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V Sole Liberu je čas 
novih vpisov za tiste, ki 

jih zanima drugačen, 
naraven, izkustven način 

šolanja. 

Smo zavod za naravno izo-
braževanje, ki ponuja alterna-
tivno obliko šolanja za otroke, ki 
imajo uradno status šolanja na 
domu. V naslednjem šolskem 
letu 2022/23 vpisujemo (število 
vpisnih mest je omejeno) otro-
ke od 1. do vključno 5. razreda v 
program Šolanja ter Predšolske 
sončke (letnik 2017) v program 
Doživljajski dopoldnevi.

Zavezani smo praktičnemu 
načinu dela in aktivnemu na-

činu učenja v notranji razisko-
valnici in zunanji gozdni učil-
nici, ki otroka skozi učni proces 
podpirajo celostno. 

Delamo v manjši skupini, zato 
naše delo hkrati omogoča sku-
pinski in individualni pristop 
ob prisotnosti pedagogov. Velik 
poudarek dajemo tudi učenju o 
sebi, o čustvih ter medsebojnih 
odnosih. Konkretno razvijamo 
tudi veščine razmišljanja, ki so 
izjemnega pomena za življenje 
posameznika.

Vsi, ki bi se nam želeli pridru-
žiti, še prej pa več izvedeti o nas, 
se lahko dogovorimo za indi-
vidualni informativni sestanek 
(Saša Kern, vodja, 031 751 499). 

Še prej pa vabljeni, da si ogle-
date našo spletno stran: www.
solelibero.si

V sodelovanju z Gozdna Šola 
Hosta smo letos začutili, da 
bomo na naših rednih teden-
skih srečanjih dvigovali našo 
vibracijo ter izkušali notranji 
mir. Na naših srečanjih nam 
Marjeta s svojim bogatim zna-
njem odstira naš velikokrat ožji 
in sistemsko naravnan pogled 
na svet. Odpirali se bomo torej 
širini in v obzir vzeli različne 
poglede na svet. A ne bomo le 
govorili, urili bomo tudi svoje 
telo, dih, pozornost ter ljubezen 
in spoštovanje do narave. Ob 
ognju, na pohodih in raziskiva-

njih ter na jasici pod svobodnim 
soncem bomo življenje živeli. 
Globoko smo hvaležni za to iz-
kustvo, ki ga besede ne morejo 
opisati. 

* SimonKr,  d. o. o.  in Pra-
va vadba, sta naša sončna 
sponzorja. Če bi želeli biti 
med našimi sponzorji tudi vi, 
nam pišite na info@sole-libe-
ro.si.

Težko pričakovan 
dež in pomladne 
temperature so 
prebudili dvoživke 
in jih spodbudili k 
odhodu na mrestišča. 

V prvih dneh aprila smo 
tako v Krajinskem parku Lju-
bljansko barje ponovno pričeli 
izvajati izobraževalne delav-
nice o žabah in drugih vrstah 
dvoživk, ki očem skrite živijo 
tudi v bližini naših domov. Na 
njih otroci med drugim izve-
do, da pupek ni paglavec, da 
so močeradove rumene lise 
edinstvene kot človeški prstni 
odtis, da krastačine bradavice 
niso nalezljive in, da dvoživke 

pogosto slečejo svojo kožo in 
jo pojedo. 

Praktične delavnice pripo-
morejo k premagovanju pred-
sodkov, otroci pa na zabaven 
in sproščen način spoznajo 
vlogo dvoživk v ekosistemu 
ter ravnanja, s katerimi jim 
(pogosto nenamerno) škodu-
jemo. V lanskem šolskem letu 
je dvoživke z nami spozna-
valo več kot 450 učencev in 
dijakov. Delavnice potekajo 
v okviru evropskega projekta 
Ohranjanje dvoživk in obno-
va njihovih habitatov – LIFE 
AMPHICON in so za udele-
žence brezplačne.

Jasna Tarman,, Javni 
zavod Krajinski park 

Ljubljansko barje

V začetku marca smo se lotili 
preganjanja zime. 

Letos med deklicami celo ni 
bilo toliko likov iz Ledenega 
kraljestva kot lani in vse je ka-

zalo, da bo naš pregon uspešen. 
Da bi se spravili v bolj toplo 
razpoloženje, smo šli na bazen. 

Lune, Utrinki, Plameni in Iskre 
so se udeležili plavalnega tečaja 
v Logatcu. No, najstarejše sku-
pine (otrok, ne vzgojiteljic :)) že 
morajo trenirati plavanje, da 
bomo pripravljeni na letovanje. 

V vodnih igrah so otroci uživali, 
plavalni učitelji so bili polni idej. 
Nekaj otrok je tudi uspešno 
splavalo. 

S pregonom pusta smo vsto-
pili v postno obdobje. Letos 
smo za ta čas v vrtcu pripra-
vili postno izmenjevalnico, 
kjer lahko starši zamenjajo 
rabljena otroška oblačila, obu-
tev in igrače. Vse take stvari 
smo zbrali, sedaj pa jih te-
matsko po tednih starši lahko 
vzamejo, kar jim pride prav.  
Lepi, sončni in suhi dnevi so 
nas klicali iz igralnic v naravo 
raziskovat, ali je pomlad že pu-
stila kakšne znake, da se nam 
bliža. Suhe struge so nam omo-
gočale dostop tudi do Velikega 
in Malega okenca v Retovju, kar 
je bilo treba izkoristiti, sploh ker 
je tako zabavno metati kamne v 
vodo. 

Tudi vrtičke smo že prekopali 
in jih pripravili za toplejše dni. 
In konec meseca je končno za-
čelo deževati, da je zalilo naša 
drevesa, travo, vrtičke. Mi pa 
že tako uživamo tudi v dežju. 
Ker, saj veste, ni neprimernega 
vremena, so samo neprimerna 
oblačila. Greste tudi vi kaj lovit 
luže? 

Pošiljamo vam navihane poz-
dravčke iz našega vrtca.

 
Monika Kastelic
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Sole Libero vpisuje in sodeluje

Srečanje z velikim pupkom na POŠ Bevke.
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Med soncem in dežjem

O dvoživkah z učenci 
šol na Ljubljanskem barju


