
Dobrodošli v apartmajih.

Osnovne podatke o tem kaj lahko kot družina počnete na tem območju najdete na: https://family-fun.si/
Verjamem, da boste uživali in spletli močne medsebojne vezi. Posvetite se svoji družini.

Raziskovanje voda na Pohorju

Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da je Pohorje predalpsko hribovje, ki leži v severovzhodni
Sloveniji in je pretežno poraščeno z iglastim gozdom. Zato predlagam, da raziščite Pohorje, kjer se
razprostirajo širni gozdovi, pragozd Šumik, slapovi in šotna barja z jezerci, največji metulj v Evropi in
druge dragocene živalske vrste. Ta dan naj bo posvečen raziskovanju voda na Pohorju, izbrali smo ogled
Črnega jezera in ogled slapa Šumik

ZAJTRK

Zjutraj si pripravite slasten zajtrk. Predlagam, da ga v primeru lepega vremena uživate na terasi s
pogledom na Pohorje.

Ker je za otroke najslastnejši obrok na prostem, predlagam da si v nahrbtnik shranite nekaj hrane, ki jo
največkrat pojeste v gorah. Torej par žemljic, paštetke, namazi, nekaj klobasic, vodo ali sok, itd. Ni
lepšega kot usesti se na klopco ob jezeru in prinesti na plano dobrote iz nahrbtnika. Otroci to obožujejo.

GREMO NA POT – Črno jezero

Počasi – ampak res počasi (otrokom je všeč, ko se nam ne mudi), se odpravite z avtom na Pohorje.

Prva postojanka bo Črno jezero (izhodišče je parkirišče zraven Doma na Osankarici). Z avtomobilom se iz
apartmajev peljete do krožišča na Smolniku, tam izberete tretji izhod in se ob reki Lobnici peljete na
Pohorje. Predlagam, da se ustavite nekje ob reki Lobnici (dolina Lobnice je prelepa) in jo občudujete. Pot
do izhodišča vam bo vzela okrog 50 minut. Tam se ustavite, preberite informativno tablo in se podate do
Črnega jezera (dobrih 25 minut hoje).

OD ČRNEGA JEZERA DO SLAPA ŠUMIK

Ko si ogledate Črno jezero, se vrnete na izhodiščno točko in se z avtomobilom odpeljete do izhodišče
točke za slap Šumik, t.j. Pri Bajgotu. Tam boste našli mize in klopi, vi se spočijete otroci raziskujejo naravo.
Pustite jih naj si noge namočijo v vodi .

Zdaj je čas, da odprete nahrbtnik .

https://family-fun.si/
https://family-fun.si/druzinski-izleti/crno-jezero-osankarica/
https://www.google.com/maps/place/Dom+na+Osankarici/@46.4491875,15.4190863,15z/data=!4m8!3m7!1s0x0:0x3abfab4d82dbaabe!5m2!4m1!1i2!8m2!3d46.4491875!4d15.4190863
https://family-fun.si/druzinski-izleti/pragozd-in-slap-sumik/
https://www.google.com/maps/place/Pri+Bajgotu,+%C5%A0umik/@46.4823573,15.4410388,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x476f8400963652a7:0x5ef7830cff8b204b!8m2!3d46.4801164!4d15.4447243


Sledite tablam do slapa Veliki Šumik (Pozor! Pot je na nekaj mestih zahtevna, zato pazite na otroke).
Sprehod do slapa Šumik vam bo vzel okrog 35 minut. Med potjo opazujte veličino Pragozdnega rezervata
Šumik. Ko prispete do slapa se spustite do njega in občudujte moč narave. Naj vas hladen pršič osveži.

Vrnete se na izhodiščno točko.

Nazaj v dolino – domov (uporabljam besedo domov – ker želim, da se v apartmajih počutite kot doma)

Vrnete se lahko po poti, po kateri ste se pripeljali ali pa si izberete kakšno drugo pot za vrnitev v dolino.
Po poti domov naj vam otroci v avtu pripovedujejo kaj vse so danes novega spoznali in se naučili.

ČAS ZA ŠPORTNI PARK ali IGRANJE DOMA

Ko se vrnete domov priporočam, da se z otroci (in vso opremo: žogami, rolkami, skiroji, itd.) odpravite v
Športni park Ruše, kjer vam zagotovo ne bo dolgčas. Sploh pa ne vašim otrokom . Če vas je strah, da
otroci ne bodo dovolj utrujeni in ne bodo zaspali , predlagam, da greste na bazen (ki se nahaja v
Športnem parku).

Zagotavljam vam, da bodo celo noč spali ko »angelčki«.

Druga opcija je seveda, da ostanete doma in se igrate družabne igre.

ZA STARŠE

Ko zaspijo….Ja, naporen dan . Zato je čas za vaju dva. Odprita si steklenico vino, se usedita na terasi in se
nasmejta en drugemu.

Naj bo to čudovit dan, Sabina

Opomba: Priporočamo pohodniško obutev.

Seveda pa je to vaš čas in mogoče vas kaj drugega navduši na: https://family-fun.si/

https://www.google.com/maps/place/%C5%A0portni+park+Ru%C5%A1e+-+Bazen/@46.5453081,15.5089974,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6bf8dda9cb11e744!8m2!3d46.5453081!4d15.5089974
https://family-fun.si/

