
 

LTT 3 – aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja 

Maribor, 5. – 7. 10. 2021 

ERASMUS+ – STEM 3 

Od 4. 10. do 8. 10. 2021 so nas obiskali dijaki in profesorji partnerskih šol iz 

Čeških Budejovic in Zagreba.  

1. dan 

V torek, 5. 10. smo šli na Roglo, kjer smo izvedli popis lišajskih oblik in 

kemijsko analizo vode iz Lovrenških jezer.  

Ugotovili smo, da je številčnost in pokrovnost drevesnih debel z lišaji mnogo 

večja kot v Mariboru in okolici, prav tako so na Rogli v veliki meri prisotne 

grmičaste oblike lišajev, ki jih v Mariboru nismo našli. Indeks čistosti zraka je 

39,1 to pomeni razred 2 kakovostni razred. V Mariboru in okolici je 3. in/ali 4. 

kakovostni razred. 

   

Slika 1: Grmičasta oblika lišajev 

 



Pri kemijski analizi vode iz Lovrenških jezer smo ugotovili, da je pH nižji (pH = 

5) kot v Dravi (pH = 7). Tudi trdota vode v jezerih je nižja, je pa v Dravi bila 

izmerjena višja konc. NH4
+ , v konc. NO3‾ in NO2‾ ni bistvene razlike. 

Sklepamo lahko, da je Drava bolj obremenjena s kanalizacijskimi odplakami. 

Izmerjena količina O2 je v Dravi večja. Ugotovili smo, da je voda iz jezer 

neoporečna. 

 

Slika 2: Kemijska analiza vode iz Lovrenških jezer   

 

Obisk Rogle smo zaključili s poučnim sprehodom nad krošnjami. 

    

Slika 3: Počitek nad krošnjami 

Zvečer smo si na Prvem odru ogledali gledališko predstavo Gledališke šole 

PGM z naslovom Naj bo lučka. 



2. dan 

Drugi dan smo imeli terensko delo na nabrežju reke Drave. 

   

Slika 4: Popis lišajskih oblik na deblu dreves ob Dravi 

Popoldan smo obiskali Lutkovno gledališče Maribor in Sinagogo Maribor. 

3. dan 

Dopoldan so dijaki pripravljali predstavitve o terenskem delu, rezultatih in vtisih 

obiska na Prvi gimnaziji Maribor. 

   

Slika 5: Navodila za predstavitev so pomembna 

 



Po kosilu smo v Centru eksperimentov imeli delavnice 

 

  

Slika 6: Predavanja in delavnice v Centru eksperimentov 

Popoldan so dijaki po skupinah predstavili potek in rezultate terenskega dela za 

biološki in kemijski del. Predstavili so tudi kulturno - zgodovinske značilnosti 

Maribora, ki so jih obiskali. 

    

 

 

Slika 7 in 8: Predstavitve dijakov o aktivnostih LTT na PGM   

Ponovno se srečamo v Zagrebu, in sicer od 6. 12. do 10. 12. 2021. 


