
 

UČNA POT 
KRAJINSKI PARK RAČKI RIBNIKI - 

POŽEG 

 

Učni list za 1., 2. in 3. triado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKREATIVNO- 

IZOBRAŽEVALNA POT 
(1. triada) 

Lepo pozdravljeni! 

Pred vami je učni list, ki smo ga pripravili za zanimivo in poučno 

raziskovanje krajinskega parka v Račah. Načrt poti na zemljevidu 

vam je lahko v pomoč, saj so vprašanja sestavljena glede na začrtano 

pot. Pot, ki smo jo pripravili za 1. in 2. triado, je dolga dobre 3 km. 

Lahko jo opravite peš ali s kolesom. Za svoje raziskovanje si lahko 

izberete svojo pot in prav tako rešite zastavljene naloge.  

Rešite lahko vse naloge na učnem listu ali samo del nalog. Če se vam 

bo kje zataknilo, bodo vam v pomoč učiteljice ali pa si po vrnitvi v šolo 

oziroma domov pomagajte z literaturo in svetovnim spletom.  

Navodila za uporabo 

Točke (1, 2 in 3), ki jih lahko vidite na zemljevidu, so postaje, na 

katere so vezane naloge. Ko boste prišli do določene točke, rešite 

naloge, ki so napisane pod to točko.  

S seboj potrebujete: 

- daljnogled, 

- trdo podlago, 

- pisalo, 

- fotoaparat (po želji). 

 



ZEMLJEVID 

 

Opis poti 

Izhodišče naše poti je križišče pred čistilno napravo. Pot 

nadaljujemo v smeri krajinskega parka do prvega ribnika, kjer je 1. 

točka učne poti. Odpravimo se do 2. točke, ki se nahaja pred 

razglednim stolpom. Od razglednega stolpa nadaljujemo pot v gozd in 

v prvem križišču zavijemo levo. Takoj, ko pridemo iz gozda, znova 

zavijemo levo. Pot nadaljujemo do čebelnjaka, kjer se nahaja točka 3. 



Krajinski park je bogat z vodnimi in obvodnimi rastlinami.  

1. TOČKA 

Katere rastline rastejo ob/v/na ribniku?    

OB V NA 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Na ribniku si izberi eno rastlino in jo nariši. 

 

 

 

 

 

 

Kaj je na sliki? Obkroži. 

 

 

 

roža            goba          trava            drevo          praprot 



Poveži besedo z ustrezno sličico. Ena sličica je odveč. Obkroži jo. 

 

 

drevo         

                                                     zajec                          riba 

            

            lisica                             

                                                         zvonček                                     

metuljček 

 

 

V našem parku so si stalen ali začasen dom našle številne vrste ptic. 

2. TOČKA 

Z daljnogledom poišči ptico in jo na kratko opiši.  

 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Kako pridejo mladiči ptic na svet?  

___________________________________________________. 



Kaj ptice jedo? 

___________________________________________________. 

Zakaj imajo ptice krila? 

___________________________________________________. 

 

 Z razglednega            

stolpa imaš pogled na 

ribnike. Ribniki se med 

seboj razlikujejo. 

 

 

 

 

Kakšne barve je voda v ribniku pred tabo? 

___________________________________________________. 

 

Povzpni se na razgledni stolp. Preštej število stopnic in število 

odprtin ter ugotovi, koliko ribnikov vidiš na vrhu stolpa. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

  



Nariši razgledni stolp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi polja, travniki in mejice so del našega krajinskega parka. 

3. TOČKA 

Kaj raste na polju? Naštej nekaj primerov. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________. 

   



Kateri stroj uporabljamo za delo na polju? 

___________________________________________________. 

Kaj vse lahko počnemo s tem strojem? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________. 

V prehrani pogosto srečamo med.  

 

 

 

 

Kaj je na sliki? Obkroži. 

čebela       čmrlj       ptica       raca 

 

 

Kakšne barve je čebela? Obkroži. 

 

zeleno-siva      rumeno-črna      rdeče-oranžna 

 

Zakaj čebela piči? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________. 



Kje živijo čebele? 

___________________________________________________

___________________________________________________. 

 

Katere čebelje izdelke lahko kupimo pri čebelarju? 

___________________________________________________

___________________________________________________. 

 


