
Obisk Fructala

Prispeval Helena
Nedelja, 24. januar 2010 22:27 - Zadnjič posodobljeno Nedelja, 24. januar 2010 22:46

9. oktobra 2009 smo deveti razredi obiskali Fructal. Ko  smo stopili iz avtobusa, so nas najprej
postregli z različnimi sokovi. In smo  pili, kolikor smo mogli – a ne zastonj. Ker smo jih toliko
popili, nas je vse  zeloooooo tiščalo na WC. Ampak zaradi recesije so bila vsa stranišča
zasedena in  večina nas je neznosno trpela. Nato je prišel vodič, ki nas je hotel razdeliti v  dve
skupini. Zopet je na sceno stopila recesija – drugega vodiča ni hotelo biti  od nikoder (HURRA!).
Zato smo – hvala bogu – ostali skupaj. Najprej smo si  ogledali kako perejo jabolka in iz njih
naredijo kašo ali karkoli. Peljali so  nas še v klet, kjer spravljajo zgoščene sokove, kaše in tem
zadevam podobne  koncentrate. Imajo pet kleti in vsaka ima tri nadstropja. Nakar so nam
pokazali,  kako se vse to skupaj pripravi za sok ali kaj podobnega in kako se vse skupaj  pakira.

  

      

  

Pakiranje ima nekatere svetle strani.  Npr.::
Flaške so lepe, ker so plave.
Potem pa so nam pokazali, kako v  plastične flaškice puhnejo, jih napihnejo, operejo in polnijo
fruce.
Obisk  Fructala je imel še eno svetlo stran.
Če odmislimo tiščanje na WC, je bilo  fajn. Vsaj pouka ni bilo.
Za konec smo se spet dobili na parkirišču, kjer smo  dobili balončke in kape in (spet) sokove.
Zgodba se je seveda ponovila:  sokovi v obilju in WC-ja od nikoder.
Pa so nas popokali na avtobus in smo šli  proti šoli.
Avtobus se niti še ni ustavil, ko smo že vsi stekli na WC. In  spet je bila pred WC-jem gužva,
gneča, dren in premalo školjk za vse  stiskajoče.
Tako se je lepo zaključil lep  izletek.
Bauuui. 
Bilo j ql.
Haha.
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napisale: Karin Črnigoj, Nina Jerkič in Maruša  Štokelj
 Foto:  Helena Ferjančič

 2 / 2


