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Prostor za odgovore, fotografijo:
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Z DOMAČEGA PRAGA NA POT
AKCIJA PD CERKNO

Ime in priimek udeleženca-ke akcije

5. pohod

Cerkno - Zakriž (mimo domačije Zalaze) -
Klavžarjeva ravan - Ravne - mimo ribnika - h
križu - Čelo - Cerkno.

Nalogi:

� Nariši lovsko opazovalnico na Klavžarjevi
ravni.

� Katero vrsto rib gojijo v ribniku pod
Ravnami?

Navodila

Na pot se odpravi primerno obut-a, oblečen-a,
s seboj imej toplo pijačo in malo hrane.

Pazi na lastno varnost!

Bodi dober-ra opazovalec-ka, zato na poti
vključi vsa svoja čutila.

Prosi starše ali druge spremljevalce, da
doživetja in opazovanja shranijo tudi v
fotoaparat.

Vestno izpolnjen »dnevnik« do 10. aprila 2021
pošlji na naslov: PD Cerkno

Pot na Zavrte 26
5282 Cerkno

Vse, ki boste opravili vseh 6 pohodov in z njimi
povezane naloge, bo PD Cerkno nagradilo z
malo pozornostjo v obliki praktične nagrade, ki
vas bo spominjala na koronske čase.

VAREN KORAK!
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1. pohod

Cerkno – Meline – skozi Homc na Labinjsko
cesto – Labinje – Poče – križišče za Gorje –
pod Gorjami do odcepa stare ceste za Gorje,
po njej v Mostanijo in nazaj v Cerkno.

Nalogi:

� Nariši stavbo, ki stoji na senožeti tik preden
prispeš na cesto, ki vodi v Labinje.

� V Labinjah je znamenit turn. Morda veš, po
katerem dobrem možu nosi ime?

4.  pohod

Želin – Jagršče (po stari cesti) – Želin (po cesti)
ali varianta: Želin – Jagršče – Jablanca –
Pstina – Želin.

Naloge:

� Nekje na stari cesti z Želina v Jagršče boš
prispel-a do oznake 1.48, dvakrat podčrtano.
Pozanimaj se, kaj to pomeni in se ob njej
fotografiraj.

� Pri obzidju cerkve sv. Uršule se razglej po
vasi.

� Iz Jagršč vodijo poti tudi v druge kraje.
Katere?

� Če se boš vračal-a čez Pstino, poišči na
karti ime potoka, ob katerem boš hodil-a.

Prostor za odgovore, fotografijo:

Idejna zasnova: Ivana Rupnik
Oblikovanje: Marko Derlink

Cerkno, december 2020
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6. Pohod

Odpravi se na pohod po svoji izbiri in ga opiši
(smer, opazovanja na poti itd …).

Prostor za odgovore na vprašanja (prepis in
ilustracija naj bosta dodana na posebnem listu).

Prostor za risbo, fotografijo:
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3. pohod

Reka – Šebrelje (gor po ICPP, nazaj po
mulateri).

Naloge:

� Napiši ime cerkve, do katere boš prispel.
Katera znamenitost se nahaja v bližini te
cerkve?

� Iz slanega testa ali katerega koli drugega
materiala izdelaj repliko neandertalčeve
piščali.

� V Šebreljah je bil doma tudi svetovno znan
alpinist. Kateri? Oglej si na YouTube kak
prispevek o njem.

Prostor za risbo ali fotografijo ter odgovor na
vprašanje:

2. pohod

Straža (most za Jagršče) – po poti ICPP do
Trebovja (Straža 29) – izvir Zaganjalke – ob
njeni strugi do Hojaka in nazaj na izhodišče.

Naloge:

� Zanimivosti ob poti - najdi in nariši ali jih
fotografiraj.

� Koliko mostov se nahaja na Zaganjalki? (za
vsakega, ki ga boš videl, poberi kamenček,
da si boš laže zapomnil-a).

� Prepiši zgodbo  o Zaganjalki in jo ilustriraj
(najdeš jo na spletni strani visitcerkno.si).

� Si na Zaganjalki opazil-a še kaj?

� Katera je najpogostejša praprot na skalovju
nad Zaganjalko?

� Je Zaganjalka koristna voda? Po čem
sklepaš?

� Katero podjetje se nahaja ob tem potoku?

Prostor za risbo, fotografijo:
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