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SPOZNAVNI TABOR V BOHINJU 

program 

 
1. dan 2. dan 

7.45 - odhod iz Kranja (pred šolo) 
8.30 - ogled Muzeja Tomaža Godca in znamenitosti v Bohinjski 
Bistrici 
11.00 - ogled Planšarskega muzeja v Stari Fužini 
12.30 - nastanitev v Hostlu pod Voglom 
13.00 -  kosilo 
15.00 – športne aktivnosti (kolesarjenje, kanu) 
19.00 - večerja 
20.00 – predstavitve razredov, oblikovanje razrednih vizij in 
načrtovanje dela v prihajajočem šolskem letu 
22.00 - nočni počitek 

8.00 – zajtrk 
9.00 – 10. 15  delavnica« Učenje učenja«  
10.15 – 10.45 prosto in pospravljanje sob 
10.45 – 11.45 team-building 
12.30 - odhod v Kranj 
 

 

UČNI LISTI 

 
Naloga 1: Na zemljevidu Slovenije obkroži, kje se nahaja Bohinj! 

 

 

 
 

Naloga 2: Vstavi manjkajoče besede! 

 
Bohinj ni naselje, ni vas in ni mesto, pač pa je ime alpske 
______________ v povirju Save B_____________ od Soteske 
navzgor, v kateri se nahaja ________ (št.) vasi. Na vzhodu se 
nahaja Nomenjska kotlina, v osrednjem delu sta Zgornja in 
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Spodnja bohinjska ______________, na zahodnem delu pa je j________ kotlina.   
 
Lega:   
 
Bohinjska kotlina se razprostira na območju jugovzhodnega dela ______________ Alp ob 
vznožju _______________, ki je z 2864 m najvišja gora v Sloveniji.  
Na vzhodni strani Bohinjske kotline je soteska z imenom Soteska, na severu obdajajo kotlino 
planota P___________, Tosc, Triglav vse do planote K____________ na zahodni strani, na 
južni strani pa t.i. južne bohinjske gore, visoke do 2000 m in planota J__________________.  
66% ozemlja Bohinja leži znotraj območja T_____________ narodnega ___________. 
 
 Prebivalstvo 

V Bohinju je ____________ prebivalcev, naravni prirastek pa je 
že več let __________. Povprečna starost moških je 38, žensk pa 
43 let. Gostota prebivalstva je _________ prebivalcev na km2. 
Gospodarstvo 

V Bohinju je kar precej podjetij, ki se ukvarjajo z lesno, kovinsko-
predelovalno industrijo in  gradbeništvom.  
Bohinj ima od leta 19___ železniško progo, ki povezuje Dunaj s 
Trstom in se imenuje Bohinjska proga in je bila zelo pomembna 

za razvoj ____________.  

 

Naloga 3: Kaj spada skupaj? 

Zgodovina 

1. Bohinjsko kotlino v kenozoiku A v 7. stol.pr.n.št. 

2. Najlepša sled ledeniškega delovanja je  B v 7. stol. n. št. 

3. Bohinjski železarski obrat so preselili na Jesenice  C prekrivajo ledeniki. 

4. V obdobju ledenih dob Bohinj  Č do približno 16. stol. 

5. V Bohinj sta vodili samo 2 poti  (čez Pokljuko in čez Bačo)  D preplavlja morje. 

6. Bohinj je bil poseljen že v železni dobi, to je  E s kmetijstvom in gozdarstvom. 

7. Slovani naj bi v Bohinj prišli  F Bohinjsko jezero. 

8. Večji del Bohinjcev se konec 19. stol. začne ukvarjati  G konec 19. stol. 

9. V Bohinj je pripeljal prvi vlak H turizem. 

10.  Na bohinjskih kmetijah so se ukvarjali I leta 1906. 

11.  1906 se začne v Bohinju razvijati J z živinorejo in sirarstvom. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 
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Naloga 4: Na kratko odgovori na vprašanja! 

Reliefne in geološke značilnosti, podnebje, vodovje, rastlinstvo in 
živalstvo 

1. Kateri dve triasni kamnini prevladujeta v Bohinjski kotlini? 
2. Kje se nahaja največ nahajališč fosilov? 
3. Katera poledenitev je dala območju končno podobo? 
4. Kje so lepo vidne ledeniške morene?  
5. Kakšno obliko ima Zgornja bohinjska dolina? 
6.  Kje so ledeniški odtoki iz Triglavskega pogorja vrezali globoke soteske? 
7.   Naštej nekaj kraških oblik, ki so nastale v visokogorju! 
8. Kateri tip podnebja ima Bohinj? 
9. Kakšno jezero je Bohinjsko jezero? 
10. Koliko je dolgo in široko? 
11. Kolikokrat letno se voda v celoti zamenja? 
12. Zakaj je jezero pretočno? 
13. Katera reka teče v jezero in katera iz njega? 
14. Kako se imenuje ena najkrajših rek v Sloveniji? 
15. Naštej nekaj slapov v Bohinju! 
16. Kako se imenuje žival na sliki? 
17. Kako se imenuje najbolj znano pokljuško barje? 
18. Kateri dve kači sta v teh krajih najbolj znani po strupenosti? 

    

Naloga 5: Dopolni! 

            MUZEJ TOMAŽA GODCA 

Muzej Tomaža Godca je urejen v rojstni hiši Tomaža Godca (1905-1942), domačina 
u___________, ki je bil  znan kot smučar in organizator šport v Bohinju. Bil je prvi bohinjski 
partizan in je pripomogel k vstaji Bohinjcev proti nemški okupaciji leta 1941. Prenovljeni 
prostori so namenjeni stalni razstavi o z_____________Bohinja od prve poselitve v 
prazgodovini do prve in druge svetovne vojne. Del stalne razstave je posvečen usnjarstvu. 
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BOHINJSKA BISTRICA IN NJENE ZNAMENITOSTI 
 
Bohinjska Bistrica je ________ naselje v Bohinjski kotlini in sedež občine. Nahaja se med 

vzpetinama Ajdovski _________ in Dobrava ter potokoma Bistrica in Belica. V Bohinjski 

Bistrici se nahajajo EKO park hotel Bohinj, Danica, športna dvorana, odprto igrišče za tenis, 

nogometno igrišče, osnovna šola, avtobusna postaja, muzej, restavracije, trgovine, penzioni s 

prenočišči, hotel, zdravstveni dom, krajevni urad, turistični informativni center, gasilski dom, 

spomenik v spomin na drugo svetovno vojno, Zoisov grad s stolpno uro, vojaško pokopališče 

padlih v prvi svetovni vojni, cerkev svetega Nikolaja, smučarski center Kobla in drugo. Ob 

vodnem parku se nahaja zanimiv in lepo urejen C____________ park. Zoisov grad je bil 

zgrajen v neoromanskem slogu v drugi polovici 18. stoletja. Nad vhodnimi vrati lahko vidite 

znameniti grb. Bil je bivalno in upravno poslopje za železarske podjetnike. Na Gospodovem 

vrtu, ki je čez cesto, na južni strani gradu, se nahaja Zoisova u_______. Baron Žiga Zois jo je 

dal zgraditi, da bi železarji v pravem času prišli na delo. Žiga Zois je bil fužinar, botanik, 

mineralog, preroditelj in mecen slovenske literature. Grad in drugi objekti so danes 

preurejeni v gostišče v srednjeveškem stilu.  

Na kratko odgovori: 

 

- Kdo je bil Giacomo Ceconi? 

 

- Kdaj je bila odprta Bohinjka železniška proga? 

 

 PLANŠARSKI MUZEJ 

Planšarski muzej v S___________ F___________ je 
bil odprt leta 19___. Urejen je v opuščeni vaški 
sirarni. V prvem prostoru je prikazan lesen 
planšarski stan z notranjo opremo s planine 
Z____________.  

V drugem prostoru je ohranjena originalna sirarska 
delavnica z velikima vzidanima sirarskima 
k___________ in p__________ za oblikovanje 
hlebov sira. Razstavljeni so originalni predmeti notranje opreme sirarn (sirarsko orodje in 
pribor, posode za mleko, p________ za izdelovanje masla), veliki kotel na lesenem vratilu iz 
sirarne v planini Blato. V vitrini je velika "majerska" krošnja, opremljena s potrebščinami, ki 
so jih planšarji vsako leto ob selitvah v planine nosili s seboj.  

S fotografijami so v tretjem prostoru prikazana značilna bohinjska planšarska naselja in 
značilne planšarske zgradbe. Na visokih planinah, kjer samo pasejo, so značilni enocelični 
leseni stanovi na stebrih, ki združujejo spodaj prostor za ž__________, zgoraj pa prostor za 
b___________ planšarjev.  
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V četrtem prostoru so prikazani portreti starih planšarjev, , planšarjev delovni dan, njegova 
hrana, njegov prosti čas, nazadnje tudi bohinjski k___________ b___________, tradicionalna 
bohinjska turistična prireditev, ki je pognala korenine iz planšarskega praznika ob koncu 
paše.  

Naloga 6: Ustrezno poveži podatke! 

 
 

BOHINJSKO JEZERO 
 
    

 
 

 

 

Naloga 7: Na priloženi turistični karti Turizma Bohinj označi znamenitosti, ki si jih videl v 
času tokratnega bivanja v Bohinju! 
 

VIRI: 
http://obcina.bohinj.si/index.php?id=9 

http://www.bohinj.si/ 

http://kraji.eu/slovenija/bohinjska_bistrica_zoisov_grad_stolpna_ura/slo#ixzz4EwWyRdHy 

http://www.grajman.si/slike/zemljevid.jpg 

http://www.gradtur.si/zima/slovenija/bohinj/bohinj_jezero.jpg 

http://www.gorenjski-muzej.videofon.si/upload/fckeditor/image/osebje/oplenova.jpg 

http://www.anze.info/wp-content/uploads/2007/04/bohinjsko_jezero_slika.jpg 
 

 

Učne liste in gradivo za Spoznavni tabor v Bohinju sem pripravila Vesna Arh, mag. 

Gimnazija Franceta Prešerna v Kranju 

¤ 318 ha          ¤  globina    ¤  13° 48' E 
¤ širina  ¤ nadmorska višina   ¤ 46° 16'N 

¤ dolžina   ¤ dotok    ¤ ribe    
¤ alge  ¤ iz jezera teče…     

¤ zemljepisna dolžina           ¤ 1200 m 
¤ največje naravno stalno jezero v Sloveniji 

¤ 4100 m      ¤  Savica      ¤ 45 m 
¤ 5 vrst        ¤ 65 vrst    ¤ Jezernica 
¤ 525 m         ¤ zemljepisna širina 

http://obcina.bohinj.si/index.php?id=9
http://www.bohinj.si/
http://kraji.eu/slovenija/bohinjska_bistrica_zoisov_grad_stolpna_ura/slo#ixzz4EwWyRdHy
http://www.grajman.si/slike/zemljevid.jpg
http://www.gradtur.si/zima/slovenija/bohinj/bohinj_jezero.jpg
http://www.gorenjski-muzej.videofon.si/upload/fckeditor/image/osebje/oplenova.jpg
http://www.anze.info/wp-content/uploads/2007/04/bohinjsko_jezero_slika.jpg

