
BIRMINGHAM, DUBLIN&LONDON: 2.-7.3. 2017 

V dneh od 2. do 7.marca 2017 se je 8 dijakov Biotehniške šole Rakičan priključilo 34 

dijakom Srednje zdravstvene šole Murska Sobota na strokovni ekskurziji Heart of England, 

London & Dublin.Z nami so potovale tri profesorice ter gospod Urekar iz agencije TWIN. 

Naš program je bil strokovno, literarno, izobraževalno ter seveda zabavno obarvan. 

 

STROKOVNI DEL 

Obiskali smo kmetijo Causey v grofiji Meath (približno 60 km iz Dublina. Lastnik kmetije 

Matt nas je seznanil z razvojem kmetijstva na Irskem. Matt nam je povedal, da celo leto 

pasejo velike črede govedi in drobnice in da praktično ne poznajo zime. Tako je lahko 

živina skozi vse leto na prostem.Temu primerni so tudi hlevi, ki so enostavno grajene šupe z 

ovalno streho, ki je pokrita s pločevino . Prostori v hlevu so namenjeni za molžo in za 

skladiščenje slame, sicer pa je živina podnevi in ponoči na paši in to skozi vse leto. Sena 

praktično ne poznajo, saj zaradi deževnega vremena sušenje trave ni mogoče. Nekaj trave 

silirajo in silažo krmijo v mesecih, ko je paša zaradi kratkega dne nekoliko slabše kvalitete. 

Vse to pa prispeva, da sta prireja mleka in mesa na Irskem dokaj poceni. Povprečna velikost 

irske kmetije je 27 ha kmetijske zemlje. Gozda v deželi praktično ni. Matt nas je s svojim 

džipom tudi zapeljal po svojem prostranem posestvu, ki je obdano z ograjo iz kamna. 

 



Na kmetiji Causey smo tudi spoznali “sestavine”, ki naredijo “tipičnega” Irca. Dijaki so 

pekli “soda bread”, naučili smo se nekaj irskih pesmi in tudi nekaj korakov irskega plesa. 

 

LITERARNI DEL 

Obiskali smo rojstni kraj Williama Shakespeara, očarljivi Stratford-upon-Avon. Dijakom, ki 

jim Shakespear pri urah slovenščine in angleščine ni bil všeč, se jim je zagotovo prikupil na 

potovanju in marsikdo bi ga imel za facebook prijatelja, če bi bil še živ. 

IZOBRAŽEVALNI DEL 

British History Museum. Videli smo zgodovino vseh kultur našega planeta – od starogrške 

in rimske pa vse do japonske, kitajske ter tudi afriške in ameriške. Najbolj nas je navdušila 

zbirka starega Egipta, kjer smo med drugim videli sfinge, egipčanske zapise na kamnu in 

mumije. 

Odkrivali smo Dublin (O’Connel Street, Ha’penny Bridge, Trinity College in Grafton 

Street). In seveda smo obiskali tudi spomenik Molly Malone, kjer smo zapeli njeno pesmo. 

 



 

Raziskovali smo London. Z ogledi smo začeli pri slavnem Big Benu in se nato sprehodili 

mimo konjeniške straže do trga Trafalgar. Šli smo skozi park St. James in videli 

Buckinghamsko palačo. 

ZABAVNI DEL 

Obiskali smo muzej voščenih lutk Madame Tussaud’s in se fotografirali s slavnimi osebami. 

Obiskali smo tudi Cadbury World v Birminghamu, spoznali zgodovino izdelovanja 

čokolade od Aztekov do viktorijanske dobe, s “taksijem” smo se popeljali po deželi 

Cadbury, seveda smo poizkusili še svežo tekočo čokolado. Za zaključek so nas Fredo in 

njegovi prijatelji odpeljali na Cadbury World 4D Chocolate Adventure. 

 

Mnenja dijakov: 

- Zelo zanimiva ekskurzija. 

- Super! Carsko je bilo. 

- Zelo dobra ekskurzija. Zelo poučna. 

-  

Zahvala staršem, babicam ter tetam, ki so finančno omogočili potovanje, zahvala agenciji 

TWIN za vrhunsko izpeljano ekskurzijo, zahvala učiteljem, ki so nas spremljali, ter gospe 

ravnateljici, ki podpira tovrstno dodatno dejavnost šole. 

 

                                                                      koordinatorka ekskurzije: mag. Sonja Slana 

 

 

 

 

 

 


