
Doživljajski spis  GEOLOŠKI ZAKLADI SEVEROVZHODNE SLOVENIJE 

V petek, 29. 9. 2017, smo se nadarjeni učenci odpravili na ekskurzijo.  

Prva destinacija je bila kamnolom Cezlak. V kamnolomu so nam predstavili, kako 

izkopavajo granodiorit in kako ga obdelujejo. Tam mi je bilo zanimivo vse, najbolj pa krožna 

žaga, stroj za izdelovanje kock in poliranje. Ko smo končali z ogledom kamnoloma, smo 

imeli malico, nato se je začela vožnja proti Radencem.  

V Radencih nas je vodič peljal po hotelu. Povedal nam je, da so leta 1869 odkrili vrelec 

mineralne vode, leta 1882 pa odprli hotel. Najprej smo si ogledali vrelec mineralne vode, 

kasneje pa smo vodo tudi poskusili. Potem smo za petnajst minut odšli na prireditev 135 let 

zdravilišča Radenci. Sledilo je kosilo.  

Po kosilu smo se odpravili na Goričko v Doživljajski park Vulkanija. Vodič nam je 

predstavil zgradbo Zemlje in vulkanov. Nato smo se razdelili v dve skupini. Naša skupina je 

odšla po Olijevi poti. Oli, ki je maskota Vulkanije, je dobil ime po olivinu (vulkanska 

kamnina). Bili smo v 4D kinu, videli smo kristale in se vozili s 4D vlakom. Nato smo se 

zamenjali in odšli smo v geološki muzej, kjer nam je vodička razložila nekaj o vulkanskih 

kamninah. Ko smo končali ogled, smo se odpeljali do kamnoloma bazaltnega tufa, kjer so 

včasih izkopavali kamen za gradnjo hiš in drugih objektov.  Nato smo iskali olivin in jaz sem 

ga našel prvi.  

Po ogledu Vulkanije smo se odpravili proti CŠOD Murska Sobota, kjer smo odnesli prtljago 

v sobe in odšli v jedilnico na večerjo. Po večerji smo se odpeljali v Terme 3000, kjer nam je 

uslužbenec povedal, da termalno vodo pridobivajo 1400 metrov pod površjem in da ima 

termalna voda 72°C. Voda, v kateri se kopamo, pa ima 22°C. Sledilo je kopanje! Celo uro in 

pol smo se spuščali po toboganih, ostale pol ure pa smo se kopali zunaj. Ob 20.45 smo bili že 

na poti nazaj v Mursko Soboto, kjer smo se ob 22.00 odpravili spat.  

Naslednji dan smo po zajtrku odšli v Veržej. V rokodelskem centru smo se razdelili v dve 

skupini. Naša skupina si je ogledala razstavo rokodelskega muzeja, druga skupina pa je 

izdelovala izdelke iz gline. Po eni uri smo se zamenjali. Na vreteno smo dali zgneteno glino 

in začeli. Pri delu mi ni šlo najbolje, ampak sem se vseeno zabaval. Po lončarjenju smo se 

vrnili v CŠOD na kosilo.  

Po kosilu smo odšli še v tropski vrt Dobrovnik. Čudil sem se, koliko rastlin iz drugih držav 

raste v eni stavbi. Temperatura v tropskem vrtu je bila 22°C. Sprehodili smo se po tropskem 

vrtu, kjer so imeli tudi slap. Potem nam je ostala samo še ena destinacija. V Pertoči smo si 

ogledali največji mozaik v Sloveniji, ki ga je zgradil Marko Rupnik. Neverjetno je, kako so 

lahko zgradili tako velik mozaik iz naravnih kamnov.  

Po ogledu smo imeli malico. Po malici pa nam je ostala samo še pot domov. Po dveh urah 

vožnje smo prispeli pred šolo. 

                                                                                                                      Urh Raško, 6.a 


