




Ime in priimek

Naslov

To sem 
jaz.
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Nujno preberi. pravila
OBNAŠANJ

Kam
Zagotovo veš,  
kam greš in kako 
se tja pride?  
Pa nazaj? 
Povprašaj tudi 
odrasle, ki gredo 
s tabo. Opazuj 
vreme in se 
primerno pripravi.

2.
Kako 
Hodi previdno in 
ne hiti, saj ti gore 
in hribi ne bodo 
nikamor ušli.  
Obuj dobre pohodne 
čevlje, ki ne drsijo  
in ne premočijo.
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Kaj
V nahrbtniku imej  
le najnujnejšo opremo. 
Ne pozabi primerne 
zaščite pred dežjem, 
mrazom in soncem. 
Vzemi tudi mobilni 
telefon, če ga imaš.

3.
Na pomoč?
Če pride do 
nesreče, če se 
izgubiš ali te 
preseneti slabo 
vreme, mirno 
pokliči 112.
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5.
Počitek in malica
Če se utrudiš in se 
moraš okrepčati, nikar 
ne čakaj. Ustavi se, jej, 
pij. Spočij si, uživaj  
v naravi in dobri družbi. 
Pot bo nato še lepša.



6.
Na poti …
Hodi po označenih (markiranih) in varnih 
poteh. Ne uničuj oznak na poti, saj jih 
potrebujejo tudi drugi.

Ne lepi nalepk vsepovprek ter ne čečkaj  
po oznakah, skalah, tablah in klopcah.

Ne oddaljuj se od skupine ter upoštevaj 
navodila odraslih.

Spoštuj vse živali in rastline ter njihov 
življenjski prostor.

Ne trgaj rastlinja, ne odlagaj smeti ter hodi 
tiho in umirjeno.



živali naših
GOZDOV in GOR

Jež živi v gozdu,  
a prav lahko ga opazimo 

tudi na vrtu ali cesti. Njegov 
domek je varno skrit v grmovju, 

dračju, kompostu, živi meji ali celo 
luknji v tleh. Postelje si s travo, 

listjem, slamo in senom.  Jež pozimi 
ni ravno zabaven, saj večino časa 

prespi. Iz toplega doma gre 
le, ko je lačen in mora brž 
poiskati kaj za pod zob.

Jež

3 cm



Tudi jaz rada 
hribolazim. 

Včasih grem celo 
do nadmorske višine 

2500 m!

Pobarvaj me.

Lisica

4,5–5,5 cm
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Danes, gora, te obiščem, da pokažeš mi 
razglede, vse zaklade in sosede.

Ko na vrhu posedim, da ves svet imam na dlani, 
novih vzponov si želim -

vsi bodo v tejle knjigi zbrani.


