OBISK HIŠE EKSPERIMENTOV IN TERENSKE VAJE IZ GEOGRAFIJE
V sredo,19. 9. 2018, smo učenci osmih razredov (razdeljeni na polovici) imeli terenske
vaje iz geografije in obiskali Hišo eksperimentov. 8. c in 8. d smo najprej imeli terenske
vaje v šoli, nato smo se odpravili v Hišo eksperimentov.
Terenske vaje so se začele ob 8:20 in končale ob 10:00. 8. c je začel zunaj, pred
vhodom v šolo kjer so reševali učne liste, povezane z orientacijo. Medtem je 8. d v
računalniški učilnici delal klimograme. Ob 9:00 je bila malica. Ob 10:00 smo se zbrali
pred vhodom v šolo, odšli na avtobus in odpeljali v Ljubljano. V hišo eksperimentov
smo prispeli ob 10:30, kjer so nas takoj sprejeli. Začeli smo z dogodivščino, ki ji pravijo
jajčkologija. Tam je gospa izvajala poskuse z jajci. Po končani predstavitvi smo imeli
še kar nekaj prostega časa, da smo si lahko ogledali eksperimente. Poskusili smo kar
nekaj eksperimentov in se imeli super. Po kakšni uri prostega časa smo odšli na
avtobus in nazaj do šole. En poskus smo si morali izbrati in ga opisati pri fiziki. Najbolj
nam je bila všeč postelja z žeblji; nanjo si se ulegel – na ravno podlago, kjer je bilo
veliko majhnih luknjic. Ko si pritisnil na gumb in so iz luknjic prišli žeblji, so te dvignili
za nekaj centimetrov od postelje. Žeblji te pa niso preluknjali, zato ker tvoja masa ni
bila prevelika, ker so bili enakomerni razporejeni, ker jih je bilo več in ker niso bili dovolj
ostri. Všeč nam je bil tudi poskus z milnimi mehurčki – imeli so tako velike kovinske
obročke, da so lahko nastali ogromni mehurčki in si lahko vanj stlačil celo osebo. Bilo
je zabavno!
Hiša eksperimentov nam je bila zelo všeč, imele smo se super.
Maja Tomc, Shana Rađenović in Zala Grabner, šolsko novinarstvo

19. 9. 2018 smo se učenci 8. razredov odpravili v Hišo eksperimentov v Ljubljano in
imeli terenske vaje. V hiši eksperimentov so nas spremljale učiteljice Majda Golc, Ana
Nuša Rigler in Polonca Eržen, pri terenskih vajah pa so nas spremljali učitelji Gregor
Kovačič, Valentina Tolar in Helena Tomšič. Prva skupina (A in B razred) se je odpravila
v Hišo eksperimentov, medtem je imela druga skupina (C in D razred) terenske vaje.
Ob 7.45 se je prva skupina zbrala pred šolo in se odpravila v Ljubljano z mestnim
avtobusom. V Hiši eksperimentov smo si ogledali številne poskuse. Najbolj všeč nam
je bil poskus s posteljo iz žebljev (pri katerem si se ulegel na posteljo, nato pa so se iz
nje dvignili žeblji, ampak se pri tem nisi poškodoval). Na koncu so nam voditelji
pripravili dogodivščino, v kateri so nam pokazali in razložili številne poskuse z jajci.
Medtem ko je bila 1. skupina v Hiši eksperimentov, je druga skupina imela terenske
vaje pred šolo.
Vid Kovačič, Julijan Lah, Tristan Lenič, 8. r., šolsko novinarstvo

