
MESTNI PARK MARIBOR IN NJEGOVI ČUDEŽI 

V ponedeljek, 5.6.2017, smo prvi letniki v sklopu obveznih izbirnih vsebin 
obiskali Mestni park Maribor in izvajali terensko delo na šestih opazovalnicah. 

Ob 11.20 smo se zbrali pri paviljonu in se 
razdelili v dve skupini po petnajst dijakov. 
Skupina, v kateri sem bila, je terensko delo 
začela na postaji 3 – geografija. Na tej postaji 
smo delo izvajali ob potoku: merili smo hitrost 
vodnega toka, temperaturo vode in se 
seznanjali z imeni in izvori dreves, ki rastejo ob 
potoku. 

Nato smo se odpravili na postajo 4 – fizika. Tam smo merili širino, dolžino in 
globino bazena ter reševali naloge v delovnem zvezku, ki so se navezovale na 
dobljene meritve. Pri reševanju smo sicer imeli nekaj težav, vendar smo s 
skupnimi močmi rešili vse naloge in se odpravili na postajo 5, kjer smo se postavili 

v vlogo kemikov in z vzorci iz ribnika merili 
bistrost vode. Z različnimi kemikalijami smo 
določali nitrate in nitrite. Ker imam zelo rada 
kemijo, mi je bilo delo na tej postaji najbolj 
zanimivo. Zdelo se mi je tudi poučno, saj je bil 
namen vaje, da izvemo, ali smo res že zadnji, ki 
še pijemo čisto vodo. 

Po poti ob ribniku smo se odpravili na postajo 6, kjer nas je čakala profesorica 
matematike. Odšli smo v gozd, kjer smo v izkopani luknji merili temperaturo 
prsti. Podatke smo uporabili za izračun premice v koordinatnem sistemu. 
Ugotovili smo, da z globino zemlje raste njena hladnost. Po končanem delu smo 
se odpravili do paviljona, kjer je bila postaja 1. Brali smo odstavek besedila o 
mestnem parku in iz njega izpisovali podatke, ki smo jih potrebovali za reševanje 
jezikovnih nalog v delovnem zvezku. Zadnja, postaja 2 je bila namenjena biologiji 
in mi je bila prav tako zelo všeč, saj smo se sprva sprostili in zapisovali lastne 
občutke v parku, nato pa smo si podrobneje ogledali nekaj znamenitih dreves. 

Ko smo opravili delo na vseh postajah, smo s ponedeljkovimi obveznimi 
izbirnimi vsebinami zaključili. Bilo mi je všeč, da smo dan preživeli na prostem, v 
naravi, in da je pouk potekal drugače, na bolj zabaven način. 

Tija Bračič, 1. e 


