RAZISKOVALNI TABOR TREBNJEDOM ČEBELICA 2017
KAMEN SKOZI ČAS
(Dolenja vas pri Čatežu, od 2. do 7. julij)
2016)

Sem pravi/a? Če imaš 13 let ali več in te zanima svet raziskovanja, želiš spoznati,
kakšne metode in na kakšen način se uporabljajo pri raziskovalnem delu na
konkretnih primerih nekega okolja ter želiš s svojim delom prispevati uporabne
podatke se nam pridruži!

Kaj bomo počeli? Na

taboru se bomo

posvetili raziskovanju kamenin v okolici
doma CŠOD Čebelica; nabrane kamne
razvrščali po lastnostih. Odpravili se
bomo tudi na ekskurzijo v Javorški Rovt
(Dom Trilobit), tam bomo spoznali
zanimive geološke posebnosti in obiskali
bogata nahajališča fosilov in rudnin ter jih
poizkusili najti. Izdelali bomo orodje iz
kamna. Nabirali, razvrščali in sušili bomo
zelišča. Izdelali herbarij in filter vrečke za
čaj.

Kaj pa prosti čas? Da

pa na
taboru ne bo vse ves čas samo
strokovno, bodo za zabavne
dejavnosti poskrbeli učitelji CŠOD,
ki so letos za vas pripravili športne
igre z žogo, preizkusili se boste v
lokostrelstvu
in
plezanju
po
plezalni steni, zvečer pa boste
zakurili tudi taborni ogenj.
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Tudi večere bomo zapolnili z zanimivimi
dejavnostmi!
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Na kaj ne smem pozabiti, ko
pakiram? Posteljnino (rjuha, prevleka

Kje bomo spali in kdaj se
začne? V CŠOD Čebelica, Dolenja

za odejo, prevleka za blazino), copate za
v bivalne prostore, primerno obutev
(planinski oz. pohodni čevlji ali visoki
telovadni copati) in obleko (dolge hlače za
terensko delo), anorak, pulover za hladno
vreme, dežnik, pribor za osebno higieno,
pokrivalo, kopalke, zaščito pred soncem,
klopi in komarji, manjši nahrbtnik za
terensko delo in plastenko z vodo, pisala,
zvezek, daljnogled (če ga imaš) ter
zdravstveno
izkaznico
in
osebni
dokument. Dobrodošel je tudi fotoaparat,
glasbeni inštrument ali družabne igre.

vas pri Čatežu 19, se zberemo v
nedeljo, 2. 7. 2017, med 15.00 in
16.00. Ob 16.00 bomo imeli uradno
otvoritev tabora, na kateri vam bomo
tudi podrobneje predstavili tedenski
program. Sledil bo spoznavni popoldan
z družabnimi igrami, po večerji pa si
bomo ogledali vas Čatež.

Kako se lahko prijavim?
Izpolnjeno prijavnico natisnite in
posredujte Damjanu Volkarju, vodji
doma Čebelica CŠOD, Dolenja vas pri
Čatežu 19, 8212 Velika Loka ali
skenirano po e-pošti na naslov:
damjan.volkar@csod.si ali
cebelica@csod.si. Stroške bivanja,
prehrane in izvedbe programa v celoti
krije Občina Trebnje! Na tabor bomo
sprejeli do 20 udeležencev.
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