
Četrtošolci POŠ Gotovlje in POŠ Ponikva smo bili v tednu od 13. 3. do 17. 3. 2023 v šoli v naravi v CŠOD  

Štrk v Spuhlji pri Ptuju. 

Ogledali smo si Ptujski grad, kjer smo izvedeli, kako so se v srednjem veku prehranjevali, ogrevali, spali, 

se družili, se oblačili in še marsikaj. Spoznali smo zanimivo zbirko različnih skupin inštrumentov, med 

katerimi smo lahko poskusili igrati na nekatere inštrumente pihalne godbe, klavir in orgelske piščali.  

       

 

Sprehodili smo se skozi zbirko pustnih mask Ptujskega polja. 

   



Z zanimanjem smo poslušali predstavitev Dominkove domačije in življenja v njej ter njeni okolici v 

zgodnjem 20. stoletju. 

 

Ko smo se udobno namestili v domu, smo se prelevili v vlogo raziskovalcev ter izvedli nekaj poskusov 

na temo vremenski pojavi. 

    

Naslednja jutra smo začeli z jutranjo telovadbo. Izredno zanimiva izkušnja je bil ogled zbirnega centra 

odpadkov za individualni dovoz odpadkov, CERO GAJKE. Obljubili smo si, da bomo odslej bolj 

premišljeno ravnali s predmeti: manj kupovali ter večkrat uporabili. V trgovinici ob centru smo si lahko 

po ugodni ceni kupili poljubni predmet, ki so ga prinesli ljudje, ki ga več ne potrebujejo. V torek po 

večerji smo staršem napisali tudi razglednico. 

   



Do podrobnosti smo spoznali zgodovino kurentovanja in njegovo opravo. Nato smo ga tudi sami izdelali 

iz naravnih materialov. 

   

V sredo smo se lotili orientacijskega teka in plezanja po plezalni steni. 

    

Naslednjega dne nam je bil kolesarski poligon dobra priprava na kolesarski izpit, ki nas čaka v 5. razredu. 

Kot večina učencev po šolah v Sloveniji, smo tudi mi po kosilu odpisali matematično tekmovanje 

Kenguru. Popoldne smo se preizkusili v streljanju z lokom, zvečer pa smo imeli zaključno prireditev 

POKAŽI, KAJ ZNAŠ ter čisto pravo zabavo z glasbo in s plesom. 

 



    

Šola v naravi se je zaključila v petek, ko nas je ga. učiteljica Danica popeljala skozi mesto Ptuj ter nam 

predstavila kar nekaj zanimivih zgodovinskih dejstev, prigod in legend. Po kosilu smo se vsem zahvalili, 

se poslovili in odpeljali proti šoli. 

 

Aktivnosti so nas resda utrudile, a so nas okrepčali zelo okusna in obilna hrana, gostoljubnost 

zaposlenih in lepo urejen dom. V času šole v naravi sta dva učenca POŠ Ponikva praznovala tudi rojstni 

dan. Gospod kuhar nas je zato kar dvakrat presenetil s torto. Učitelji so nam res pripravili zanimive 

aktivnosti, zato se bomo mogoče še kdaj vrnili kot posamezniki in se udeležili kakšnega počitniškega 

tabora. 

       

Učiteljici spremljevalki Katja Bolko in Petra Mauko 


