
13. 10. 2022  popoldne smo se štirje devetošolci, ki obiskujemo izbirni predmet 

Poskusi iz fizike in tehnike, skupaj s šestošolci in učiteljicama Dragico Vračun in Teo 

Berkovič Škof, odpravili na Prevorje. Že med vožnjo smo navdušeno opazili čudovito 

pokrajino z malo hiš in prostrane travnike. 

Ob prihodu nas je sprejela prijazna gospa Marija, nam predstavila kraj in šolo, nato smo 

se namestili v telovadnici Podružnične šole Prevorje. To je šolska skupnost, ki jo 

obiskuje le trinajst učencev od 1. do 5. razreda.  

Po kratkem počitku smo se peš odpravili na kmetijo Bevc. Pot nas je vodila v dolino, 

medtem smo opazovali naravo okoli sebe. Prišli smo do kmetije, kjer nas je pričakala 

prijazna gospodarica. Fantje so se razveselili traktorjev in ostalih delovnih strojev, 

dekleta pa smo bila navdušena nad živalmi. Najprej nam je gospodarica razkazala 

kmetijo in povedala nekaj o kravah ter delovanju hleva. Ta kmetija je ena izmed redkih 

avtomatiziranih kmetij. Vsi smo bili navdušeni nad božanjem krav, zato smo se med 

njimi zadržali kar nekaj časa. Kasneje smo se še sprehodili do hleva, kjer so bili biki in 

telički. Videli smo tudi medsebojno ruvanje bikov. David je imel tudi čast peljati se z 

ogromnim traktorjem. Ko je David prišel nazaj, smo se zahvalili in poslovili od 

gospodarjev kmetije ter se veseli odpravili nazaj do šole. Takoj ob prihodu smo 

zavonjali, da kuharica peče palačinke. Pred večerjo smo imeli čas zase. Šestošolci so se 

igrali, devetošolci pa smo su malce odpočili.   

Po večerji nas je obiskal gospod, ki se ukvarja z astronomijo. S pomočjo velikega 

teleskopa smo si  ogledali planeta Saturn in Jupiter. Ker se je začelo megliti in je 

vidljivost postajala vse slabša, smo odšli noter. Imeli smo kratko predavanje o 

aplikacijah za opazovanje ozvezdij. Po razlagi smo izdelali šest raket iz plastenk ter jih 

na prostem spustili v zrak. Rakete so res visoko letele, mi pa smo bili navdušeni. 

Ogledali smo si tudi observatorij in gospod nam je razkazal dosedanja dela 

astronomskega društva. Z astronomom smo se poslovili in odšli v telovadnico. Tam smo 

se uredili za spanje in se namestili na blazine. Špela, Santeja, Anja in David smo že 

zaspali nekaj čez deset, medtem ko so imeli nekateri mlajši od nas težave s spanjem, 

saj so bili polni energije in domišljije. Zbudili smo se okoli sedme ure (nekateri že veliko 

prej) in se pripravili na zajtrk. Po okusnem zajtrku smo devetošolci in učiteljica Tea 

odšli nazaj na Bizeljsko k pouku, šestošolci pa so se z učiteljico Dragico in planinsko 

vodnico podali na pohod po Guzejevi poti. Našli so tudi nekaj jurčkov, ki jih bodo pri 

urah gospodinjstva pripravili in pojedli. Med potjo so obiskali tudi starejšo gospo, ki 

ima v svoji hiši še vedno črno kuhinjo.  

Okoli 13.30 ure so se tudi oni, tako kot mi, polni pozitivnih vtisov in z željami po še več 

takšnih dogodkih, vrnili na Bizeljsko. 

 

Santeja in Špela, 9. r 


