SPOZNAVANJE MARIBORSKEGA MESTNEGA
PARKA
Prvi dan izbirnih vsebin smo začeli v
Mariborskem parku. Predhodne dni smo od
profesorjev dobili navodila, kako bo celoten
ogled parka, reševanje in raziskovanje potekal.
V parku je bilo več postaj, vsaka s svojo
tematiko. Učenci smo bili razdeljeni v več
skupin in vsaka skupina je začela na svoji postaji
in tam rešila naloge, ki so se navezovale na neko
širšo področje. Ker imam najraje predmete kot
so biologija, kemija in matematika, bom nekoliko podrobneje predstavila te
postaje.
Najljubša izmed vseh postaj mi je bila postaja Začutimo mestni park. Tema te
postaje se je navezovala na biologijo. Zelo zanimiva se mi je zdela prva naloga,
kjer smo izrazili svoje občutke: tisto, kar smo občutili, videli in slišali sami, tam,
kjer smo se sprostili in pozabili na vse, kar se je dogajalo okoli nas. Potem smo si
ogledali najpogostejša drevesa, ki rastejo v parku, prebrali njihove značilnosti in
se preizkusili tudi v likovnih sposobnostih, saj smo drevesa morali čim natančneje
narisati.
Na naslednji postaji s kemijsko vsebino me je pritegnil
že naslov postaje: Zadnji, ki še pijemo čisto vodo. Všeč
mi je bila tudi lokacija 5. postaje, ob ribniku. Tukaj smo
merili ph vode, gledali njeno bistrost, barvo in vonj ter
izmerili njeno temperaturo. Znova smo se razdelili v
dve skupini. Prva je določala nitrate, druga pa nitrite.
Ker imam zelo rada razne poskuse, kjer spoznavam,
kako bodo snovi reagirale, spremenile barvo ali obliko,
mi je bila ta postaja ena izmed najljubših. Zadnja
postaja, ki mi je bila zanimiva, je bila 6. postaja.
Navezovala se je na matematiko. Sprva smo s posebno
napravo na treh različnih globinah izmerili temperaturo tal. Zanimivo mi je bilo,
da se je temperatura v roku pol ure zelo spremenila in da je imela redko katera

skupina izmerjene temperature popolnoma enake. Te
smo kasneje vrisali v graf in odčitali, kakšna bi bila oz. je
temperatura še globje pod tlemi.
Ko smo končali z vsemi postajami in ko so bili naši delovni
zvezki že skoraj v celoti rešeni, se je prvi dan obveznih
izbirnih vsebin zaključil. Sprva sem mislila, da mi tak način
spoznavanja parka ne bo všeč. Bila sem prepričana, da
park že dobro poznam, vendar sem včeraj spoznala
ogromno novih informacij. Prepričana pa sem, da bom
tudi še v prihodnjih dneh o mestnem parku izvedela še
veliko novega.
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