NARAVOSLOVNI DAN
V petek, 20. 9. 2019, smo imeli učenci 6.
razreda naravoslovni dan.
Z avtobusom smo se odpeljali do Biotehniške
šole Ptuj. Tam nas je pričakala učiteljica, ki
nam je povedala nekaj o njihovi šoli in Šolskem
centru Ptuj. Po predstavitvi smo se učenci a- in
b- razreda ločili. Nas je sprejela druga
učiteljica, ki je bila oblečena v delovna oblačila
in nas odpeljala ven. Pokazala nam je njihov
angleški vrt in nam povedala, da je za ta tip vrta
značilno, da so rože pomešane in da niso v
ravnih vrstah. Potem smo si ogledali posebno
drevo, in sicer hrast, ki stoji ob angleškem vrtu.
Hrast naj bi bil star okoli 300 let in visok okoli
15 metrov. Na poti do francoskega vrta smo
videli srnjaka, ki se je skrival pod grmom in se
delal, kot da ga ne vidimo. Francoski vrt je
urejen in simetričen. Zraven njega rastejo
zelišča, ki smo jih lahko poduhali in jih nekaj nabrali za čaj. Nato smo si ogledali
različne vrste živih mej, o katerih nam je učiteljica veliko povedala.
Ker so učenci b- razreda nestrpno čakali, da vidijo rastline, nas je sprejel učitelj za
vožnjo traktorja. V vrsti smo nestrpno čakali, da se zapeljemo z njim. Ko smo vsi
poskusili, je po nas prišla učiteljica in nam skupaj z b- razredom pokazala, kako iz
nabranih zelišč pripravimo čaj. Ko smo končali, pa nas je čakalo presenečenje.
Pogostili so nas z jabolki, jabolčnim sokom in jabolčno- čokoladnim pecivom. Ko smo
se posladkali, smo se za konec sprehodili do gradu Turnišče. To ni bilo težko, saj je
grad čisto blizu šole. Grad je v ruševinah, po stenah so narisani grafiti, a še zmeraj je
zanimiv. Nato smo se poslovili od učiteljev in se z avtobusom odpeljali nazaj v šolo.
Bilo je zanimivo in upam, da bomo imeli še več takih naravoslovnih dni.
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