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PRVOŠOLČKI RAZISKUJEJO SRAČJO DOLINO 
 

Ko sonce še ni dobro posijalo na OŠ Franceta Bevka, smo se prvošolčki iz 1. b odpravili 
proti Črnučam, natančneje v Sračjo dolino. Ne, nismo odšli na lov za srakami, ampak 
na dogodivščino po gozdnih poteh.  

Ob začetku naše poti sta nas pričakala animatorja Javnega zavoda Mala ulica – g. Boris 
in ga. Manca. Po zabavni uvodni predstavitvi smo že vedeli, da je pred nami zanimivo 
dopoldne.  

 

Naša naloga je bila, da iščemo prav posebne markacije (prav tako rdeče in bele barve) 
v obliki lesenih mušnic. Pri vsaki nas je čakal poseben izziv, ki je od nas zahteval bodisi 
gibanje ali oponašanje živali, opazovanje gozda, znanje o drevesih, rešitev uganke ipd. 
Naš največji užitek pa je bil seveda iskanje, kje se skriva naslednja naloga in tek do nje.  
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Že hitro na začetku poti nas je presenetila mušnica, ki je imela barvi malce drugače 
razporejeni. In to je bil znak za dodatno igro (iskanje skritega drevesa, slepo pot, 
lovljenje …). Pot čez korenine in skoki čez potočke se nam niso zdeli nič utrujajoči, saj 
nas je igra v gozdu čisto prevzela. Sledil je cilj naše poti – skrinjica, v kateri nas je 
pričakala nagrada (kartončki s štampiljkami za prehojeno poti in opravljene naloge).  
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Še vedno nič kaj utrujeni smo se odpravili nazaj proti izhodišču. Pot smo prehodili v 

prijetnem klepetu, se kaj novega naučili (Npr. katera žival ima smo eno nogo? 😉 
Polž.), se smejali ob nenavadnih vprašanjih in odgovorih (npr. Kaj leti in je črno-belo? 

Muha z mavcem. 😊) in bili hvaležni, da smo lahko bili drug z drugim v naravi in v 
sproščenem vzdušju. 

 

 

Dopoldne, ki si ga bomo zagotovo zapomnili po raziskovanju gozda, zabavnih nalogah, 
smehu in novih spoznanjih. Mestni gozd, zagotovo še pridemo kdaj! 

Ana Vrenko, Andreja Čertalič in učenci 1. b 


