Pozdravljeni učenci!
Za 10. teden dela od doma smo za vas pripravili:
1) DALJŠI SPREHOD
2) VOZLI
3) IZZIV
4) MALO ZA HEC
5) NALOGA

Pa začnimo:

1) DALJŠI SPREHOD
Ta teden boste opravili daljši sprehod. Imate 4 možnosti, izberite tisto, ki vam najbolj ustreza.
Za sprehod se primerno pripravite: ustrezna obutev in obleka, pijača, zaščita pred klopi.
Zaželeno je, da ta sprehod opravite v spremstvu odrasle osebe. Previdno na cesti!

KUCELJ
Pot: s Police skozi vas Blečji Vrh, nad vasjo pridemo do manjšega križišča, kjer
zapustimo asfaltno cesto in nadaljujemo naravnost po markirani makadamski cesti.

i

MAGDALENSKA GORA
Deska
Pot: iz Grosuplje mimo hotela Kongo proti vasi Hrastje (čez nadvoz avtoceste), v vasi
zavijemo levo po markirani gozdni poti do cilja.

GRAD BOŠTANJ
Pot: iz Grosuplja mimo pokopališča, po makadamski poti, čez vas Malo Mlačevo, preko
glavne ceste (previdno čez cesto!) do gradu Boštanj.

PANCE
Pot: mimo bencinske črpalke OMV, preko nadvoza avtoceste do vasi Dobje,na koncu vasi
(kjer je čez cesto napeljan žleb)zaviješ levo, po gozdni poti navzgor do vasi Pance.

2) VOZLI
Ta teden se bomo pozabavali z vozli. Poznavanje le teh nam lahko pogosto koristi. Vedeti moramo,
kako se vozel naredi in v katerih primerih je uporaben.
Na povezavi si oglejte več in se preizkusite:

Za tiste, ki si želite ustvarjalnega vozlanja, pa nekaj namigov:

3) IZZIV
Za tokratni izziv si na sprehodu naberite nekaj kamenčkov:

ali druga možnost:

Veseli bomo vašega videa na:
monika.rjavec@os-brinje.si ali marko.potokar@os-brinje.si ali maja.skerjanec@os-brinje.si

4) MALO ZA HEC
S smehom do zdravja in dobrega počutja:

5) NALOGA
Ne pozabite na pisanje dnevnika.
Ta teden morate poslati fotografijo (lahko »selfie«) s cilja izbrane pohodniške
smeri, kot je razvidno s fotografij pri navodilih.

ŠE VEDNO VELJA:
Pojdite na sveži zrak, pri tem pa upoštevajte navodila pristojnih služb o omejitvah.
Pomembno je, DA SMO AKTIVNI vsak dan, s tem ohranjamo zdravje in dobro počitje!
Lepo vas pozdravljamo!
Maja, Monika, Marko in Martin

