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VODJA: Andrej Kodela 

SPREMLJEVALKI: Lidija Horvat in Sonja Lenarčič 

 

NARAVOSLOVNI DAN 

KDAJ: 22. 9. 2015 

KDO: učenci 6. b in 6. a razreda. 

KJE: posestvo Biotehniške šola Ptuj – Turnišče  

KAJ: ogled šolskega posestva: grad, gozdna pot, ribnik, vrtovi, hlev, notranji šolski prostori. 

Vožnja s traktorjem. 

 

Bilo je lepo jesensko jutro. Učenci 6. a in 6. b- razreda smo se skupaj z učitelji odpravili na 

ogled Biotehniške šole na Turnišču. Po šolski malici smo vstopili na avtobus in se odpeljali 

proti našemu cilju. Tam smo se razdelili v dve skupini. 

 Prva skupina - 6. b razred -  smo najprej spoznavali pravila vožnje s traktorjem. Na naše 

veliko veselje smo lahko kasneje sami poskusili voziti. Pogledali smo si tudi notranje prostore 

šole. Nato smo se podali do Turniškega gradu. Sprehodili smo se še do ribnika, kjer so vidni 

izviri izpod Pohorja - potok Studenčnica. Ta ribnik je del učne poti, ki je dobila ime po 

pegasti sovi, ki domuje na strehi gradu. Med sprehodom smo spoznali veliko nam še neznanih 

dreves. Napotili smo se še k vrtovom. Ogledali smo si francoski, angleški in kmečki vrt. 

Izdelali smo šopek iz zdravilnih zelišč. Sprehodili smo se po konjskem hlevu in božali konja. 

Ob zaključku ogledov pa nas je čakala prijetna pogostitev. 

Dobili smo tudi domačo nalogo - skuhati čaj iz našega šopka zdravilnih zelišč. V naši družini 

smo ga vsi z veseljem popili. Bil je zelo dober!  

Ta dan je bil izredno zanimiv, najbolj zanimiva pa mi je bila vožnja s traktorjem, ki mi bo za 

vedno ostala v spominu. 

 

 

                                                                                              EVA ŽUNKOVIČ, 6. B 

  



                                                                         

NARAVOSLOVNI DAN NA BIOTEHNIŠKI ŠOLI PTUJ 

Zjutraj sem se zbudila polna pričakovanj, kajti čakal me je naravoslovni dan na biotehnični 

šoli. 

Uredila sem se in se napotila proti šoli. Sošolke so me že čakale v avli. Hitro smo odšli na 

zelo dobro malico in končno je prišel čas, da se odpeljemo. Po kratki vožnji smo končno prišli 

na Ptuj. Sprehodili smo se do stavbe, pri kateri nas je že čakalo osebje biotehnične šole. 

Razdelili smo se v dve ekipi. Naša ekipa je najprej odšla pogledat nekaj zelo zanimivih 

dreves, katerih obseg je tudi več kot sedem metrov. Druga postojanka so bili hlevi, v katerih 

smo videli dva konja in si ogledali opremo konjev. Malo manj zanimiva je bila pot do gradu, a 

se je izplačala z ogledom zunanjosti. Po ožji poti smo odšli do  domačinov in videli 

veveričko, ki je bila prav prisrčna. Med ogledom je prišla tudi gospa, ki nas je popeljala po 

prečudovitih vrtovih. Počasi smo se odpravili nazaj do šolske zgradbe, kjer nas je že čakal 

traktor s prikolico. V traktorju smo se lahko peljali ali ga celo vozili tudi sami. Vožnja je bila 

zelo zanimiva. Hitro smo nadaljevali z ogledom šolske stavbe. Videli smo, kako se kuha 

žganje, kako sušijo jabolka in kako izdelujejo kis. Nazadnje smo si še v zgornjem nadstropju 

ogledali prostor, v katerem so bili dijaki, ki so izdelovali lepe krogle iz cvetov detelje. Odšli 

smo nazaj v spodnje nadstropje, kjer nas je že čakal okusni prigrizek (pecivo, jabolka in sok). 

Spet smo se zbrali na dvorišču in se poslovili.  

V kar dolgi vrsti smo se odpravili do avtobusa, ki nas je varno pripeljal do šole. Polni vtisov z 

naravoslovnega dne smo šolski dan zaključili z zelo okusnim kosilom v naši šolski jedilnici. 

                                                                                                  

                                                                                                      TINA AUBELJ, 6. A 

 


