njihovi 
spremljevalci (vzgojitelji, učitelji) 
 
Vsebina in okvirni čas izvedbe: se prilagaja vremenu, po predhodnem dogovoru lahko tudi 
potrebam vrtca ali šole, predvideli smo toplejše mesece (april – oktober) 
 
Ponudba: prigrizek/malica, pijača 
 
Vodenje in organizacija: lokalni vodič/član Turističnega društva, učenci turističnega 
podmladka z učitelji 
 
Varovanje: za varnost bo poskrbljeno s strani spremljevalcev in odraslih organizatorjev, na 
posameznih točkah bo goste (otroke) opozoril na varnost in posebna pravila. Del poti se 
prehodi tudi po glavni cesti proti središču vasi Javorje, zato se na prometna pravila opozori že 
na začetku in ob prihodu na glavno pot. Spremljevalci oblečejo odsevne jopiče, da so v prometu 
bolj vidni. Hodijo ob desnem robu cestišča. 
 
Obvestilo: prijavljeni ob potrditvi prijave z naše strani dobijo pisno obvestilo s potekom 
srečanja. Obvestilo smo zapisali v prilogi (Priloga 1). 

 

Podroben načrt izvedbe 
 
Zapisali smo časovno podroben načrt izvedbe in vse zadolžene pri izvajanju programa. 
Natančnejši čas se lahko določi naknadno, glede na potrebe gostujoče skupine (velika 
oddaljenost od kraja, kasnejši prihod,…). Napisali smo tudi pripomočke, ki jih bomo rabili na 
posamezni točki oz. pri izvajanju aktivnosti. 
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ČASOVNA RAZPOREDITEV 
 

TRAJANJE AKTIVNOSTI 
ZADOLŽENI ZA 

IZVAJANJE/SODELAVCI 
PRIPOMOČKI 

9.00 

PRIHOD SKUPINE 

POHODNIKOV 
UVODNI POZDRAV IN 

DOBRODOŠLICA 

Člani turističnega podmladka, 
mentorice, lokalni vodič 

 

9.10 – 9.20 PRIČETEK SREČANJA 
Člani turističnega podmladka, 
mentorice, lokalni vodič 

Informacijska tabla 

9.20 – 9.30 
POT DO DOMAČIJE 

MIRKA ŠTIBLJA  

Člani turističnega podmladka, 

mentorice, lokalni vodič 
 

9.30 – 9.50 
DOMAČIJA MIRKA 

ŠTIBLJA 

Člani turističnega podmladka, 
mentorice, lokalni vodič, Mirko 

Štibelj 

Meteorit Javorje, 

kos železa 

9.50 – 10.10 POT DO HUDOURNIKA 
Člani turističnega podmladka, 

mentorice, lokalni vodič 
 

10.10 – 10.30 HUDOURNIK 
Člani turističnega podmladka, 

mentorice, lokalni vodič 
Kos železa, kamni 

10.30 – 10.45 POT DO JASE 
Člani turističnega podmladka, 

mentorice, lokalni vodič 
 

10.45 – 11.30 JASA 
Člani turističnega podmladka, 
mentorice, lokalni vodič 

Tarča, kamenčki, 

voda Javorska 

Bistrica, piškoti 

11.30 – 11.35 
POT DO NAJDIŠČA 
METEORITA JAVORJE 

Člani turističnega podmladka, 
mentorice, lokalni vodič 

 

11.35 – 11.45 
NAJDIŠČE METEORITA 

JAVORJE 

Člani turističnega podmladka, 

mentorice, lokalni vodič 

Maskota 

Meteoritek 

11.45 – 12.20 POT DO JAVORIJ  
Člani turističnega podmladka, 
mentorice, lokalni vodič, maskota 

Meteoritek 

Kartice z vprašanji 
za mini kviz, 

vrečke, sestavni 
deli za mobile 
(kamenčki Meteoritki, 
vrvice, krogla, kartonček v 

obliki kroga) 

12.20 – 12.25 
JAVORJE – 
INFORMACIJSKA TABLA 

Člani turističnega podmladka, 

mentorice, lokalni vodič, maskota 

Meteoritek 

 

12.25 – 13.00 IGRIŠČE PRI ŠOLI 

Člani turističnega podmladka, 

mentorice, lokalni vodič, maskota 
Meteoritek 

Mize, škatle z 
lepilnim trakom in 

škarjami, mehka 
vrv z zavezanim 

vozlom 

13.10 
SLOVO IN ODHOD 

DOMOV 

Člani turističnega podmladka, 
mentorice, lokalni vodič, maskota 

Meteoritek 

 Letak  

 
 
Pohod po tematski poti se bo pričel na parkirišču pred našo podružnično šolo Javorje. Najprej 
nas bo na parkirišču sprejel lokalni vodič. Povedal nam bo nekaj besed o kraju, učni poti in 
naši maskoti, ki nas bo na oznakah usmerjala in vodila po pravi poti.  
 
Razmišljali smo, kako bi meteorit izgledal in nastalo je več predlogov (slika 1). Maskoto smo 
poimenovali Meteoritek. Njegovo telo je v obliki meteorita Javorje, na glavi ima čepico, ima 
poudarjene roke, ki kažejo smer, obute ima športne copate. 
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Slika 1: Idejne zasnove Meteoritka 
 

Meteoritka bomo tudi naredili. Maskoto bo oblekel eden izmed otrok turističnih vodičev in nas 
bo tudi počakal in presenetil na kraju najdbe meteorita, ki jo bomo opisali v nadaljevanju. 

 

 
 

Slika 2: Zemljevid poti z označenimi točkami 
 
 
Legenda označenih točk:  
 
 Parkirišče pred PŠ Javorje 
 
 Domačija Mirka Štiblja 
 
 Hudournik 
 

Jasa 
 

Nahajališče meteorita 
 

           Igrišče pred šolo 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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2.3.1.  Potek učne poti – Iskanje izgubljenega koščka vesolja 
 
Zamislili smo si zabavno in doživetij polno dopoldne. Učna pot oz. srečanje bo potekalo tako: 
 

 parkirišče pred PŠ Javorje in šolsko igrišče, informacijska tabla – uvodni pozdrav, 
dobrodošlica in navodila za pot 

 domačija Mirka Štiblja – srečanje z najditeljem meteorita Javorje, osnovne 
informacije o meteoritu 

 hudournik – primerjanje teže meteorita in kamna, ki ga najdemo v bližini 
 jasa – ciljanje tarče  
 najdišče meteorita – srečanje z Meteoritkom 
 pot proti Javorjam – mini kviz 
 igrišče pred PŠ Javorje – sestavljanje mobilov, zaključna Meteoritkva igra 

 

2.3.2.  Opis dejavnosti 
 

 UVODNI POZDRAV IN DOBRODOŠLICA – ŠOLSKO IGRIŠČE 
 
Vodič bo pričakal goste ob 9. uri na parkirišču pred PŠ Javorje. Popeljal jih bo do šolskega 
igrišča, kjer jih bomo pričakali učenci, ki smo sodelovali pri projektni nalogi. Na igrišču jim 
bomo predstavili s kakšnim namenom smo jih sploh povabili v naše čudovite kraje. Zaželeli jim 
bomo, da bo pohod potekal lepo in varno, ter da bi izvedeli čim več o naši najdbi. Opozorimo 
jih na varno hojo, saj del poti poteka tudi po glavni cesti. V ta namen imamo pripravljene 
odsevne jopiče. Hodijo v strnjeni skupini ob desnem robu cestišča.  
 
Goste bomo popeljali po učni poti, v katero jih popeljejo s kratko zgodbo o padcu meteorita 
na Zemljo. 
 
 1. postaja: JAVORJE – PARKIRIŠČE 
 
Po uvodnem pozdravu, otroke popeljemo do naše informacijske table ob parkirišču. 
Predstavimo jim informacijsko tablo in jih povabimo na iskanje izgubljenega koščka vesolja.  
 
»Pred veliko, veliko leti, je na naš planet - Zemljo, prav k nam v Javorje padel košček vesolja. 
Ta košček vesolja, je poseben in se imenuje meteorit. To je poseben in nenavaden kamen. 
Zakaj je poseben, kakšen je, kako zgleda, kje so ga našli… boste izvedeli po poti.« Po njem se 
imenuje učna pot, na katero se danes podajamo. Označena je z markacijami v obliki 
Meteoritka. Te nam bodo kazale pravo pot.« 
 

  
 

Slika 3: Idejna zasnova markacije Meteoritka 
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Slika 4: Idejna zasnova informacijske table 
 
Vodič vodi nato povabi otroke po cesti skozi vas Javorje proti domačiji lastnika meteorita g. 
Mirka Štiblja. 
 
 2. postaja: DOMAČIJA PRI G. MIRKU ŠTIBLJU 
 
Pri domačiji g. Mirka Štiblja se skupina ustavi. Vodič pozdravi g. Mirka Štiblja in pove, da pred 
nami stoji najditelj meteorita Javorje. Lastnik meteorita jim pove zgodbo kako je povsem po 
naključju pri izkopavanju v zemlji odkril nenavadno kamnino – meteorit. Pravi meteorit, ki ga 
skrbno hrani, učencem pokaže. Udeleženci si meteorit ogledajo. 
 
Vodič jim pove, da so videli čisto pravi košček vesolja. Povpraša jih, na kaj jih spominja? … 
Res spominja na kamen, ampak to ni navaden kamen… 
 
G. Mirko ima pripravljeno tehtnico, na kateri stehta meteorit Javorje. Za primerjavo pa še kos 
železa. Skupaj ugotovimo, da sta kos železa in meteorit po teži enaka. Kaj pa navaden kamen? 
Je večji od meteorita, če je po teži enak? Ugotovimo, da bomo morali sami poiskati kamen, ki 
bo po teži enak meteoritu. To bomo lahko naredili na naslednji postaji. 
 
Pot torej nadaljujemo na naslednjo postajo. Vodič s seboj vzame kos železa, ki nam bo služil 
kot nadomestek meteorita Javorje, saj je njegova teža primerljiva meteoritovi.  
 

  
 
Slika 5: G. Mirko Štibelj na najdišču meteorita        Slika 6: Meteorit Javorje 
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 3. postaja: HUDOURNIK 
 
Ko že nekaj časa hodimo po gozdni poti, na levem bregu poti, ki se tukaj precej razširi, 
zagledamo hudournik. Ustavimo se in tiho prisluhnemo šumenju vode. Vodič nas spodbudi, 
naj si pozorno ogledamo strugo potoka ter kaj jo obdaja. Ugotovimo, da je povsod precej 
kamenja, različnih velikosti. Je prišel kakšen tudi iz vesolja? Bomo ugotovili! Zdaj, ko nam je 
gospod Mirko pokazal pravi meteorit, bomo postali raziskovalci še mi. Poskušali bomo poiskati 
še vsak svoj košček vesolja - kamen podobne velikosti, kot je meteorit Javorje. Otroci iščejo 
in ko najdejo kamen, podobnih dimenzij, kot je meteorit, ga tehtajo z rokami in skušajo 
njegovo težo primerjat s težo pet-kilogramskega železa, ki ga je vodič prinesel s sabo in s 
katerim je pred tem, primerjal težo pravega meteorita. Otroci ugotovijo, da je kamen iz vesolja 
bistveno težji od tistih, ki jih najdemo na Zemlji, četudi so si po velikosti podobni. Kaj pa, če 
bi poiskali kamen, ki je večji od kosa železa in meteorita in bi bil po teži enak meteoritovi? Ta 
naloga je nekoliko težja, vendar v okolici najdemo podoben kamen. Vidimo, da je kamen večji. 
 
 

  
 

Slika 7: Struga hudournika  Slika 8: Primerjanje teže železa in kamenja 
 
 

 4. postaja: JASA 
 
Pot nadaljujemo po gozdni poti, ki se rahlo vzpenja. Po približno 15 minutah hoje, se nam 
pogled  razširi na prijeten, s soncem obsijan travnik – jaso, na kateri se bomo ustavili in 
odpočili. Vodič nas preseneti z zdravim prigrizkom – žitnimi piškoti v obliki meteoritov. Poleg 
nam ponudi zdravo izvirsko vodo Podblegaška kapljica, ki smo jo predstavili že v prejšnji 
turistični nalogi. Otroci se posedejo po travi in po deblih dreves, ki so ob jasi razporejena in 
namenjena prav počitku in nastavljanju sončnim žarkom. Ko se okrepčamo, nas vodič opozori 
na veliko okroglo tablo, ki je postavljena sredi jase. Skupaj si jo pobliže ogledamo in ugotovimo, 
da predstavlja naš planet, Zemljo. Otroci povedo, kaj nam povedo barve s katero je pobarvana 
Zemlja, nato pa skupaj poiščemo našo državo Slovenijo ter določimo, kje približno bi lahko bile 
Javorje. Ugotovimo, da je ravno v tistem delu table narejena majhna luknjica. Hm, le kaj bi 
lahko predstavljala? Je z njo označen kraj, kjer je padel naš meteorit na Zemljo? Pri vsej veličini 
Zemlje smo pa res imeli kar srečo, da je en košček vesolja pristal ravno pri nas! Vodič povabi 
otroke, da vzamejo vsak svoj kamenček, ki so ga našli pri hudourniku, ter skuša z njim zadeti 
majhno luknjico, Javorje na naši Zemlji. Vodič označi mesto, s katerega bodo kamenčke metali, 
in razporedi otroke v vrsto, tako, da mečejo eden po eden. Skupaj ugotovimo, da je zelo težko 
sploh zadeti Zemljo, kaj šele, da bi kamen pristal prav v Javorjah. Vendar je tudi to mogoče! 
Komur uspe, lahko vzame »svoj košček vesolja« za spomin domov. 
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Slika 9: Zdravi piškotki           Slika 10: Podblegaška kapljica 
 
 

 

   
 

Slika 11: Jasa s tarčo, ciljanje tarče – metanje meteoritov »na Zemljo« 
 
 
 5. postaja: NAJDIŠČE METEORITA 

 
Nato se odpravimo se naprej po poti, ki se v levem ovinku vzpenja strmo navzgor. Po nekaj 
desetih metrih prispemo do križišča z novo oznako, ki nas vodi še do zadnje naše postaje – 
najdišča meteorita Javorje. Pot se pri oznaki rahlo spušča in nas po nekaj metrih pripelje do 
drevesa, kjer takoj opazimo klop in tablo z napisom, da je bil na tem mestu najden meteorit. 
Vodič nas opozori na tablo in skupaj preberemo zapis. Spomnimo se, da smo se z g. Mirkom 
danes že pogovarjali. Pobližje si ogledamo mesto, kjer je bil najden meteorit. Zemlja še vedno 
zgleda kot sveže izkopana in čakajoča na nas in naše vedoželjne oči. 
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Slika 12: Tabla z napisom    Slika 13: Nahajališče meteorita Javorje 
 

 
 

Slika 14: Klop za počitek 
 
Na klopi si lahko odpočijemo in naužijemo razgledov na okoliške hribe. V trenutku uživanja pa 
nas iz gozda predrami šumenje in prepevanje. Prikaže se nenavadna rjava gmota z rdečo 
čepico na glavi – to je naša maskota Meteoritek, ki se je razgledoval po okolici. Maskota bi bil 
eden izmed učencev turističnega podmladka. Približa se nam in nas začudeno ogleduje. Vpraša 
nas, kaj oz. koga iščemo v tem čudovitem gozdu. Vodič spodbudi otroke, da povedo, da smo 
prišli iskat meteorit, ki je padel na Zemljo prav na tem mestu. Meteoritek se nasmeje in pove 
otrokom, da je prav on padel tu na Zemljo, da je dolgo ležal tu pod drevesnimi koreninami, 
vse dokler ga pred leti ni našel nekdo… S tem pa se tudi začne naš zadnji del učne poti, ko 
otroci ponovijo, kaj so se naučili o meteoritu na poti, ki so jo prehodili do najdišča. 
 
 Pot proti Javorjam: MINI KVIZ 
 
Meteoritek otroke povabi nazaj po poti do oznake, ki so jo že prehodili. Zavijejo levo naprej po 
poti, ki se strmo dviga. Čez nekaj minut prispemo do glavne ceste, ki vodi proti Javorjam. 
Meteoritek otrokom razloži navodila za naslednjo nalogo. Meteoritek/vodič otroke ponovno 
opozori, da hodijo ob glavni cesti. Hodijo naj v skupini, ob desnem robu cestišča. Pazijo na 
varno hojo. Skupina pot prehodi v strnjeni koloni. Spremljevalci imajo oblečene »odsevne« 
jopiče. 
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MINI KVIZ 
 
Navodila: 

 Otroci se razdelijo v skupine z največ 5 člani.  
 Vsaka skupina dobi vrečko (slika 17), v katero je že nekaj kosov sestavljanke, ostale 

bodo dobili med potjo, če bodo pravilno odgovarjali na vprašanja.  
 Ob poti jih bodo čakale kartice z vprašanji (slika 18), ki jih bodo skupaj poiskali. 

Označena bodo z znakom Meteoritka. 

 Navodila bo prebral Meteoritek. Skupina, ki bo vedela odgovor, bo dvignila roko. 
Odgovarjala bo skupina, ki bo najhitrejša. 

 Vsak pravilen odgovor skupini prinese nagrado – majhen »meteorit« (kamenček), ki bo 
delček »sestavljanke« iz katerega bodo na koncu izdelali mobile. »Meteorit« dajo v 
vrečko. Skupina, ki pravilno odgovori na največ vprašanj, dobi več »meteoritov«. 

 
Vprašanja z možnimi odgovori – bere/sprašuje Meteoritek: 

1. Od kje sem priletel na Zemljo? (Priletel si iz vesolja.) 
2. Kdo me je našel? (Našel te je g. Mirko Štibelj.) 
3. Kje me je našel? (Našel te je v gozdu blizu Javorij, pod koreninami drevesa.) 
4. Iz česa sem pretežno sestavljen? (Sestavljen si iz železa – železov meteorit.) 
5. Koliko tehtam? (Tehtaš približno 5 kg.) 

 
 

 
 

Slika 15: Vrečka s kosi sestavljanke 
 
 

   
 

Slika 16: Primer kartic z vprašanji na mini kvizu 
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Pot nas vodi do vasi Javorje. Med hojo Meteoritek otroke povabi, da si ogledajo čudovite 
razglede na okolico. Opazujejo naravo in značilnosti v določenem letnem času.  
 
V vasi se zopet ustavimo pri informacijski tabli, ki smo si jo ogledali že na začetku. Skupaj z 
Meteoritkom si ogledamo tablo in ponovimo, kaj smo se naučili na naši učni poti.  
 
 6. postaja: ŠOLA 
 
Meteoritek otroke povabi na igrišče ob šoli. Tam jih že čakajo mize – vsaki skupini je namenjena 
ena miza, na katero zložijo vse nabrane nagrade iz vrečke: kartonček v obliki kroga, vrvice, 
krogla v obliki Zemlje. Če so pravilno odgovorili na vsa vprašanja je na mizi tudi največ pet 
»meteoritov«. Na mizi imajo v škatli še škarje in lepilni trak. Meteoritek jih vpraša, kaj bodo 
naredili iz vsega, kar so zložili na mizo. Skupaj ugotovijo, da bodo sestavili enostaven prikaz 
vesolja z Zemljo in meteorji, ki letijo proti Zemlji, prav tako, kot je proti Zemlji letel meteor, ki 
je kot meteorit padel na Zemljo v bližini Javorij in smo ga spoznali danes. Nastal bo mobile, ki 
ga bodo po končanem dnevu dejavnosti odnesli domov. Meteoritek podaja enostavna navodila 
za delo. Pri delu otrokom v skupinah pomagajo tudi vodič in ostali starejši učenci. 
 
Ob koncu Meteoritek otroke povabi k zadnjem sklepnem delu dneva – povabi jih na Meteoritkov 
ples oz. jih nauči Meteoritkovo pesem. 
 
METEORITKOVA PESEM 
 
Zemlja, Zemlja, Zemljica, 
v krogu pleše meteoritov četica, 
četica se okrog vrti, 
pa Meteoritek na Zemljo prileti. 
 
Navodila za ples/igro: 

 Otroci stojijo v označenem krogu. Označimo ga s kredo na igrišču. 
 Eden izmed otrok je Zemlja in stoji v sredini. V rokah ima mehko vrv, ki ima na enem 

koncu večji vozel.  
 Otroci, ki so v krogu plešejo okoli Zemlje in pojejo pesmico (na melodijo pesmi Bela, 

bela lilija).  

 Meteoritek, ki se najbolj približa Zemlji, ga Zemlja »privlači« (zadane) z vrvjo) in 
Meteoritek izpade iz igre ter se usede na rob igrišča. 

 Igra se nadaljuje toliko časa, da Zemlja »privlači« vse Meteoritke. 
 

 SLOVO IN ODHOD DOMOV 
 
Po končanem dopoldnevu nastopi čas za slovo. Otroci skupaj z Meteoritkom strnijo misli in 
sklenejo, da so se naučili, kaj je meteorit, kako pade na Zemljo, kje je padel na Zemljo naš 
meteorit Javorje, kdo ga je našel, kako izgleda in kaj je njegova glavna značilnost. 
Meteoritek/vodič otroke pospremi nazaj do parkirišča. Otroci se od Meteoritka kar težko 
poslovijo. Seveda ne odidejo praznih rok, saj jim za popotnico, zahvalo in spomin ostane 
mobile, ki služi tudi kot spominek. Vsak otrok prejme tudi zgibanko z informacijami o učni poti. 
Vsi se strinjajo, da se bodo na našo učno pot še kdaj vrnili. 
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2.4. TRŽENJE 
 

2.4.1. Reklamni material 
 

 REKLAMNI LETAK 
 
Naslovna stran letaka predstavlja vesolje z manjkajočim delčkom, ki predstavlja naš izgubljeni 
košček vesolja. Ta manjkajoči delček pa nas vabi, da ga skupaj poiščemo na naši poti. Na drugi 
strani pa je zemljevid poti z označenimi postajami ter kratek opis dejavnosti. 
 
Letak, ki smo ga izdelali, bomo poslali gostom, ki se bodo udeležili otvoritve pohoda v okviru 
Turističnega društva Stari vrh, kasneje tudi staršem in ravnateljici naše šole, saj jih bomo tako 
povabili na naše srečanje, ki bo v okviru zaključka šolskega leta. Kasneje bomo letak ponudili 
šolam in vrtcem v naši okolici. Kasneje bi promocijo nadaljevali tudi na ostalih vrtcih in osnovnih 
šolah po Sloveniji.  
 
Poslali bi ga tudi na turistična društva, okoliška gostišča, turistične kmetije, turistično 
informacijske centre,… Tako bi naš turistični proizvod pridobil večje zanimanje ciljne skupine. 
Letak bi bil formata A5, v barvnem tisku, tiskan obojestransko, za katerega bi poskrbelo 
podjetje, ki bi tudi sponzoriralo tisk letakov. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Slika 17: Reklamni letak 
 

 PLAKAT 
 
Izdelali smo tudi reklamni plakat, ki je osnutek plakata, ki bi ga lahko natisnilo podjetje, ki bi 
poskrbelo tudi za tisk letakov. Plakat bi uporabili pri naši promociji. Obesili bi ga, kot vabilo na 
dogodek v prostore naše šole in vrtca, matične OŠ Poljane in vrtca Agata Poljane in na šole in 
vrtce v naši Poljanski dolini, poslali pa bi jih tudi na turistična društva v okoliških krajih, 
turistično informacijske centre, turistične kmetije,… 
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Slika 18: Plakat 
 

2.4.2. Promocija 
 
a) Spletna stran 
 
Na spletni strani naše podružnične šole bomo predstavljali naš letošnji projekt in tako našo 
zamisel predstavili širši javnosti oz. gostom, ki bi si želeli obiskati naše kraje. 
 
b) Informacije o dogodku na spletnih straneh turističnih kmetij, TD Stari vrh in TD 

Javorje 
 
Na vseh naštetih spletnih straneh bi objavili letak, ki smo ga predstavili. Tako bi bil naš proizvod 
viden še širši javnosti. 
 
c) Oglaševanje na radiu Sora 
 
Sestavili smo oglasno sporočilo, ki bi ga prebrali učenci novinarskega krožka, ki se vsak 
ponedeljek javljajo v otroško in mladinsko oddajo tudi z naše centralne OŠ Poljane.  
 
 

»Pred veliko, veliko leti, je na naš planet - Zemljo, prav k nam v Javorje padel košček vesolja. 
Ta košček vesolja, je poseben in se imenuje meteorit. To je poseben in nenavaden kamen. 
Zakaj je poseben, kakšen je, kako zgleda, kje so ga našli… boste izvedeli na naši učni poti. 
Poimenovali smo jo Iskanje izgubljenega koščka vesolja.  
 
Dragi otroci, vabimo vas, da se nam pridružite in pomagate poiskati ta košček vesolja. Čaka 
vas zabavno učenje z igrami in presenečenjem.«  
 
Več si lahko preberete na spletni strani http://podruznica-javorje.splet.arnes.si/ pod rubriko 

PROJEKTI. 
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d) Umestitev promocijskega materiala v ponudbo okoliških gostišč, turističnih 
kmetij in koči na Starem vrhu 

 
Izdelan letak bi ponudili vsem naštetim. Le-ti bi poskrbeli za ustrezno trženje, torej ponudbo 
na javnem in ustrezno dostopnem mestu. 
 
e) Predstavitev programa v turistično informacijskih centrih v okolici (Škofja loka) 
 
Program bi predstavili predstavnikom in lokalnim turističnim vodičem v okolici, ki bi našo 
ponudbo lahko vključili v že obstoječe programe. V našo okolico prihajajo ljudje z različnimi 
nameni – športno udejstvovanje (smučišče Stari vrh), pohodništvo, kolesarjenje,… Zato bi v 
programe, ki so že namenjeni določeni skupini ljudi, vključili naš dogodek in ga ponudili. 

 

2.4.3. Spominek 
 
Vsako srečanje se običajno zaključi s prijaznim pozdravom in vabilom na ponovno snidenje. 
Ker smo si že ob začetku zamislili, da bi na naši poti ob igranju mini kviza nabirali kamenčke 
»meteorite« in jih sestavili v mobile v obliki vesolja, bo ta mobile postal naš spominek na naše 
srečanje.  

 

 
 

Slika 19: Spominek – mobile  
 

2.5. PRODAJA 

 
Naša ponudba je brezplačna in tako dostopna vsem. Stroške za nakup materiala za izdelavo 
mobila, letakov, plakatov in obvestil bi krilo TD Stari vrh. Edini strošek bi bil prihod v Javorje, 
ta pa bi bil odvisen od oddaljenosti kraja. Prevoz si vrtec/šola/organizacija organizira in plača 
sama. 

 
2.6. ANALIZA MOŽNOSTI IZVEDBE 

 
Dogodek bomo v letošnjem letu izpeljali po načrtu, ki smo ga predstavili v tej turistični nalogi. 
Izpeljali ga bomo skupaj s TD Stari vrh. V goste bomo, kot smo že omenili, povabili vse starše 
naše podružnične šole in vrtca. Z nami bodo prehodili celotno učno pot, ki smo jo predstavili v 
nalogi. Sami se bomo še bolj vključili v organizacijo programa. Razdelili smo si vloge in 
zadolžitve za pripravo določenih delov programa. K izvedbi in pomoči bomo povabili tudi g. 
Mirka Štiblja. V prejšnjih letih so nam vsi povabljeni gostje (posamezniki) z navdušenjem 
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priskočili na pomoč, nam predstavili svoje delo in dejavnosti, zato pričakujemo in upamo, da 
se bodo tudi vsi tokrat omenjeni odzval našemu povabilu.  
 
V prihodnje si želimo na dogodek povabiti tudi otroke vrtcev bližnjih šol. Upamo in prizadevali 
si bomo, da nam to tudi uspe. 
 
 

3. ZAKLJUČEK 
 
Z izdelavo turistične naloge lahko potrdimo: 
 

 da je naša pot zanimiva, poučna in dostopna vsem obiskovalcem, ki bi si jo želeli 
obiskati, 

 da pot lahko pripomore k večji prepoznavnosti našega kraja,  

 da se v programu naše poti prepleta učenje, igra in druženje, 
 da je naš program poti kakovosten in primeren za otroke stare od 4 do 8 let, 
 da z organizacijo takšnega programa pridobimo veliko novih spoznanj – novih 

prijateljstev in izkušenj, ki nas bogatijo, 
 da bomo našo pot lahko predstavili širši javnosti (vrtcem, osnovnim šolam in ostalim 

organizacijam) in ga umestili v že obstoječo turistično ponudbo, 
 da bomo program v aprilu in juniju 2017 tudi zares izvedli v taki obliki, kot je zapisan. 

 
 

Vabljeni, da skupaj z nami poiščete izgubljeni košček vesolja! 
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5. PRILOGE 
 
PRILOGA 1: Primer obvestila za udeležence učne poti 
 
Pripravili smo obvestilo, ki ga bomo razdelili otrokom iz vrtca in našim staršem.  

 
Dragi otroci, spoštovani obiskovalci, 
 
veseli nas, da ste se odzvali našemu povabilu na naš pohod po učni poti, kjer bomo iskali 
izgubljeni košček vesolja. Pošiljamo vam obvestilo. Na obvestilo smo zapisali vse pomembne 
informacije. 
 
V primeru vprašanj se lahko obrnete na telefonsko številko naše PŠ Javorje – 04 51 88 083. 
 

Veselimo se srečanja z Vami, 
Meteoritek in njegova ekipa 

 

 

OBVESTILO ZA UDELEŽENCE POHODA PO UČNI POTI 
»ISKANJE IZGUBLJENEGA KOŠČKA VESOLJA« 

 
V ____________________, bo potekal 1. pohod po učni poti »Iskanje izgubljenega koščka 
vesolja«.  
 
Pričakujemo vas ob 9. uri, na parkirišču pred PŠ Javorje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Potrebovali boste naslednjo opremo: 

 udobna športna oblačila, 
 pohodniško obutev, 

 nahrbtnik z rezervnimi oblačili in pijačo, 
 lahko tudi pohodniške palice. 

 
 
 
 

Veselimo se srečanja z Vami, 
Meteoritek in njegova ekipa 
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PRILOGA 2: Okvirna vsebina in struktura predstavitve turističnega proizvoda na 
turistični tržnici 
 
Predstavili bomo našo učno pot »Iskanje izgubljenega koščka vesolja«.  
Za predstavitev ne bomo potrebovali stojnice. Na prizorišču bomo postavili maketo nahajališča 
meteorita. Zraven makete pa tablo (tarčo) v obliki Zemlje z odprtino na mestu Slovenije. 
Obiskovalci bodo z meteoritki (stiropornimi kroglicami) ciljali odprtino. Za zadeto odprtino bodo 
za nagrado dobili piškot v obliki meteorita. Predstavniki bomo oblečeni v majice, na katerih bo 
natisnjeno vesolje z manjkajočim koščkom vesolja. Na glavi bomo imeli rdeče kape, tako kot 
naša maskota. Eden od učencev bo oblečen v maskoto – Meteoritka in bo hodil okrog in vabil 
obiskovalce k naši stojnici. 
 
Oblikovali smo tudi reklamno gradivo (letak), ki bo na dan tržnice tudi na voljo na našem 
razstavnem prostoru. Obiskovalce bomo privabljali po celotnem nakupovalnem središču z 
namenom, da si ogledajo nahajališče meteorita ter se nam pridružijo pri naši igri, ki jo bomo 
pripravili na prostoru.  
 
 

 
PRILOGA 3: Izjava o seznanjenosti učencev in staršev o poteku festivala 
 
O poteku festivala in aktivnostih zanj so bili seznanjeni vsi starši na prvem roditeljskem 
sestanku v mesecu septembru. 
 
Vsi starši naših učencev so ob začetku šolanja na naši šoli podpisali izjave o soglašanju z javno 
objavo rezultatov, dosežkov posameznih učencev, z možnostjo fotografiranja, posredovanjem 
fotografij, izdelkov, javnega nastopanja, sodelovanja pri javnih šolskih aktivnostih 
(tekmovanja). Izjave staršev se hranijo v arhivu Osnovne šole Poljane nad Škofjo Loko. 
 

 
 

Ravnateljica: _____________________________ 
 


