
PRIKAZ NAŠIH DEJAVNOSTI V TVU - 
V PETNAJSTEM JUBILEJNEM LETU  

17. 5. 2010
Razvijanje vida, sluha in občutkov

Na delavnici so starši spoznali pomen razvoja besednega zaklada s 
področja vida, sluha in občutka. 

18. 5. 2010
Po » rokovnjaški poti » do muzeja

Podali smo se po » rokovnjaški poti », ki nas je pripeljala do zbirališča 
rokovnjačev – Krive jelke. Podpisali smo se tudi v knjigo 
obiskovalcev.
V 200 let stari Vogvarjevi hiši smo si ogledali etnografski muzej, v 
katerem je prikazan način življenja v Dupljah pred stoletji. Nadvse 
zanimiva pa je preurejena » čevljarska delavnica », ki je tako dobro 
opremljena, da bi bilo še danes mogoče v njej izdelati čevlje ali 
škornje.  



19. 5. 2010
Gibanje v vetru

Dan je bil ravno pravi, kar klicalo je k spuščanju zmaja. Naredili smo 
čisto enostavnega in pravega. Takšnega, ki se dvigne v zrak. Seveda je 
bilo treba hitro teči, to pa nam ni bilo težko. Naši zmaji so veselo 
frfotali po zraku.



20. 5. 2010
Raketa

Še kako prav nam lahko pride »odpadna embalaža«. Za izdelavo naših 
raket smo uporabili 1,5 l plastenke. Pri delu so nam pomagali naši 
starši. Uživali smo, ko so rakete poletele v zrak. 



21. 5. 2010
Povezava področij fizike v verižnem eksperimentu 

Obiskal nas je doktor fizike Uroš Bohinc ter njegova sinova Tine in 
Blaž. S pomočjo vsakdanjih preprostih predmetov so pripravili verižni 
eksperiment. To je eksperiment, sestavljen iz več delov, kjer en 
fizikalni pojav sproži drug pojav in ta tretjega...Sam eksperiment je od 
sprožitve do izteka trajal tri minute. Vendar pa so nam naši trije 
strokovnjaki natanko in nazorno obrazložili posamezne pojave, ki se 
nam zdijo vsakdanji ter si življenja brez njih niti ne predstavljamo. 
Zdijo se nam samoumevni, a ko jih pobližje spoznamo, občudujemo 
čudovite zakone narave.

 Udeleženci so z zanimanjem spremljali vsak premik.
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