
NA DIVJE- DREVESA 

Končno smo dočakali tolikšno izboljšanje razmer, da smo lahko imeli delavnico na 

divje. Tako zelo smo si jo želeli, da so nas noge zelo hitro nesle v kanjon Kokre, 

kjer smo se dobili z Nino. 

 

 



Odpravili smo se med drevesa in ob reko, ter se ustavili ob velikem drevesu. Tam 

nam je Nina povedala, da se bomo pogovarjali o drevesih; da bomo merili obseg in 

poskusili zmeriti višino. Ugotavljali smo tudi katere drevesne vrste rastejo v 

kanjonu. 

 

Najprej smo z objemi merili drevo       Kar 6 otrok je moralo objeti drevo. 

 



Nina pa je prinesla sabo tudi meter in kredo. Zato smo zmerili še z metrom. Tudi 

meter smo morali raztegniti 2x in dodati še 20 cm.  

 

Ker si otroci to težko predstavljajo, smo meter raztegnili še na tla in s palicami 

označili to razdaljo…kar težko je verjeti kakšne obseg ima drevo       

 



Ko smo ugotovili, kakšen je obseg drevesa, smo se odločili, da poskusili videti 

tudi, kako visoko je drevo. Postavili smo se ob deblo in poskusili pogledati, kje je 

vrh. Drevo je bilo precej visoko in zaradi listkov in vej nismo videli vrha. 

 

Zato smo stopili vstran in ga pogledali od daleč. Drevo je zelo visoko; le kako ga 

bomo lahko izmerili? 

 



Nina nam pove skrivnost. Če izmerimo enega od otrok in se potem ta otrok 

postavi ob deblo drevesa, ki bi ga radi izmerili, si lahko pomagamo s kredo. Višino 

otroka označimo na kredi in postavljamo eno na drugo dokler ne pridemo do vrha. 

Nato pomnožimo višino otroka s številom prestavljanja krede in dobimo višino 

drevesa. Naše drevo je bilo visoko približno 15 metrov. Skoraj vse naše otroke bi 

lahko postavili enega na drugega, da bi prišli do vrha drevesa. 

 

 



Odpravili smo se naprej po kanjonu. Po poti smo z objemi merili drevesa; ali ga 

lahko objamem sam ali potrebujem prijatelja? 

 

 



Ustavili smo se na naši plaži in se usedli v krog. Malo smo se umirili, da smo 

poslušali zvoke okoli sebe in naredili vajo čuječnosti; mižimo, globoko dihamo in 

samo poslušamo       

 

Nato smo se pogovarjali o tem, s čim se drevesa hranijo in o tem, kaj mi dobimo 

od dreves. Na preprost način je Nina razložila fotosintezo in tudi to, kako se 

drevesa med sabo sporazumevajo       

 



Nato smo dobili novo nalogo. Do naslednjega mostu smo morali vsak nabrati toliko 

drevesnih listkov, kolikor imamo prstov na roki. Lahko so enaki, lahko so različni. 

Nabirali smo listke in spotoma opazili mah na lubju drevesa       

 

 



Nato smo se na naslednji plaži odločili, da nabrane listke razvrstimo. Najprej je 

Nina postavila svoje potem pa smo jih zlagali še mi. Če si imel drugačnega, si 

naredil nov kupček, drugače pa smo dodajali in tako ugotavljali, katerih dreves je 

največ v kanjonu.  

 

 



Ugotovili smo, da je na enem majhnem mestu zelo veliko različnih vrst dreves. 

Naučili smo se ene nove zelo težke besede…BIODIVERZITETA. 

 

Za konec pa smo se posladkali še s suhimi brusnicami, ki nam jih je prinesla Nina. 

 

Kot vedno, smo tudi tokrat uživali v delavnici in čas je kar prehitro minil. 

Veselimo se že naslednje       

Neja Marguč 



 

 


