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srečanje v Naravni park Raab. Na šoli v kraju St. Martin 
an der Raab so učenci spoznavali zanimivosti gozda in 
njegovih prebivalcev. 

KVIZ O NARAVI IN ČLOVEKU
V preteklem šolskem letu so učenci pomurskih osnovnih 
šol tekmovali v poznavanju travnikov in tujerodnih invaziv-
nih vrst. Tekmovanje že tradicionalno poteka v dveh delih. 
V prvem, spletnem delu, učenci odgovore na vprašanja 
iščejo v literaturi in v naravi. Pet ekip, ki zberejo največ  
točk, se uvrsti v finalni del tekmovanja. Finale kviza po-
teka na gradu Grad. Učenci se pomerijo v petih izzivih, ki 
zahtevajo znanje, spretnost in iznajdljivost. 
V finalni del tekmovanja so se uvrstile 3 ekipe iz OŠ Pu-
conci z mentoricama Melito Ficko Sapač in Matejo Ivanič  
Zrim. Največ točk so zbrale Püconske veverice (Ana, Blaž-
ka, Jure in Lučka)  in zmagale v 6. finalu kviza. 
Finaliste kviza iz 3 osnovnih šol smo povabili na  spozna-
vanje novega biosfernega območja Mura-Drava-Donava 

s spustom po reki Muri. 
Goričkemu najbližje biosferno območje (UNESCO obmo-
čje z visoko naravno in kulturno vrednostjo v svetovnem 
merilu) povezuje pet držav, ki so se zavezale k varovanju 
tega izjemnega življenjskega okolja. Ob prihodu smo utr-
dili znanje o tujerodnih invazivnih vrstah, ki smo jih ob reki 
našli kar nekaj. Sledila je vožnja z rafti od Kroga do Ižako-
vec, ki je bila nepozabno doživetje. Vmes smo se ustavili 
pri Babičevem plavajočem mlinu v Veržeju. Pozdravil nas 
je mlinar Mirč, ki ponosno povabi vse radovedne obisko-
valce v notranjost mlina in razloži, kako mlin deluje. Spust 
smo zaključili na Otoku ljubezni v Ižakovcih. 

Nataša Moršič, koordinatorka aktivnosti za OŠ

Poletni kino na grajskem dvorišču  
s filmom ”Zemlja, naš dom”
V petek, 24. maja 2019, smo na dvorišču gradu Grad pri-
čeli s t.i. poletnimi kino večeri, ki jih v Javnem zavodu 
Krajinski park Goričko organiziramo v sklopu projekta LIFE 
Naturaviva. Kot prvi film smo izbrali dokumentarec ”Zem-
lja, naš dom,” ki  nam je postregel z izvrstno produkcijo in 
seveda s presunljivim sporočilom.
Sporočilo filma, ki izhaja že iz naslova, je bilo dejstvo, da 
je Zemlja naš edini dom. Bogat preplet živega in neživega 
sveta je skozi milijarde let ustvarjal gostoljubno okolje, v 
katerem smo svoje mesto našli ljudje. Toda prav ljudje, ki 
predstavljamo zgolj eno vrsto med milijoni drugih, smo 
v zadnjem stoletju z uničevalskim in bliskovitim izčrpa-
vanjem naravnih virov vplivali na spremembe podnebja, 
uničili velik del življenjskih okolij in s slednjim ter s preti-

ranim lovom povzročili izumrtje številnih vrst organizmov. 
Vplivali smo tudi na vodne vire, prst ter zrak, za povrh pa 
vire največkrat izkoriščamo bogati, negativne posledice pa 
prepuščamo v breme revnim prebivalcem planeta. Zato je 
skrajni čas, da začnemo ravnati z okoljem bolj odgovorno. 
Odziv obiskovalcev nad filmom je bil zelo pozitiven, zato 
smo prepričani, da je pri vseh pustil pečat. 
Staro grajsko poslopje je ponudilo neverjetno akustiko in 
pravi ambient, zaposleni pa smo bili veseli precejšnjega 
obiska, kar nam je dalo motivacijo, da nadaljujemo z izbiro 
odličnih filmov tudi v prihodnje. Projekcije se bodo odvijale 
še tekom poletja in tudi v prihodnjih letih, zato vse občane 
vljudno vabimo, da se nam znova pridružijo.

Tomaž Koltai
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Udeleženci srečanja v Naravnem parku Raab. Foto: Stanka Dešnik

Zmagovalna ekipa Püconske veverice. Foto: Gregor Domanjko

Spust po reki Muri. Foto: Mojca Podletnik


