Program DOPPS-a za april – junij 2007
Vabimo vas na spomladanski ciklus
rednih DOPPS-ovih predavanj, izletov
in akcij v letu 2007. Predavanja bodo
organizirana v več krajih po Sloveniji.
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Skupni tehniški dan – ptice na
OŠ Gornja Radgona
//Danica Barovič in Valentin Gregor, 14 let

1: Učenke OŠ
Gornja Radgona pripravljajo razstavo
gnezd ob ornitološko obarvanem
tehniškem dnevu.
foto: Danica Barovič
2: Devetošolci so
izdelali lesene ptičje krmilnice in jih
pozneje predstavili
na razstavi.
foto: Danica Barovič
3: Domiselne ptičje
pogače, vlite v
polovice kokosovih
orehov, so napravili
sedmošolci.
foto: Danica Barovič

V soboto, 16.12.2006 smo na OŠ Gornja Radgona pripravili skupni tehniški dan na temo ptic. Na ta dan so ptice
zaposlile prav vsakega posameznika naše šole, pa tudi
starše učencev in naše zunanje sodelavce. Vse naloge –
in bilo jih je res veliko, smo opravili v manjših in večjih
skupinah, tako združeni pri delu pa smo se počutili res
složno in prijetno. Vsak je po svojih najboljših močeh
prispeval svoj delež pri nastanku izdelka, ki je bil tako
ali drugače povezan s pticami.
Zakaj ravno ptice? Že dlje časa smo razmišljali, kako bi
popestrili in spremenili naš koncept božično novoletnega sejma in tako se nam je utrnila ideja o pticah. Pozimi
so naše ptice pevke izpostavljene mrazu in marsikdo od
nas je že skrbel zanje, imel izkušnje s krmilnicami ali izdelovanjem lojnih pogač. Učenci bi svoje znanje o pticah,
pridobljeno v šoli ali doma, lahko razširili, razmišljali pa
smo tudi o humanih načinih preganjanja ptic, ki delajo
škodo na poljih – seveda s ptičjimi strašili. Le-ta so bila
navdih za izvirno ustvarjanje iz odpadnih materialov.
Priprave za tehniški dan so zahtevale veliko časa in energije, kar dokazuje velik sveženj »papirjev«, kjer smo učitelji mentorji natančno opredelili cilje vsake posamezne
dejavnosti. Kot se je izkazalo pozneje, so bile obsežne
priprave pogoj za kvalitetno izvedbo celotnega tehniškega dne. Vsi smo bili pri delu zagnani in ustvarjalni,
med seboj smo si nesebično pomagali in nehote smo se
zavedali, da na svetu nismo sami. Ves čas smo imeli v
mislih naše »pernate« prijatelje, ki smo jim tokrat posvetili vso našo pozornost, ustvarjalnost in energijo. Bili
smo navdušeni in zadovoljni ob spoznanju, da počenjamo koristne stvari.
Delavnic je bilo na ta dan na šoli res veliko. Naši prvošolčki so izdelovali ptičke iz koruznega ličja, raﬁje in lesa
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Svet ptic

in si ob tem veselo prepevali pesmice o pticah. Drugi
razredi so preoblikovali odpadno embalažo in nastale
so ptičje krmilnice. Tretji so svoj izdelek poimenovali
»Gibljivček« – okrasni izdelek iz naravnih materialov,
na katerem so migali času primerno, »božični« ptički.
In kaj so ustvarjali četrti razredi? Svoje naloge so poimenovali: »Origami ptice«, »Živo drevo« (ptice iz kartona
na veji), »Zimski prijatelji« (okenska slika), »Potiskani
prtički z motivi ptic«, »Božični galeb«. Tudi peti razredi
so izdelovali ptice iz oblancev in papirja in ptičje hišice
iz raﬁje in vrvi. Bili so domiselni in zelo spretni izvajalci svojih idej. Šesti razredi so se preizkusili v izdelavi
voščilnic, saj so se prazniki hitro bližali. Ena skupina
šestošolcev pa se je »grela« v pravljičnem gnezdu in v
njem »valila« ljubezenske in ptičje pravljice za otroke in
odrasle. Vsakomur se v glavi včasih izvali kakšna dobra
pravljica, so trdili šestošolci in ponudili svoje pravljice v
pokušino, z željo, naj nam teknejo, saj ne redijo.
In pokukajmo še v zadnjo triado, kjer so ustvarjali in se
lepo imeli naši sedmošolci, ki so vestno in odgovorno
opravili naslednje naloge: ptičje strašilo za okras cvetličnim lončkom, ptički na steklenih posodah, izdelava
ptičkov iz prtičkov in drugega papirja, haiku – izdelava
pesniške zbirke, ptice iz papirja, priprava hrane za ptice
in zelo zanimiva matematično ptičja sestavljanka. Tudi
osmi razredi so se izkazali za zelo ustvarjalne, saj so prav
tako pripravili in izvedli kar sedem zanimivih nalog. Po
natančnem načrtu so izdelali posodo za lešnike – mrežno krmilnico in ptičje strašilo. Ena skupina osmošolcev
je pregledala in obnovila stare ptičje krmilnice. Da lahko
ptice spoznavamo na različne načine, je uspelo dokazati
skupini, ki je izdelala zelo zanimiv in estetsko dovršen
izdelek, »Ptice na Slovenskem« – igra spomina. Naši
osmošolci so se v ustvarjalnosti res izkazali. Po motivih
ptic so razvijali svojo besedilno ustvarjalnost in izdelku
dodali še likovno estetske elemente. Tudi osmošolci so
se preizkusili v matematično – ptičji sestavljanki. Vsak
učenec je izdelal sestavljanko po lastni zamisli. Tisti
učenci, ki so radi v naravi, so poiskali stara ptičja gnezda
in jih temeljito proučili po vseh pravilih raziskovalnega
dela. Najstarejšina naši šoli, devetošolci, so, kot se za njih
spodobi, zgledno opravili vse svoje naloge. Prva skupi-

PREDAVANJA
_______________________
MARIBOR
Kraj: Pedagoška fakulteta Maribor, Koroška cesta 160, Maribor;
predavalnica bo posebej označena
Termin: praviloma vsako prvo
sredo v mesecu
Čas: ob 18. uri
_______________________
4. april 2007: Projekcija ﬁlma o
ribnikih v Podvincih (predstavljata Luka Božič in Dominik Bombek)
Ogledali si bomo 20-minutni ﬁlm »Biseri narave: Bogastvo naših ribnikov«,
ki predstavlja pestrost narave na območju ribnikov Podvinci in Velovlek.
Velik del gradiva za ﬁlm je posnel
gospod Vekoslav Lašič. Film je bil pripravljen v okviru projekta Upravljanje
ribnikov Podvinci in Velovlek.
_______________________
CERKNICA
Kraj: Knjižnica Jožeta Udoviča,
Partizanska cesta 22, Cerknica
Termin: vsak tretji četrtek v
mesecu
Čas: ob 19. uri
_______________________
19. april 2007: Volovja reber
(predava Tomaž Jančar)
Volovja reber pod Snežnikom je
ena najbolj divjih in presenetljivih
pokrajin pri nas. Na predavanju bo
predstavljena problematika varstva
ptic na Volovji rebri ter aktivnosti za
preprečitev načrtovanih posegov, ki bi
dodobra degradirali ta prostor.
_______________________
17. maj 2007: Živalstvo Namibije
(predava Miha Krofel)
Ob diapozitivih se bomo seznanili z
raznovrstnim živalstvom južnoafriške
države Namibije - od velikih sesalcev
do različnih ptic, plazilcev, dvoživk in
nevretenčarjev. Poudarek bo na živalih
iz Zahodnega Kalaharija, predstavljene
pa bodo tudi nekatere vrste iz puščave
Namib, obale Atlantskega ocena,
planote Waterberg in narodnega parka
Etosha.
_______________________
IZLETI
Za dodatne informacije pokličite v pisarno društva vsak delavnik med 9. in 15. uro
na telefon 01/426 58 75.
_______________________
14. april 2007: Gozdna učna pot
ob mrtvicah Mure (vodita: Franc
Kosi in Željko Šalamun)
Na gozdni učni poti bomo spoznali
zanimive življenjske prostore ob mrtvicah reke Mure, ki so zelo pomembni
za mnoge rastlinske in živalske vrste.
Tu je domovanje žoln in detlov, pričakujemo lahko prve belovrate muharje.
Naučili se bomo tudi, kako se pripravi
pravi prleški pajani krüh. Zbirališče
//letnik 13, številka 01, marec 2007

ob 7:30 pri trgovini (poleg krožnega
križišča) v Veržeju.
_______________________
14. april 2007: Krakovski gozd
(vodijo Andrej Hudoklin, Mojmir
Pustoslemšek in Hrvoje Oršanič)
Ogledali si bomo mogočni nižinski
poplavni hrastov gozd, ki je tudi eno
izmed pomembnih območij za ptice.
Izlet bo lepa priložnost za spoznavanje
različnih vrst gozdnih ptic, predvsem
detlov, z malo sreče pa bomo opazovali
črno štorkljo in malega klinkača. Zbor
je na parkirišču pri gostilni Žolnir v
Kostanjevici ob 8. uri. Ne pozabite na
škornje!
_______________________
14. april 2007: Spoznavanje
sov ob Cerkniškem jezeru (vodi
Janez Dragolič)
Pod vodstvom domačina Janeza
Dragoliča, izvrstnega poznavalca
Cerkniškega jezera, si bomo ogledali
Jezerski zaliv, jamo Karlovico in tu
počakali, da se znoči. Ob mraku bomo
prisluhnili, ali se morda oglaša katera
od tu živečih petih vrst sov. Zaželene
so žepne svetilke. Dobimo se ob 18. uri
uri pri Ribiškem kotu (pri čebelnjaku)
na Cerkniškem jezeru.
_______________________
15. april 2007: Šobec (vodi Rok
Rozman)
Ponovno bomo obiskali to raznoliko
območje, ki nas je že pozimi presenetilo s pestrostjo ptic. Tokrat lahko
pričakujemo še več zanimivih vrst, ki
se vračajo s svojih prezimovališč. V
tem času lahko opazujemo številne
rumene strnade, različne vrste ščinkavcev, kovačke in druge ptice. Za izlet
se dobimo ob 8. uri na parkirišču pred
kampom Šobec.
_______________________
22. april 2007: Mlake pri Vipavi (vodita Tomaž Berce in Erik
Šinigoj)
Mlake so še zadnji košček Vipavske doline, ki se je izognil agromelioracijam.
Na preostalih vlažnih in suhih travnikih ter v grmiščih lahko opazujemo
številne vrste ptic. Gnezdečim vrstam
se v tem času pridružijo tiste, ki se v
Mlakah le ustavijo na selitvi. Opazujemo lahko srakoperje, penice, ujede, vijeglavko, velikega strnada, repaljščico,
prosnika … Za izlet se zberemo ob 8. uri
pri Škoﬁjski gimnaziji v Vipavi.
_______________________
27. april 2007: Tradicionalni
praznični izlet na Cerkniško jezero (vodi Leon Kebe)
Tradicionalni izlet na Cerkniško jezero
je vedno prijeten družabni dogodek
in dobra priložnost za opazovanje zanimivih ptic na spomladanski selitvi.
Slabo vreme ponavadi obeta najzanimivejši teren! Izlet je primeren tudi
za začetnike in nepoznavalce ptic. Dobimo se ob 8. uri pri Ribiškem kotu (pri
čebelnjaku) na Cerkniškem jezeru.
_______________________
5. maj 2007: Goričko (vodita
Kristjan Malačič in Željko Šalamun)

V sodelovanju s Krajinskim parkom
Goričko si bomo tokrat ogledali
Hodoško jezero, nato pa se sprehodili
skozi gozdove in kulturno krajino severovzhodnega Goričkega. Spremljali
nas bodo hribski škrjanci, vijeglavke,
kobilarji … pa še kakšno presenečanje.
Zbirališče je ob 7:30 pri pošti v Hodošu.
_______________________
12. maj 2007: Boč (vodi Matjaž
Kerček)
Krajinski park Boč je znan po rastišču
redke velikonočnice. Zaradi ohranjene
narave pa je zanimiv tudi za ptice. Ob
vznožju lahko srečamo vrste, značilne
za kulturno krajino, med njimi v celinski Sloveniji redkega plotnega strnada.
Za obsežne strnjene gozdove so poleg
drugih gozdnih ptic značilni belovrati
muharji. Zborno mesto je ob 8. uri na
železniški postaji v Poljčanah.
_______________________
16. maj 2007: Šola ptičjega petja
na Mariborskem otoku (vodi Luka
Božič)
Namesto predavanja se bomo tokrat
odpravili ven. Posebno pozornost
bomo namenili petju in oglašanju ptic,
ki jih lahko srečamo v bližini svojih
domov. Spoznali bomo, kako pojejo
in se oglašajo cikovt, kos, ščinkavec,
zelenec, lišček, brglez, sinica, detel ... Za
izlet se bomo zbrali ob 17. uri pred gostilno v Koblarjevem zalivu, od koder
se bomo odpravili proti Mariborskemu
otoku. Izlet posebej priporočamo
začetnikom, otrokom in njihovim
staršem.
_______________________
17. maj 2007: Šola ptičjega petja
v Tivoliju (vodi Jernej Figelj)
Na tokratnem popoldanskem izletu
bomo obnovili poznavanje petja in
oglašanja ptic, ki živijo v bližini naših
domov. Zgodnejšim pevkam bomo dodali še nekaj takih, ki se k nam vrnejo
kasneje v sezoni. Dobimo se ob 18. uri
pred nekdanjo čolnarno v Tivoliju. Izlet je še posebej primeren za začetnike.
_______________________
19. in 20. maj 2007: Pohorje (vodi
Aleš Tomažič)
Dvodnevni izlet bo odlična priložnost
za spoznavanje bogatega ptičjega sveta
Pohorja. Z Rogle se bomo odpravili
proti Ribniški koči, kjer bomo prespali.
Po poti bomo opazovali značilne ptice
iglastih gozdov in travnatih planj, kot
so sive pevke, krekovti, drevesne cipe,
črne žolne, z nekaj sreče tudi ruševce.
Ker je število prenočišč v koči omejeno, se za izlet čim prej prijavite pri
vodji izleta na številko 040 587 506.
_______________________
26. maj 2007: Izlet za mlade
ornitologe v Dobravo in Jovse
(vodijo Dušan Klenovšek, Hrvoje
Oršanič in Andrej Hudoklin)
Obiskali bomo Jovse ob reki Sotli, kjer
je še ohranjena kulturna krajina z vlažnimi travniki in osamelimi drevesi. Tu
lahko opazujemo kobiličarja, črnočelega in rjavega srakoperja, iz visoke trave
pa slišimo peti prepelico in kosca. Nato
se bomo odpravili še v bližnji nižinski

poplavni gozd Dobrava, v katerem
prebivajo srednji detli in redka črna
štorklja. Zberemo se ob 8. uri pred
cerkvijo v Kapelah.
_______________________
27. maj 2007: Kucelj (vodi Andrej
Figelj)
Dobimo se ob 7. uri na glavni Petrolovi
bencinski črpalki v Ajdovščini. Od
tod se bomo z avtomobili odpeljali do
izhodišča izleta. Skozi gozd se bomo
odpravili proti robu planote, kjer si
bomo ogledali delček pestre združbe
ptic. Mogoče je opazovati slegurja,
kotorno, mlinarčka, ujede, srakoperje,
strnade in še kakšno presenečenje. Za
dodatne informacije pokličite vodjo
izleta na številko 031 874 289.
_______________________
9. junij 2007: Volovja reber (vodi
Tomaž Jančar)
Zbrali se bomo ob 7. uri pri Trnovski
bajti (glej Atlas Slovenije str 198 B1). V
Ilirski Bistrici zavijete priti Sviščakom,
čez slabih 10 km se na grebenu odcepi
cesta na levo. V nasprotju z izletom
lani novembra bodo suha travišča
tokrat v polnem cvetju. Nepozabno
doživetje. Letos morda zadnjič brez vetrne elektrarne. S seboj imejte terensko
obleko in obutev. Za dodatne informacije pokličite 041 750 275. V primeru
zelo slabega vremena izlet odpade.
_______________________

AKCIJE
Vse dodatne informacije dobite pri
koordinatorju akcije ali v pisarni društva
na telefonu 01 / 426 58 75.
_______________________
22. april 2007: Čiščenje stene
za breguljko (koordinator: Boris
Kočevar, tel. 041 639 761)
Na tej tradicionalni akciji bomo očistili
zaraščene strme bregove reke Drave, ki
jih s hidroelektrarnami zajezena Drava
ne poplavlja več, in s tem ponovno
omogočili gnezdenje breguljkam pri
Središču ob Dravi. Vsak par pridnih
rok pomeni nekaj gnezdečih parov več.
_______________________
12. maj 2007: Popis rumenih pastiric na Cerkniškem jezeru (koordinatorja: Jana Kus Veenvliet
in Leon Kebe, tel. 031 655 993)
Na Cerkniškem jezeru bomo skupaj
popisali tudi rumene pastirice. Po štetju sledi družabno srečanje s piknikom.
Dobimo se ob 8. uri pri Ribiškem kotu
(pri čebelnjaku) na Cerkniškem jezeru.
_______________________
2. junij 2007: Crex Night (koordinator: Leon Kebe, tel. 031 655
993)
Za varstvo ogroženega kosca je ključnega pomena natančno spremljanje
njegovega števila. Kosce lahko preštejemo le v skupni akciji, ki poteka ponoči in je vedno nepozabno doživetje.
_______________________

SKUPŠČINA DOPPS
21. april 2007: Grand Hotel Union
v Ljubljani, ob 14. uri
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PREDAVANJA
MB: Pedagoška fakulteta
Maribor, Koroška cesta
160, Maribor
Termin: praviloma vsako
prvo sredo v mesecu
Čas: ob 18. uri
Volovja reber
(vodi Tomaž Jančar)

CER: Knjižnica Jožeta Udoviča,
Partizanska cesta 22,
Cerknica
Termin: vsak tretji četrtek
v mesecu
Čas: ob 19. uri
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na je svoj izdelek skrbno načrtovala in ga poimenovala
»Ptičja vila«. V parih so učenci uporabili tehnično in
tehnološko dokumentacijo in skrbno izdelali ptičje krmilnice iz lesa. Tudi devetošolce, bodoče mlade raziskovalce, so zanimala ptičja gnezda. Nekateri med njimi pa
so se poglobili v temo »Biti svoboden kot ptica« in pisno
ustvarjali.
Vsi udeleženci delavnic so pridno razvijali svoje ročne
spretnosti in delovne navade, natančnost pri delu, pravilno in varno uporabljali najrazličnejše pripomočke,
orodja, stroje, pridobivali so navade za koristno izrabo
prostega časa in tako skrbeli za varstvo okolja in ptic.
Da so najboljši izdelki dobili pravo mesto na šolski razstavi v večnamenskem prostoru in po hodnikih šole, je
poskrbela posebna skupina učencev, ki je svojo nalogo
imenovala »Priprava razstave«.
Seveda je bilo potrebno prav vse delavnice natančno
opazovati, zabeležiti opažanja, najboljše utrinke ujeti
v objektiv in dogajanja ustrezno dokumentirati s pomočjo najsodobnejše računalniške tehnologije. Tudi za
to je bilo poskrbljeno, saj je skupina devetih učencev iz
devetega razreda svojo nalogo vestno opravila, pri čemer
je prav tako, kot vsi ostali, skrbela za varnost, pravilno
ravnanje z računalnikom in fotoaparatom.
Tudi avtorja tega prispevka sva pripravila vzgojno-izobraževalno delavnico, ki sva jo poimenovala »Spoznavajmo ptice in jim pomagajmo«. Obiskovalci delavnice so
lahko izbirali med različnimi točkami izobraževanja.
»Krmilnica, pogrni se!« je bila ena od njih, kjer smo
spoznavali najpogostejše obiskovalce ptičjih krmilnic
in najvažnejša navodila, ki jih moramo upoštevati pri
zimskem krmljenju ptic, da bo naše ravnanje pravilno.
Na podoben način sva pripravila izobraževalno točko z
naslovom »Pomagajmo pticam – nameščajmo gnezdilnice«. Pomagala sva si z zloženkama, ki ju je pripravil
DOPPS. Obiskovalci so jih lahko našli na tako imenovani »DOPPS-ovi stojnici«, na kateri so bile razstavljene še
druge publikacije društva. Najbrž ni med nami nikogar,
ki se ne bi kdaj vprašal, »Kateri ptič je to?«. Tako sva poimenovala eno od izobraževalnih točk, kjer so se udele//letnik 13, številka 01, marec 2007
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ženci lahko preizkusili v prepoznavanju in določevanju
vrst ptic, pri čemer so si pomagali s priročnikom za ptice, po katerem sva poimenovala najino točko. Avtor tega
prispevka sem izdelal plakat o rjavem srakoperju, s katerim sem želel seznaniti obiskovalce delavnice, da sem
se že dvakrat udeležil zanimivega in poučnega mladinskega raziskovalnega tabora, ki ga vsako leto organizira
DOPPS. Na stenskem zemljevidu učilnice je bila izrisana
reka Mura in označen tisti odsek reke, ki je zavarovan z
Naturo 2000. Ob njej so bile predstavljene skupine posebej zavarovanih ptic. Prav tej ekološko izobraževalni
točki sva dala velik poudarek, vendar žal pravega zanimanja ni bilo. Vsekakor bova poskusila znova ob prvi
priložnosti. Meniva, da bi ptice Mure, ob kateri živimo,
moral poznati vsakdo! Ves čas so v prostoru delavnice
odmevali Trilarjevi posnetki petja in oglašanja ptic.
Iskrena hvala omenjenemu avtorju! Ker je bil tehniški
dan, sva seveda tudi midva pripravila izdelek. Nastal je
po predhodni objavi nagradne igre, s katero sva povabila
k sodelovanju vse, ki imajo doma mobi kartice, na katerih so upodobljene ptice. Te sva potem uredila v »sistematsko zbirko«. Ptice sva razvrstila po družinah. Eden
od zelo izkušenih in pomembnih ornitologov je na srečo
pravočasno odkril napako, ki smo jo seveda nemudoma
odpravili in se zahvalili za njegovo pozornost. Izdelek
lahko služi kot didaktični pripomoček za pouk biologije v 9. razredu. Ob odhodu sva obiskovalce delavnice
zaposlila z nagradnim vprašanjem: Kaj pomeni kratica
DOPPS? Predvsem mlajši so se radi odzvali. Srečnemu izžrebancu smo podarili lepo darilo, koledar DOPPS-a za
leto 2007. Da je najina delavnica ponujala res pestro izbiro načinov spoznavanja ptic, bi se rada iskreno zahvalila zaposlenim v pisarni DOPPS, ki so nama pomagali z
nasveti ter pisnim in slikovnim gradivom.
Vesela sva bila vsake pozornosti, ki so jo obiskovalci
namenili pticam. Ob koncu smo se počutili tako, kot
se počutimo po vsakem dobro opravljenem delu, zadovoljno in prijetno. Naša pozornost in skrb za ptice pa naj
nas spremlja vse leto! Priložnosti za to je veliko, samo
izkoristiti jih moramo. K našemu vedenju, kako, pa je
Tehniški dan – Ptice, na OŠ Gornja Radgona, zagotovo
pripomogel.
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4: Učenci nižjih
razredov so se prepustili ustvarjalnosti in nastale so
čedno pobarvane
papirnate gnezdilnice, ki so jih potem
»našle« papirnate
ptice.
foto: Danica Barovič
5: Utrinek z razstave o pticah ob
zaključku osnovnošolskega tehniškega
dne, ki so si jo
ogledali starši učencev in drugi krajani
Gornje Radgone.
foto: Danica Barovič
6: Šolarji in učitelji
smo poskrbeli tudi
za predstavitev
DOPPS-a in njegove
dejavnosti.
foto: Danica Barovič

