100 LET STARA LOKOMOTIVA

OTROŠKA IGRALA

UČNI PARK
OŠ ŠTORE
UČILNICO V NARAVI sestavljajo: učilnica z
mizami in klopmi, netopirnice, hotel za žuželke in visoka
greda z dišavnicami in zelišči.
Zgodovinski viri pravijo, da je bila naša »železna
lepotica«, ozkotirna triosna parna lokomotiva št. 5,
izdelana leta 1918 v tovarni lokomotiv Floridsdorf
na Dunaju po naročilu Cesarsko-kraljeve avstrijske
vojaške uprave. Po koncu vojne leta 1920 jo je
odkupila Trboveljska premogokopna družba za
vleko vlakov v Senovem. Leta 1953 jo je odkupila
Železarna Štore skupaj s »sestro«, lokomotivo št. 6.
V Železarni so jo uporabljali do leta 1980, šoli pa so
jo poklonili po ukinitvi ozkotirnih prog leta 1982.
Lokomotiva je postala zaščitni znak šole v Štorah in
simbol železarske tradicije, ki jo moramo ohranjati
tudi v prihodnje.
Danes jo, obnovljeno in v celoti zaščiteno, s
ponosom lahko uvrščamo med tehniško dediščino
kraja, v katerem in s katerim živimo. Tovrstni
spomeniki so kulturna in tehniška zapuščina
preteklosti, zato na takšen način z njo tudi
ravnajmo.

Operacija se izvaja za uresničevanje ciljev Strategije
lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske
skupine Raznolikost podeželja, sofinanciranih iz
sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR).
Vlagatelj: OSNOVNA ŠOLA ŠTORE
Partner v projektu: ŠTORE STEEL d.o.o.

Iskrena zahvala
vsem, ki ste nam pri
vzpostavitvi učnega
parka pomagali na
kakršenkoli način!

Namen operacije je ohranjanje naravne in kulturne
dediščine ter aktivno vključevanje prepoznanih ranljivih
skupin v socialno oziroma družbeno življenje. Predmet
operacije so aktivnosti za vzpostavitev celostno
urejenega učnega parka pri OŠ Štore: učilnica na
prostem, učna pot in obnova 100 let stare lokomotive,
ki predstavlja simbol železarske dediščine kraja. V
izvedbene aktivnosti so aktivno vključeni mladi, starejši,
ostareli, ženske, osebe s posebnimi potrebami.
Spodbujena je medgeneracijska solidarnost in
sodelovanje preko aktivnosti izobraževanja in
usposabljanja. Izdatki so namenjeni investicijam v
opremo: obnova lokomotive, ureditev platoja z
nadstreškom zanjo, nabava otroških igral, nakup
informacijskih tabel, postavitev klopi in miz za učilnico v
naravi, nakup košev za smeti in pitnika za vodo ter
promocijski material.
Predviden zaključek operacije: oktober 2018

UČNA POT
»SPREHOD PO ŠTORAH IN OKOLICI«

Kaj ponuja misija
»Sprehod po Štorah in okolici«?
Točke misije z nalogami:

Na sprehod po Štorah in okolici se podajte z
zabavno in poučno interaktivno aplikacijo »CŠOD
misija«, ki jo najdete v
in
na
vaši mobilni napravi.
Ko vstopite v aplikacijo, IZBERITE MISIJO »Sprehod
po Štorah in okolici«. S klikom na ZAČNI MISIJO je
vaš mobilni vodič za samostojno in doživljajsko
učenje na prostem pripravljen. Misija se prične in
deluje, ko ste v neposredni bližini raziskovalne
točke. Na poti vas čakajo zanimivi izzivi in če jih
rešite dovolj, vas na koncu čaka tudi nagrada!
Naj bo sprehod v naravo in spoznavanje našega
kraja učenje in dogodivščina hkrati.

Misija vas bo vodila na 7 km dolgo pot, ki jo lahko
premagate v 2 urah in pol. Začeli boste v učnem
parku OŠ Štore v naselju Lipa. Tukaj boste izvedeli
nekaj zanimivosti o šoli in njeni lokomotivi, nato pa
se boste podali na raziskovanje v bližnji gozd. Pot
vas bo vodila po sankaški progi vse do znanega
sadjarja, do rudniškega voza, od tam pa do kozolca
in rudnika. Na Lipi se bo odprl pogled na Celjsko
kotlino, ulice narodnih herojev pa vas bodo
pripeljale do cilja na železniški postaji v Spodnjih
Štorah, kjer je na nasprotni strani ceste sedež naše
Občine.
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Na šolskem vrtu
Gozd pri šoli
O Cvetki Jerin (na Razgledni s pogledom
na Lipo - pri kmetiji)
Ledenca (jasa na sankaški progi)
Sankaška proga z razgledom
Rojstna hiša Mihaela Vizjaka
Rudnik premoga na Pečovju (na igrišču
na Pečovju)
Kozolec
Razgledna ulica
Po sledeh neznanih imen (na ulici Karla
Vovka)
O Štorah (pri železniški postaji v
Spodnjih Štorah)

