
RAZISKOVANJE POŠTELE 

V soboto, 27. maja 2017, so se učenci 5. razredov, ki so prepoznani za nadarjene, odpravili na Poštelo, kjer 

so raziskovali ostanke gradišča (utrjenega naselja na vzpetini) iz železne dobe. 

Na raziskovalno potepanje po Pošteli so se učenci podali razdeljeni v dve skupini, za kateri so najprej izbrali 

ime in narisali grb.  V spodnjem sestavku lahko preberete nekaj njihovih domiselnih dosežkov in si ogledate 

fotografije. 

Skupina Pekoči feferoni Skupina Minioni 

  
Grb skupine 

 

Pred odhodom na teren 

 
 

 



 
 

 
 

Veselje ob najdbi čardaka 

Pravljica po navdihu Črne mlake 

Živela je mlada kraljična, ki je zelo rada zahajala k 
Črni mlaki. Nekega dne je vzela s seboj svoj kičast 
zlat glavnik. Ker je videla žabo, se je ustrašila in 
svoj kičast glavnik izpustila. Žabec se je potopil 
pod vodo, da bi ji ga vrnil. A, ko ga je prijela, je 
odgriznila 5 palčk. Kraljična se je počesala in 
spremenila v žabo, ki še zdaj živi. 

Zraven vodnjaka, ki se sedaj imenuje Črna mlaka, je 
živela  mlada kraljična. Vodnjak se imenuje Črna 
mlaka zaradi te zgodbe. 
Kraljična je imela zelo lep glavnik. Zlat glavnik! Ko 
je prišla neko jutro k vodnjaku, da bi popila malo 
vode, ji je glavnik padel v vodnjak. Nato je zaslišala 
zvoke in videla zeleno žabo z njenim glavnikom. Da 
bi dobila glavnik, je poljubila žabo. Nastal je grd 
možak, ki ji ni vrnil glavnika. Zbežal je. Lovili so ga 
in nikoli ga niso našli. Zato je na mestu vodnjaka 
zdaj Črna mlaka. 

Nastala je tudi pesmica o sobotnem dopoldnevu 
Šli smo na Poštelo, 

kar se nam je na začetku lahko zdelo. 
A na pol poti smo ugotovili, 

da smo predaleč zavili. 
Ko smo se izgubili, smo ugotovili, 

da smo glave doma pustili. 

Do konca smo prišli. 
Bili smo na Pošteli 
in fajn smo se imeli 

čisto vsi Minioni. 

 
 

 

Kratica naše šole iz naravnih materialov Kmalu bom na cilju 



 

 

In še fotografija ob poštelskih vratih 
 

Spuščamo se s Poštele 
 

Zbrala in uredila: Mirjana Colnarič, prof.,  
Članica aktiva DNU 

 

Maribor, 2. 6. 2017 

 

 

 

 

 

 


