EKSKURZIJA PO OBPANONSKIH POKRAJINAH
V torek, 17. 9. 2019, smo se ob 7h z avtobusom odpravili na ekskurzijo po Obpanonskih pokrajinah. Po
dolgi vožnji smo se ustavili v Kostanjevici na Krki. Na tabli z zemljevidom mesta smo poiskali svoje
stojišče. Učiteljica nam je podala navodila.

Reka Krka

Učiteljica nas je razdelila v dve skupini. Ker sta v mestu le dve ulici, je vsaka skupina kartirala eno
ulico. Ko smo prehodili »svojo« ulico, smo se dobili z učiteljicama ter šli čez most v mestni park.

Mestni park Kostanjevice na Krki

Tam smo z učiteljico opravili še eno nalogo.

Ko smo končali z delom, smo še pomalicali in se odpravili do avtobusa.
Odpravili smo se na naslednjo destinacijo: pripeljali smo se v Krško. Tu smo si ogledali Valvasorjevo
hišo in izvedeli veliko novega o njegovem življenju in delu. Po ogledu smo si izdelali lastne kotomere,
ki so ponazarjali sekstant. Nato nas je vodička peljala na ogled mestnega jedra.

Sledil je avtobusni ogled kompleksa jedrske elektrarne v Krškem. Pred vstopom v ograjeni del sta
avtobus najprej pregledala varnostnika z detektorjem nevarnih snovi in z ogledali. Ogled je bil vsem
nam zanimiv, vendar se je veliko učencev počutilo nelagodno, saj sta bila poleg vodiča na avtobusu še
dva oborožena varnostnika (en pri šoferju, drugi pri zadnjih vratih avtobusa).

Industrija in kmetijstvo v Krškem ne ovirata drug drugega. V neposredni bližini NEK so nasadi sadnega
drevja, predvsem jablan.
Od tod smo se odpravili še proti Šmarješkim toplicam. Tu smo se pogovarjali o zdraviliškem turizmu,
potipali vodo v bazenu, ki je bil včasih jezero. Voda v njem je bila zelo topla. V parku smo pomalicali
in si ogledali ribnik, iz katerega raste indijski lotos.

V ribniku smo kmalu zagledali več želv - nekaj rumenovratk in eno rdečevratko – belouško (kačo) in
nekaj rib.

Tu smo tudi pomalicali. Siti in nasmejani smo se odpravili na avtobus. Pot do doma je bila dolga,
vendar smo prispeli na primorska tla. Učiteljici smo ob izstopu oddali delovne liste in se utrujeni
odpravili domov.
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