
 

 

 
Počitniški naravoslovni dnevi  

 
1. do 5. julij 2019 

 
 

Ponedeljek, 1. julij 2019 
 

Skrivnosti grajskega parka 
 
 Sprehodili se bomo skozi ormoški grajski park, slišali 
zgodbo o grofici Irmi, se ustavili ob posameznih zanimivih 
drevesih, na papir izdelali odtis lubja in isti papir zložili v 
pahljačo, ki nam bo dobro služila v vročih julijskih in 
avgustovskih dneh. Ogled in delavnico vodi Maja Botolin 
Vaupotič, zgodbo Skrivnosti grajskega parka bo predstavila 
Katarina Vaupotič. 

 
 
 

Torek,2. julij 2019 
 

Druženje v muzeju 
 

Drugi dan tabora se bomo družili s 
strokovnimi delavci ormoške enota Pokrajinskega 
muzeja Ptuj – Ormož. Na ustvarjalen način bomo 
spoznali, kako se prepletajo narava, zgodovina in 
etnologija. Delavnico vodi Manica Hartman. 
 
 

Sreda, 3. julij 2019 
 
Ogled ormoških lagun 
 
 Ormoške lagune so pomembno gnezdišče 
vodnih ptic in ključno postajališče za ptice selivke 
v Sloveniji. Tukaj je bilo zabeleženih že 29 
gnezdečih vrst vodnih ptic, med katerimi so tudi 
ogrožene in redke vrste kot so čapljica, mala 
tukalica, kostanjevka, polojnik, rdečenogi 
martinec in navadna čigra. V času selitve se 
redno pojavlja 30 vrst, njihovo število v selitvenem obdobju pa lahko doseže 

 



 
 

tudi več deset tisoč ptic, med katerimi so najštevilčnejši močvirski martinci in 
togotniki (vir: http://ptice.si/naravovarstvo-in-raziskave/naravni-
rezervati/ormoske-lagune/). Otroci morajo biti oblečeni in obuti primerno 
glede na vreme in za delo na terenu, obvezno je pokrivalo za glavo, dobrodošli 
so repelenti. Ogled lagun poteka v vsakem vremenu. Ogled vodi Dominik 
Bombek, naravoslovno delavnico bo izvedla Maja Botolin Vaupotič. 

 
 

Četrtek, 4. julij 2019 
 
Ali lahko človek leti kot ptica? 
 

Let ptic opazujemo z občudovanjem in zavistjo. 
Ali bi lahko tudi človek poletel kot ptica? Padalci in 
zmajarji jadrajo iz višin v doline, z vzgonskim vetrom 
se jadralci lahko tudi dvigajo. Odgovor na vprašanje v 
naslovu bomo dobili na letališču Moškanjcih, kamor se 
bomo podali z vlakom. Ekskurzijo vodi Maja Botolin 
Vaupotič. 

 
 

Petek, 5. julij 2019 
 
 
Pisani svet 
 

Samo pomislite, kako dolgočasen bi bil svet 
brez barvil. Vse okrog nas bi bila ena sama sivina. 
Z barvami in barvili se bomo srečali zadnji dan 
našega tabora. Delavnico vodi Maja Botolin 
Vaupotič. 
 
 

Je resnično že konec delovnega tedna? Čas bo namenjen strnitvi 
utrinkov, tudi na papirju, tako da bodo lahko drugi izvedeli, kaj vse smo 
počeli. Čas bo še za kakšno delavnico iz naravoslovja in zagotovo za sladoled. 
 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4kpLZ4-zUAhULQBQKHRXHC-UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Frastline.mojforum.si%2Frastline-about139.html&psig=AFQjCNH6NMbt6KDBK7ehmF1zon-CvclDTg&ust=1499159813573822
http://ptice.si/naravovarstvo-in-raziskave/naravni-rezervati/ormoske-lagune/
http://ptice.si/naravovarstvo-in-raziskave/naravni-rezervati/ormoske-lagune/
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDo4iZyvLiAhXRKFAKHWi2CzUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsl.wikipedia.org%2Fwiki%2FJadralno_letalo&psig=AOvVaw2g9smdFuu9Og20XxBSbJo0&ust=1560931765384910

