


 V sredo, 13. 1. 2016, smo petošolci imeli naravoslovni 
dan. Vsi nasmejani smo se odpeljali proti Postojni, kjer 
nas je pričakalo prekrasno, sončno vreme. Ogledali 
smo si Postojnsko jamo in Predjamski grad.  

 



 Najbolj mi je bila všeč Postojnska jama. Vlakec je bil 
res hud. Stalagmiti in stalaktiti so bili zelo lepi in 
zanimivi. Poslušali smo tudi glasbo, ki jo je vodič 
zaigral na kapnik.  (Miha Globevnik, 5.a) 

 



 V Postojnski jami smo videli kapnike, špagetno 
dvorano, rdečo dvorano, belo dvorano in Ruski most. 
Bilo je zelo lepo. Vodnik nam je povedal tudi vse o 
človeški ribici. Na koncu smo šli še v koncertno 
dvorano. (Špela Mertelj, 5.a) 

 



 V Postojnski jami je bilo veliko kapnikov. Od njih so 
kapljale kapljice. Ko sem pogledala kapnik nad mano, 
mi je kapljica kapnila točno na nos. Bilo je tako lepo 
kot v nebesih. (Neja Dolžan Maselj, 5.a) 

 V jami mi je bilo vse všeč. Vsi kapniki so bili zelo 
dobri. Najbolj zabavno je bilo na vlakcu.  (Sebastjan 
Klinar, 5. b) 



 V sredo smo se s šolo odpravili v Postojnsko jamo. Ko 
smo prišli pred Postojnsko jamo,  nas je pričakal vodič. 
Najprej nas je peljal v mlin. Po ogledu mlina smo šli po 
vstopnice za ogled Postojnske jame. Ko smo kupili 
karte, smo se usedli na vlak in se z njim peljali po jami. 
Potem smo morali hoditi še peš. Videli smo veliko 
kapnikov.   (Matija Benedičič, 5. b) 

 



 Bilo je res super, ko smo se vozili z vlakcem. Videli smo 
kapnike v obliki kokoši, petelina, žabe, zaljubljenca, 
krokodila, leva s krili in še veliko drugih. Pri ponoru 
reke Pivke je bilo zelo zanimivo. (Iris Sedminek, 5. a) 

 



 V Postojnski jami je bilo lepo in je tudi zelo velika 
jama. Šli smo čez Ruski most. Videli smo tudi Briljant, 
najlepši kapnik v jami. (Anže Mežnarec, 5. b)  

 



 V Expo jami smo videli, kako se je jama razvijala in 
razstavo metuljev. (Nejc Plahuta, 5.a) 

 



 Zanimivo je bilo, ko je vodička v Predjamskem gradu 
pripovedovala zgodbo o Erazmu in ko sem si lahko 
zaželel željo, ki se mi bo izpolnila čez tri dni. Na izletu 
sem užival. (Ožbej Rep 5. a) 

 



 Tega dne ne bomo zlahka pozabili in upamo, da bo 
takih dni še več... ( vsi petošolci) 

 


