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ZASNOVA IN IZPOLNJEVANJE
DNEVNIKOV
    
Vsi dnevniki so razdeljeni na tri sklope: na
       
           nik ali lastnica dnevnika prilepi svojo portretno fotografijo (lahko gre za bolj uradno
       
           
      datkom, vsebuje tudi del, ki je namenjen
informaciji o zdravstvenem stanju otroka.
Pisna izpolnitev rubrike ni obvezna, vsekakor pa v sodelovanju s starši ali skrbniki
       ! 
da zmanjšajo tveganja pri izvajanju gorniške
dejavnosti.

Na strani, kjer je grb Planinske zveze Slo   "        ga društva in leto vpisa. Vpis lahko opravi
lastnik dnevnika sam, ali pa to stori planinsko društvo ob prvem vpisu. Del prostora
je podvojen zato, da se lahko vpiše nove
           ninsko društvo. V prazne okvirje prostorov
   !      ! 
   #    ! !      
lepiti posebej.
$         
 "         nem izletu. Zaporedna številka izleta nam
  "     
ikona ali napis (na primer spomladan              
praviloma opišemo. Temu sledijo besedilne
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    %     
      ! &    
  !         
          
izkušnje in širijo osebno obzorje.
    "     
dnevniškim zapisom o izletih, ki jih lastnik ne uvrsti v tekmovalni del. Gre torej za
 ""       "  !   
V tem delu najdemo tudi rubriko, v katero se
vpišejo imena in nekateri podatki prijateljev.
Stran z naslovom Koledar izletov za letos je
tista, na katero nalepimo šolski ali društveni
       % 
           
 %      !   
na enem mestu.

=QDĀLOQRVWL&LFLGQHYQLND
Vsebine, ki so namenjene otrokom, so
        ')*+/+0+ 1/20+
            
še ne zna brati in pisati, mu pomagamo pri
           
primer pri zapisu cilja izleta in datuma.
#     3          
se pojavljajo ob zaporedni številki vsakega
izleta v desnem zgornjem kotu. V skladu
        %4    
            

%     !        %  $
torej pomeni, da se lahko na isto goro povzpnemo po isti poti tako poleti, kot pozimi,
velja pa tudi, da se na isto goro povzpnemo
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Ob skoraj vsakem izletu je dodana naloga
         5  
nalogo poizkusi opraviti sam, sicer mu
pomagamo z dodatnimi navodili, napotki
in razlago. Naloga na primer na 16. strani
je namenjena pogovoru o tem, zakaj izbiramo daljšo pot (manjši telesni napor,
    " !        
%    !      ""  
opazovanju narave (prehod od listnatega v
     '   
  "         
"            
 #    " 
naloga pri 13. izletu na strani 52. Naloga
         
             
  %      
            -

meznih rastlinskih pasov glede na celotno
$       

odraslega.
<"           ! 
=      >       
         333?
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@ 
      
pospremi zgodba (priprava, izvedba,
"        
     A "   pleta z nalogami, vprašanji in izzivi, ob
katerih lastnik pridobiva osnovno gorniško
znanje.

Dnevnik je z rubriko Znam, obvladam,
            mospremljavo in samoregulacijo znanja
      # "    
      
da lahko sam presoja doseganje zunanjih
ciljev (bodisi z uspešno opravljenimi nalogami v dnevniku ali z izzivi, ki mu jih ponuja
        !  
1
         
%   !  "  "  
na desnem zgornjem robu ponazarjajo letni
  '      
%4            
    
 %     
  !         
%        
programskim usmeritvam za izvedbo pro-

grama. To torej pomeni, da se lahko na isto
goro povzpnemo po isti poti tako poleti,
kot pozimi, velja pa tudi, da se na isto goro
 
 @               %B 
opravljen nad višino 1000 m.
'   E      &         
 !  "  " !   
 "     5  " 
  "          
potrdi s svojim podpisom vodja izleta.
Ob skoraj vsakem izletu je na naslednjih
dveh straneh dodana naloga in namig za
 "    5       
opraviti sam, sicer mu pomagamo z dodatnimi navodili, napotki in razlago. Namigi,
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ki so napisani v nogi strani, so zgolj zbirka

           5     "  
prilagodimo otroku in mu svobodno
          " 
vtis oz. izbere poljubno vsebino. Lahko pa
            !
za vsebino izleta ali za pogovor na izletu
    " $   
    
Podobno ravnajmo tudi pri nalogah ki jih
lahko izpolnimo skupaj na izletu ali pla  "        
   %         
           
Pri reševanju nalog otroku ponudimo pod  #  
po rešeni nalogi ponudimo kakovostno
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povratno informacijo (ne le v smislu prav in
            vanju in izgrajevanju znanja.
Besedilo na straneh 60 in 61 je namenjeno
kot neformalni standard gorniškega znanja
za to starostno skupino ter kot vodilo in napotek izvajalcem programa.
=QDĀLOQRVWL'QHYQLND
0ODGLSODQLQHF0ODGDSODQLQND
Naloge in izzivi so za stopnjo zahtevnejši kot
  <  H     "!    
 "      @  
risanje ali pisanje utrinkov z izleta je proti
koncu dnevnika manj, saj mladostniki po      "        
     "  
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                % 
primer štirje izleti nad 1500 m za dosego
         
     "!   
vpišejo v tekmovalni del ustrezne izlete.
Gorniške teme, posamezne naloge in vsebine Planinske šole so predstavljene s foto          !            !  
naravi in na izletu. Namigi, ki so napisani ob
          
 
idej in predlogov in jih ni treba obvezno
upoštevati. Lastnik dnevnika se lahko sam
           &   
dejanski utrinek z izleta ali pa bo upošteval
   E            
 "!           

       @  
šole, ki ga ponuja namig.
E              
            %         
"  "    ! 
           
dnevniških straneh. Na tej strani se vpisu  "    ljena Planinska šola, opravljen izpit prve
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