Družinski
izleti v naravi

Kolesarski izlet do miniaturnih
v
mlinckov
Izhodišče

Klub Kubu

Dolžina poti

10 km

Trajanje izleta

2-3 ure

Primeren čas obiska

Spomladi, poleti in jeseni

Primerno za otroke

Otroci, ki kolesarijo ali se
s starši peljejo na kolesu

Če želite raziskovati skrite kotičke v okolici Ljubljane, se z
otroci odpravite na kolesarski izlet do mlinčkov v Suhadolah.
Uživajte v kolesarjenju čez vas Vodice in po gozdni poti do
miniaturnih lesenih mlinčkov pri potoku Mrzli studenec.

Kolesarjenje iz Vodic do Suhadol
Parkirajte pred športnim centrom Kubu in se s kolesi
odpeljite po klancu navzdol čez vas Pustnice. Na križišču
kolesarite naravnosti v smeri proti Komendi, dokler vas
pot ne zapelje desno po klancu navzdol mimo Osnovne šole
Vodice. Uživajte v pogledu na polja, gozdove in Krvavec v
daljavi, dokler ne prikolesarite do vasi Bukovica. Malo
naprej od avtobusne postaje zavijete na drugi izvoz in se
držite desne strani ceste, ki vas pelje v gozd proti
Suhadolam. Gozdna pot je položna z občasnimi vzponi,
dokler ne pridete do manjšega bajerja in odcepa desno za
Mlinčke.

Igranje pri miniaturnih mlinčkih
Pred leti je upokojeni mizar iz Suhadol na lokalnem
potočku postavil manjše lesene mlinčke. Danes sokrajani
nadaljujejo njegovo delo in obnavljajo lesene mlinčke, ki
naj bi jih bilo že skoraj sto. Otroci z veseljem opazujejo
pretakanje vode in ugibajo, kdaj se bo velik lesen škaf
dovolj napolnil z vodo in se bo prevrnil.

S kolesom na sladoled ali vodiško presto
Na poti nazaj se ustavite ob bajarju in poglejte za paglavci
ali žabami, nato pa po isti poti prekolesarite do Športnega
centra Kubu. Če otrokom poveste, da jih na vrhu čakajo
igrala, bodo zmogli tudi edini večji vzpon do parkirišča. V
športnem centru se lahko odpočijete na letnem vrtu,
medtem ko otroci norijo na igralih ali se sladkajo s
sladoledom ali vodiškimi prestami.

Opazovanje vzletov in pristankov letal
v
ob brniškem letališcu
Izhodišče

Klub Kubu

Dolžina poti

10 km

Trajanje izleta

2-3 ure

Primeren čas obiska

Spomladi, poleti in jeseni

Primerno za otroke

Otroci, ki kolesarijo ali se
s starši peljejo na kolesu.
Starejši otroci, ki zmorejo
prehoditi malo daljše
razdalje, se lahko
odpravijo tudi peš.

Otroci obožujejo letala. Povabilo na opazovanje vzletov in
pristankov letal jih bo zagotovo premamilo, da odložijo lego
kocke, dojenčke ali tablice in se skupaj odpravite do Vodic in
brniškega letališča.

S kolesom skozi gozd
Ko parkirate pri športnem centru Kubu, se s kolesom
odpravite po makadamski poti naprej skozi gozd. Sledite
kolesarski poti, ki vodi naravnost proti Spodnjemu Brniku.
Pot je večinoma ravninska, z nekaj vzponi in ovinki, da
mulci uživajo v poganjanju pedal. Ker pot vodi skozi gozd, je
kolesarjenje primerno tudi v vročih poletnih dneh, ko
iščemo senco.

Opazovanje letal
Po približno 5 kilometrih vožnje prispete do Letališča
Jožeta Pučnika, kjer lahko s travnika opazujete pristajanje
in vzletanje letal. Če ste doma preverili vozni red letal ali
pa imate srečo, bodo otroci uživali v rohnenju številnih
letal, ugibanju, koliko ljudi je v letalih in sledenju njihovi
poti med oblake.

Nazaj na igrala ali ležalnike
Po isti poti se vrnete na športni center Kubu (oziroma se
lahko malo pred parkiriščem še ustavite na mostu čez
avtocesto in opazujete drvenje avtomobilov), kjer vas čaka
razprostrt letni vrt z ležalniki in udobnimi stoli in igrala za
otroke.

Kolesarjenje do farme želv, mlake z
vodnimi pticami in konjev
Izhodišče

Klub Kubu

Dolžina poti

8 km

Trajanje izleta

2-3 ure

Primeren čas obiska

Spomladi, poleti in jeseni

Primerno za otroke

Otroci, ki kolesarijo ali se
s starši peljejo na kolesu

Ali vaši otroci radi opazujejo različne živali? Odpravite se na
kolesarski izlet in obiščite farmo želv v Zapogah, opazujte
ptice in labode pri hraških mlakah ter konje na bližnji
družinski kmetiji.

S kolesom do farme želv
Ko parkirate na športnem centru Kubu, se zavihtite na kolo
in po klancu spustite navzdol. Ob vznožju makadamska
cesta vodi desno mimo polja in pod tunelom avtoceste v vas
Torovo. Sledite makadamski cesti naravnost naprej v gozd,
kjer po nekaj zavojih prekolesarite do Zapog in bližnje
farme želv. Na eni največjih farm lahko otroci opazujejo
različne vrste želv, kako se sončijo na soncu, potopijo v
mlakužo ali skočijo v vodo.

Opazovanje labodov in konjev
Pot nadaljujete po dober kilometer dolgi makadamski poti,
peljete mimo polji in ob robu gozdu, dokler vas pot ne
pripelje do hraških mlak. Pri orientaciji vam bo v pomoč
cerkev sv. Jakoba, ki stoji na polju na približno polovici
poti. Če ste s seboj vzeli daljnogled, lahko opazujete
številne vrste ptic, med drugim malega in čopastega
ponirka, laboda grbca, mlakarice, liske in čopasto črnico.
Samo nekaj sto metrov dalje pa lahko uživate v pogledu na
spuščene konje na družinski kmetiji, kjer skrbijo za več kot
30 konj in nudijo tudi šolo jahanja.
Želite izvedeti več o opazovanju ptic ob hraški mlaki?
Kliknite tukaj.

Malica na športnem centru
Po isti poti se vrnite do športnega centra Kubu, kjer se
lahko odžejate in uživate na letnem vrtu, medtem ko otroci
pokurijo še zadnje moči na igralih in veliki zelenici.

Gozdni sprehod in opazovanje
v
avtomobilov
Izhodišče

Klub Kubu

Dolžina poti

1 km

Trajanje izleta

1 ura

Primeren čas obiska

Spomladi, poleti, jeseni in
pozimi

Primerno za otroke

Vse starosti, v vozičkih,
nosilkah ali na kolesu

Za hiter izlet v naravo, da ujamemo sončne žarke in se
nadihamo svežega zraka, vas vabimo na kratek gozdni
sprehod in opazovanje avtomobilov na avtocesti.

Gozdno raziskovanje
Če iščete idejo za hiter pobeg v naravo v okolici Ljubljane,
zavijte do Vodic in športnega centra Kubu z večjim
parkiriščem. Od tu se lahko odpravite na gozdno
raziskovanje peš, s kolesom ali vozičkom, ki zmore vožnjo
po makadamu. Sledite makadamski poti in ugibajte, kdo
prepozna največ vrst dreves ali pa nabere največ kamnov
različnih barv. Ko pridete do razcepa, zavijete levo do
mostu čez avtocesto.

Opazovanje avtomobilov
Otroci z veseljem pomolijo nosove na ograje in opazujejo,
kako avtomobili šibajo pod njimi. Kaj šele, če pridivja
reševalni ali policijski avto s sirenami! Lahko se greste
tudi igro, kateri avto bi najraje imel (to obožujejo tudi
očetje).
Uganete, kdaj je bila posneta ta fotografija?
Odvisno od starosti otrok, lahko pot nadaljujete skozi gozd
v smeri Vogelj ali pa se vrnete do kluba Kubu. Tam se lahko
spočijete na letnem vrtu ali v lokalu, otroci pa se poganjajo
s poganjalci po zelenici ali uživajo na igralih.

Športni center
Kubu

Kdaj pridete na izlet v Vodice in
okolico?
Obiščite nas v Pustnicah 46, 1217 Vodice.
Za več idej ali nasvetov nam pišite na
info@kubu.si ali pa nas pokličite na 041/312-706.

