
Znanstveni dan na POŠ Kočevska Reka 

Na OŠ Ob Rinži je že tretje leto zaporedoma potekal znanstveni dan, ki ga izvedemo kot 

tehniški dan. Letos smo z učenci POŠ Kočevska Reka ostali v naši krajevni skupnosti, kar pa 

ne pomeni, da niso spoznali znanstvenih dosežkov današnje dobe. Ena od možnosti je bila, da 

se osredotočimo na ideje, ki jih je že mnogo let nazaj imel znanstvenik, umetnik in 

strokovnjak na več področjih Leonardo de Vinci.  

Ena njegovih idej je bila, kako najti način, da bi tudi ljudje lahko leteli. Z letenjem pa se  

ljubitelji ukvarjajo tudi na področju Kočevske Reke. Najprej imamo pri nas zaščiteno žival, ki 

leti – to je orel belorepec, v zvezi s katerim je nastala že precej znana naravoslovna Orlova 

pot pri jezeru v Kočevski Reki, kamor vas z veseljem vabimo, saj boste v miru spoznavali 

neokrnjeno naravo. Le nekaj kilometrov stran pa se nahaja manjše letališče (vzletišče) Novi 

Lazi, kjer ljubitelji letalstva preženejo svoj strah pred letenjem in višino. Tam domuje Letalski 

klub Kočevje, ki šteje okrog 40 članov in poskrbi, da lahko vsaj enkrat pogledate naše kraje iz 

zraka, lahko pa se izšolate tudi za pilota. Tako se je naši prošnji za ogled letališča, hangarjev 

in letal v njih prijazno odzval predsednik Letalskega kluba, Robert Latin.  

Učiteljici in učenci so si tako v petek,17.5., ogledali vso infrastrukturo na letališču, videli 

njegovo razsežnost. Postali so »piloti« za minuto vsaj na fotografiji, ko so zlezli v kabino 

letala. Videli so, kje imajo piloti spravljen rezervoar za gorivo, s kakšno kosilnico kosijo 

letališče in ostale pripomočke v hangarju. Pomagali so letalo pregledati, odstraniti zaščito, 

dobili informacije o instrumentih v kabini, za spomin pa so dobili čisto pravi letalski vijak.  

Učiteljica Mirjana Šercer je preizkusila tudi vožnjo po stezi in na veliko presenečenje vseh 

poletela s pilotom tudi en krog nad letališčem. Takrat so učenci tudi poslušali, kako poteka 

pogovor med pilotom in sopotnikom in kako se pilot javlja preko radijske zveze. Kasneje  

smo se pogreli s čajem, pomalicali,  pregledali motorje za vožnjo po letališču in se s 

kombijem odpeljali nazaj na našo šolo.  

Sledilo je lastno ustvarjanje. Učiteljice smo dale učencem navodila za izdelavo kartonskega 

letala, ki smo mu dodali tudi vrteči propeler in vse skupaj pobarvali. Učenci so na lastno 

iniciativo izdelali tudi različne hangarje: iz kartona in lego kock. Za delo so bili zelo 

motivirani in čas do kosila je minil, kot bi trenil.  

     Zapisala: Irena Latin, učiteljica na POŠ Kočevska Reka 

 

 

 

 

 


