
NAGRADNI IZLET 

V torek, 14. junija 2022, smo se nadarjeni in učno uspešni učenci sedmega in osmega razreda 

odpravili na nagradni zaključni izlet. 

Zjutraj smo se še malo zaspani zbrali na avtobusni postaji. Čez prelepo pokrajino Slovenije 

smo se vozili malo več kot dve uri. Končno smo prispeli na našo destinacijo.  

Toplo so nas sprejeli v  Muzeju na prostem Pleterje. Najprej so nam predstavili domačijo, ki 

je bila zgrajena že v letu 1833. V njej je živelo 11 ljudi, od tega kar 9 otrok. Predstavili so nam 

prostore in opisali življenje v tistem času. Spekli smo tudi okusno pogačo – seveda v krušni 

peči, kot so to počeli včasih. Ko je bila pogača pečena, smo jo tudi poskusili. Lahko vam 

zatrdim, da je ni ostalo prav nič. 

    

 

 

                         



 

 

 

 

Izvedeli smo nekaj zanimivosti o kraju, v katerem smo se nahajali. Simbol oz. maskota kraja 

je petelin z latinskim imenom Gallus Bartholomaeus. Prav zato smo na naši naslednji 

delavnici na domačiji izdelovali glinene peteline. Naš živi navdih smo imeli pred očmi, saj tudi 

na domačiji gojijo to posebno vrsto petelinov. Največjemu gizdalinu je ime Borut – gospa 

nam je povedala, da je ime dobil po našem predsedniku države. 

 

Ob muzeju na prostem pa stoji mogočno obzidje. Omejuje ozemlje, ki pripada enemu 

najstrožjih katoliških redov – kartuzijanom. Najprej so nam povedali za nas kar nekaj 

osupljivih podatkov, zaradi katerih so se porodila številna zanimiva vprašanja. Menihi 

kartuzijanskega redu živijo zelo strogo krščansko življenje. Prehod čez obzidje je civilistom 

prepovedan. Sprehodili smo se ob temu obzidju, kjer je morala vladati tišina. Prišli smo do 

prelepe cerkve, ki je bila sicer zunaj obzidja, a je v nas vseeno vzbujala strahospoštovanje. 

Cerkev je lepa, še bolj zanimiva pa je njena notranjost in sámo vzdušje, ko vstopiš vanjo. 

Slišal se je namreč gregorijanski koral, posebna oblika petja. Gotska cerkev je zgrajena tako, 

da se v njej vsak glas sliši s prelepim odmevom. Veronika in Val sta tudi zapela. Cerkev nas je 

vse zelo prevzela. 

 



   

 

 

 

 

Vrnili smo se na domačijo, kjer smo si ogledali prostoživeče živali in igrali nekaj starodobnih 

iger. Metanje podkve je bilo zelo zabavno. Najbrž je bil to skoraj za vse najljubši del izleta.  

 



     

 

                  

 

Ob koncu izleta smo v bližnjem kraju odšli še na kosilo, med katerim smo se še zmeraj čudili 

strogim pravilom kartuzijanskega redu. Za lep konec smo dobili še sladoled, nato pa smo se 

po doživetem dnevu odpravili proti domu. 

Na izletu smo se zabavali in se tudi veliko naučili. Na avtobusu so fantje v nekem trenutku 

predvajali Slakovi pesmi Čebelar in V dolini tihi, mi pa smo spontano zapeli, kar je bilo precej 

nenavadno. Očitno je dolenjska pokrajina vplivala na nas.  

Hvaležni smo, da nam je šola ta izlet  omogočila. Upamo, da jih bomo deležni še več tudi v 

prihodnje. 

                                                                                                 Saša Hribar, 8. a 


