
Dogodivščine v parku 
 

Mladi preživimo veliko časa za računalniki in za televizijskimi ekrani, zato so se učitelji   
odločili, da bodo  pouk prestavili iz  šolskih klopi v mestni park.

Svojo pot smo začeli na 6. postaji, ki je predstavljala matematiko. Izmerili smo temperaturo 
tal in jo tudi analizirali. Počeli smo za matematiko nekaj nevsakdanjega in drugačnega. Nato 
smo svojo pot nadaljevali na postaji slovenščine. Tu smo svojo znanje razširil z znanjem o 
zgodovini parka in to znanje o parku povezali z jezikoslovjem. Postaja nama je bila prav tako 
všeč, saj smo se na njej naučili nekaj novega o parku, v katerem preživljamo naše 
popoldneve, obnovili in utrdili pa smo še jezikoslovno znanje tudi za maturo. Okrepčani in 
pripravljeni za na nadaljevanje poti smo se pomaknili do naslednje postaje – biologije, kjer 
smo se seznanili z rastlinstvom parka in ga tudi raziskovali. Na tej postaji smo lahko zares 
začutili mestni park in se povezali z naravo. Sledila je postaja geografije. Na njej smo 
raziskovali vodne vire mestnega parka. Spoznali smo strugo potočka in tok vode ter se ob 
tem vsem še zabavali. Na postaj smo se naučili nekaj zelo zanimivih dejstev o vodi, osupnilo 
pa nas je dejstvo, da voda ni več čista kot bi pričakovali. Pot nas je vodila k postaji fizike. 
Čeprav fizika ne sodi med naše najbolj priljubljene predmete, smo se tokrat pri njej še celo 
zabavali. Premerili smo opuščeni bazen,  računali prostornino vode v bazenu in ob tem 
sanjarili, kako lepo bi bilo, če bi bila v bazenu danes še vedno voda in bi se lahko kopali. Pa 
smo na postaji kljub temu uživali in se ob tem tudi nekaj naučili. Naša, na žalost zadnja 
postaja je bila kemija. Nosila je naslov » Zadnji, ki še pijemo čisto vodo« in na njej smo 
analizirali vodo iz ribnika v parku. Naši rezultati so pokazali, da je voda čista, a vendar tudi tu 
ne dovolj, da bi bila tudi še pitna. Ob tem bi se morali zamisliti vsi Mariborčani. Ker je voda 
vir življenja, bi čistost vode morala začeti skrbeti vse Slovence. Ta delavnica nama je bila prav 
tako zelo všeč, saj je vključevala delo in analize, ki jih ne počnemo vsak dan in je res 
popestrila naše popotovanje po mestnem parku. 

Ves dan nama je bil zelo zanimiv, saj smo se na vsej naši poti po parku zelo zabavali, a  
smo se hkrati tudi nekaj novega naučili. V trdem delu, ki smo ga pokazali na vsaki posamezni 
delavnici, smo doživeli nekaj nepozabnega. Na delavnicah smo se tudi kot razred in kot 
prijatelji še bolj povezali. Dan nam bo ostal v lepem spominu. 

 

Metka Lobnik in Nadin Zorec (1. f) 

V objemu narave 


