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EVA IN DAVID REMIC



ZAČETEK:

Z bratcem Davidom sva si izbrala 2.nalogo. Z družino smo se odpravili na sprehod v 

naravo.

Pomlad je že dodobra prebudila vso naravo, saj v tem letnem času gozdovi zopet 

pozelenijo, travnike pa krasijo številne spomladanske cvetlice. Ene izmed prvih cvetlic, 

ki zgodaj spomladi pokukajo na dan, so zvončki in trobentice.

Na pomlad postane tudi življenje živali v gozdu in na travnikih zelo živahno. Z juga se 

vračajo ptice selivke, nekatere živali pa se prebujajo iz zimskega spanja. Začetek 

pomladi zaznamuje tudi petje ptic, ki začnejo gnezditi in valiti jajčka.





Med sprehodom po travniku in v gozdu sva dobro prisluhnila naravi in slišala sva veliko 

različnih in predvsem zanimivih zvokov.

Pot nas je vodila mimo polja, na katerem smo opazili kar nekaj vran, nato pa smo se 

prehodili mimo mlake, iz katere so se glasno oglašale žabe. Ko smo prispeli do 

Podlipščice, smo tam ponavadi srečali parček račk, vendar danes te sreče nismo imeli. 

Namreč danes je bilo vreme še kar hladno in zelo vetrovno. V gozdu smo prisluhnili še 

žolni, slišali smo tudi kosa in siničko. Ponavadi čez travnik tečejo tudi srnice vendar žal 

danes nismo nobene videli. Smo pa videli, kako je čez polje urno tekel zajček.









Na travniku smo opazili veliko rastlin:

• regrat

• lisičji rep

• regrat

• jetrnik

• pasji zob

• navadna marjetica



• močvirski tulipan

• kalužnica

• zlatica





Med sprehodom pa smo žal naleteli na kar precej odpadkov. Videli smo :

• pločevinke

• polivinil

• steklenico

• zapuščeno rokavico

• cigaretni ogorek

• azbestne plošče

• Gume





• zapuščen kombi

• prazen sod

Največ odpadkov je bilo iz plastike, ki sodijo med odpadke za embalažo.



ZAKLJUČEK:

Današnji naravoslovni dan se nama je zdel zelo zanimiv in hkrati poučen. 

Spoznala sva, da je narava spomladi še posebno raznolika in prelepa. 




