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Učenci smo bili na predavanju lovca, ki nam je povedal

veliko zanimivosti o živalih v tukajšnjih gozdovih. Da bi si

jih lažje predstavljali, nam je pokazal nagačene primerke

(lisica, bambi, glava divje svinje, kuna zlatica, veliko

rogov in lobanj). Povedal je veliko o prehranjevanju

živali in živalskih družinah. Ozavestil nas je o tem, da se

ne smemo dotikati bambijev, ker jih mama zapusti,

zaradi človeškega vonja. Ko smo videli nagačenega

bamija, smo dobili rosne oči. Spoznali smo, da lahko

muflon ubije samega sebe z lastnimi rogovi. Predavanje

je bilo zelo zanimivo in izvedeli smo veliko novega.

Lena Gračner, Naja Kovač in Lana Breznik 







Učenci smo imeli orientacijo, uvod v jutrišnji orientacijski pohod. Spoznali smo kompase,

kako jih uporabljati in se z njimi orientirati. Naučili smo se uporabljati zemljevid, skupaj s

kompasom. Spoznali smo, da se lahko orientiramo tudi s pomočjo narave, kot na primer

mahom, ki raste samo na severni strani, in letnicami drevesa, ki so na južni strani širše kot na

severni. Spoznali smo tudi način uporabljanja ure za orientiranje v naravi. To naredimo tako,

da krajši kazalec usmerimo proti soncu in določimo kot med dvanajsto uro in manjšim

kazalcem. Potem določimo točno sredino kota, ki kaže proti jugu. Bilo nam je zanimivo, da

nam različne stvari v naravi pomagajo pri orientaciji. Se že veseliva jutrišnjega orientacijskega

pohoda.

Nik Aleksander Pučko, Alen Krajnc



S sošolci in sošolkami smo pripravili kres za večerno pečenje

krompirja v žerjavici. Najprej smo nabrali dračje in male vejice za

konstrukcijo kresa. Veje smo razvrstili po velikosti in jih zložili v obliki

piramide. Zlaganje smo pričeli z manjšimi vejami in nadaljevali z

vedno večjimi. Vsak razred je naredil del kresa. Nato smo igrali

športne igre – nogomet in odbojko. Pri nogometu je bil rezultat 2:1,

pri odbojki pa 7:5. Bilo je zabavno in precej vznemirljivo pri izgradnji

kresa. Komaj čakamo, da prižgemo kres.

Aljaž Hmelak in Žiga Silič 
















