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OSTANIMO DOMA IN POVEZANI
Letošnji marec bo v našem spominu ostal vse življenje. V nekaj dneh se je
naš vsakdan povsem spremenil ‒ ne samo posameznikov, temveč celih držav
in vsega sveta. Epidemija novega koronavirusa je naše življenje povsem
omejila in nas izolirala. Ranljivi smo precej bolj, kot se v hitrem ritmu in v
storilno naravnani družbi zavedamo. Čeprav izolacija pomeni prekinitev
običajnih ritualov, poskusimo ta čas preživeti čim bolj pozitivno. Izkoristimo
ga za vse, kar se nam prepogosto izmuzne: zase, za pogovore, igre, branje …
Predvsem pa ne dopustimo, da bi zaradi izolacije postali osamljeni. Socialna
omrežja in sodobna tehnologija nam omogočajo, da smo povezani, da komuniciramo, se spodbujamo, tolažimo in šalimo. Morda si bomo to obdobje zapomnili tudi po tem, da ga bomo osmislili s povezanostjo, ki je in bo pristnejša kot takrat, ko je
urnik poln najrazličnejših aktivnosti. S tem namenom tudi na ravni FEE - Mednarodne fundacije za okoljsko izobraževanje pripravljamo nekaj aktivnosti in pobud, prve napovedujemo v tem
EŠL.

Vsebina:

Ekokviz OŠ

2

Eko-paket 2019/2020

3

Timea Varga (www.lepemisli.org) je zapisala: »Življenje se nikoli ne ustavi, mi pa se lahko. Osredinimo se nase, globoko vdihnimo, si naberimo novih moči ter na svet poglejmo z drugačnimi
očmi. Po tej izkušnji bomo na svet morali gledati z drugačnimi očmi ‒ in dejanji.«

KOLEDAR DOGODKOV:
31. marec
20. april
24. april
30. april
30. april
30. april
30. april
30. april
30. april
7. maj
11. maj
13. maj
15.‒17. maj
15. maj
15. maj

19. maj
21.–23. maj

Rok za oddajo prispevka na Mednarodno konferenco »Z lokalno pridelano hrano
in gibanjem do zdravega življenjskega sloga«, Radenci
Rok za prijavo slušateljev na Mednarodno konferenco »Z lokalno pridelano
hrano in gibanjem do zdravega življenjskega sloga«, Radenci
Zaključek vseslovenskega natečaja 'Mladi v svetu energije'
Zaključek nagradnega natečaja »Odpadkom dajemo novo življenje«
Rok za oddajo prispevkov in izdelkov projekta »Ekobranje za ekoživljenje«
Rok za oddajo predstavitve (ppt) za Mednarodno konferenco v Radencih
Rok za oddajo izdelkov Misija: Zeleni koraki
Rok za oddajo receptov 'Reciklirana kuharija'
Rok za oddajo izdelkov Likovnega natečaja za kreativne izdelke
Mednarodna konferenca »Z lokalno pridelano hrano in gibanjem do
zdravega življenjskega sloga«, Radenci
Rok za prijavo na XIV. srečanje koordinatorjev ekovrtcev Slovenije; prijava
Ekokviz za OŠ: državno tekmovanje, OŠ Jurija Vege Moravče
Sejem Altermed
Sejem Altermed: podelitev nagrad natečaja Eko-paket, ob 11. uri
Sejem Altermed, dvorana L (predavalnica), ob 12.30: Predstavitev primerov
dobrih praks na temo zavržene hrane
XIV. srečanje koordinatorjev vrtcev Slovenije, Vrtec Otona Župančiča,
Slovenska Bistrica
2. srečanje koordinatorjev programa Ekošola in članov projekta Erasmus+
HOB'S Adventure, Terme Čatež. Več

Koledar dogodkov bomo po potrebi prilagajali glede na prihodnje
dogajanje in razmere. Prosimo, da spremljate Napovednik na spletni
strani programa Ekošola.

Nagradni natečaji:
Reciklirana kuharija
4
Likovni natečaj za kreativne
izdelke

Misija: Zeleni koraki
Sejem Altermed

5

Mladi poročevalci za okolje
Ekošola meri odtis CO2

6

Srečanje koordinatorjev
vrtcev, Slovenska Bistrica

8

IZKAZALI STE SE …
ČESTITAMO ZMAGOVALCEM!
Ekokviz za OŠ:
2445 tekmovalcev, 120 šol, 12 regijskih zmagovalnih ekip
2445 učencev šestih, sedmih in osmih razredov s 120 slovenskih osnovnih ekošol se je v tričlanskih ekipah
pomerilo v Ekokvizu za OŠ, najbolj množičnem tekmovanju iz ekovsebin. Kdo se je uvrstil na državno
tekmovanje in se bo boril za naziv Ekofaca?
238 ekip iz osrednjeslovenske, 217 ekip iz mariborske, 108 iz celjske, 82 iz pomurske, 96 iz novomeške, 33 iz obalne, 19 iz
severnoprimorske in 22 iz gorenjske regije je odgovarjalo na vprašanja o gozdu in lesu, ogljičnem odtisu ter krožnem
gospodarstvu. Na državno tekmovanje so se uvrstile zmagovalne ekipe iz osmih
regij in štiri dodatne ekipe, to so drugouvrščeni ekipi iz ljubljanske in mariborske
regije ter dve ekipi z najboljšim rezultatom.
Ime ekipe

OŠ

Točke

Regija

Ekobrihtologi

I. OŠ Celje

30

celjska

Ekofrajle

OŠ Antona Ingoliča Sp.
Polskava, PŠ Pragersko

29

mariborska

29

novomeška

30

obalna

Leskovec
10. EKIPA

OŠ Leskovec pri Krškem
OŠ Dušana Bordona
Semedela Koper

Zagorje

OŠ Zadobrova

30

osrednjeslovenska

Eko 4

OŠ Puconci

28

pomurska

Ekošturci 2

OŠ Šturje Ajdovščina

30

severnoprimorska

Pametne celice

OŠ Železniki

23

gorenjska

SKVARČE 4

OŠ Ivana Škvarče

30

osrednjeslovenska

Ekoglavce

OŠ Gorišnica

29

mariborska

Dobrepoljci 5

JVIZ OŠ Dobrepolje

30

osrednjeslovenska

Ledinci 9

OŠ Ledina

30

osrednjeslovenska

Rezultati šolskega tekmovanja v Ekokvizu za OŠ 2019/2020

Katera ekipa bo največja EKOFACA?
Za ta naziv se bo borilo 12 ekip v zaključnem delu letošnjega
Ekokviza, na državnem tekmovanju, ki smo ga zaradi trenutnih
razmer prestavili na 13. maj 2020 in bo potekal na Osnovni šoli
Jurija Vege Moravče.
Državno tekmovanje bo potekalo v dveh delih; v prvem delu ekipe rešujejo
kviz prek spletne strani, čemur sledi ustno preverjanje poznavanja
okoljskih vsebin.
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Eko-paket: izbrali najboljše med 1100 kreativnimi izdelki
Eko-paket, eden najstarejših okoljskih ozaveščevalnih projektov v Sloveniji, je namenjen
izobraževanju o pravilnem ravnanju z odpadno embalažo za mleko in sokove (KEMS). Otroke in
mlade spodbujamo, da v vrtcu, šoli in doma spremljajo pot KEMS, raziskujejo pot reciklaže in
ugotavljajo, kateri so novi, reciklirani izdelki iz KEMS. Tudi letos smo navdušeni nad odzivom in
projekti; kar 124 ustanov je zasnovalo, izdelalo, narisalo 1100 izdelkov in se predstavilo z njimi.
Med njimi so: želva, medved, sova, polž, volk, srna in različna ekovozila, rakete, mavrična avtohiška,
različni mozaiki, družabne igre ter še veliko drugih zanimivih izdelkov.

Zmagovalne ustanove/projekti letošnjega nagradnega natečaja Eko-paket 2019/2020:
Tekmovalna skupina

Vrtci

I. triada OŠ

II. triada OŠ

4. III. triada OŠ in SŠ

5. Posebna kategorija
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Ustanove z najvišje ocenjenimi izdelki
1. Zasebni vrtec Kobacaj
1. Vrtec Otona Župančiča Slovenska
Bistrica, Enota Mlinček Oplotnica
2. Vrtec Radovljica
3. Vrtec Ciciban
1. OŠ Gorišnica
2. OŠ Trebnje, PŠ Dobrnič
3. OŠ Ljudski vrt Ptuj
1. OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača,
PŠ Vreme
2. OŠ Šturje Ajdovščina
3. OŠ Bršljin
3. OŠ Brinje Grosuplje
1. Biotehniški center Naklo
2. Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in
tehniška gimnazija Ljubljana
3. OŠ Martina Krpana
1. CUDV Radovljica
2. CUEV Strunjan
3. OŠ Kozara Nova Gorica
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PODALJŠUJEMO DO 30. APRILA 2020

Nagradni natečaj 'Reciklirana kuharija': tradicionalni recepti na
izviren način
Kaj narediti iz živil, ki jih ne porabimo v celoti ali pa nam ostajajo in ki jim bo potekel rok? V
nagradnem natečaju 'Reciklirana kuharija' zbiramo tradicionalne kuharske recepte,
predstavljene na čim bolj izviren način.
V nagradnem natečaju Reciklirana kuharija lahko sodelujejo: vrtci,
osnovne šole, srednje šole, šolski centri in dijaški domovi, ki sodelujejo pri projektu Hrana ni za
tjavendan, in vse druge ustanove, ki ne sodelujejo pri projektu, a želijo svoje zamisli za recepte
predstaviti širši javnosti. Zmagovalni recepti bodo izdani v knjižici Reciklirana kuharija.
Izdani recepti preteklih zmagovalcev so zbrani na https://ekosola.si/hrana-ni-za-tjavendan.
Navodila za oddajanje receptov
Recept predstavite na čim bolj kreativen način (fotokolaž, risbe, videoposnetek, strip in
podobno) in ga oddajte v elektronski obliki. Prosimo, da svojim izdelkom priložite tudi recept,
natipkan v programu Word. Če pošiljate video, naj bo ta dolg do tri minute. Prosimo, da skupaj z
receptom navedete naslednje podatke: ime ustanove, ime in priimek mentorja, imena in priimke
sodelujočih otrok/učencev/dijakov in oddelek. Izdelke oddajte na: info@ekosola.si.

Likovni natečaj za kreativne izdelke: izberite temo in tehniko
Likovni natečaj o različnih okoljih in temah je razdeljen na tri starostne kategorije, za vsako od njih je določena tema:

Kategorija

Teme in tehnike

Vrtci in
1. triada OŠ

Podnebne spremembe (z risbo prikaži doživeto vremensko
dogajanje v kraju tvojega bivalnega okolja)
Izdelki iz odpadne embalaže (plastika, papir in karton, kovina)
Trajnostna mobilnost (potovalne navade, zelene poti do šole,
prijaznejši načini prevoza: zanimiv in uporaben izris oziroma
prikaz poti in parkirišča: fotokolaž, strip, video – lahko več
kratkih insertov ali en daljši posnetek ali montaža, vendar ne
več kot dve minuti)

Podnebne spremembe (z risbo prikaži doživeto vremensko
dogajanje v kraju tvojega bivalnega okolja)
Izdelki iz odpadne embalaže (plastika, papir in karton, kovina)
2. in 3.
Trajnostna mobilnost (potovalne navade, zelene poti do šole,
triada OŠ
prijaznejši načini prevoza: zanimiv in uporaben izris oziroma
Pri ustvarjanju imate proste roke in lahko
prikaz poti in parkirišča: fotokolaž, strip, video – lahko več
uporabite svojo ustvarjalnost in domišljijo
kratkih insertov ali en daljši posnetek ali montaža, vendar ne
ter pripravite risbe, praskanke, mozaike,
več kot dve minuti)
stripe, 3-D izdelke in druge s pomočjo
vodenih barvic, voščenk, tuša, naravnih
Podnebne spremembe (z risbo prikaži doživeto vremensko
ter drugih lepil in materialov.
dogajanje v kraju tvojega bivalnega okolja)
Izdelki iz odpadne embalaže (plastika, papir in karton, ko- Likovna dela bomo zbirali do
vina)
vključno 30. aprila 2020 na naslovu:
SŠ in
Trajnostna mobilnost (potovalne navade, zelene poti do šole, Program Ekošola, Zavrti 1, 1234 Mengeš,
FAKULTETE
prijaznejši načini prevoza: zanimiv in uporaben izris oziroma
s pripisom Likovni natečaj za kreativne
prikaz poti in parkirišča: fotokolaž, strip, video – lahko več
izdelke.
kratkih insertov ali en daljši posnetek ali montaža, vendar ne
več kot dve minuti)
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Misija: Zeleni koraki: letos izbiramo tudi najboljše primere učnih ur
Vabimo otroke, učence, dijake in mentorje, da pokažete ali predlagate, kako naš planet razbremeniti negativnih
vplivov iz prometa!
V projektu Misija: Zeleni koraki spodbujamo uporabo okolju (in zdravju) prijaznih načinov prevoza, s katerimi zmanjšujemo
izpuste toplogrednih plinov, skrbimo za tehnične izboljšave, s številnimi od njih pa skrbimo tudi za več gibanja. Tudi
letos je natečaj Misija: Zeleni koraki razpisan v več tekmovalnih skupinah, vsaka ima svoj naslov, predloge za delo in navodila
za nagradni natečaj. Prvič pa razpisujemo tudi natečaj za učne ure oziroma primere dobre prakse.

Kategorija

Vrtci /
1. triada OŠ /
posebna kategorija

4.−9. razred
OŠ

SŠ in
FAKULTETE

Teme in tehnike
Misija: Moj zeleni svet
Nagradni natečaj:
→ Skupina otrok pripravi likovni izdelek (risbe, makete, posterje) na temo okolju čim
bolj prijaznih prevoznih sredstev.
→ Likovni izdelek (ali več izdelkov) predstavite v vrtcu (staršem) ali v lokalni skupnosti (razstava v prostorih javne ustanove ali druge organizacije).
Za mentorje:
→ Primer učne ure/dobre prakse za izobraževanje o trajnostni mobilnosti.
Misija: Manj izpustov CO2
Nagradni natečaj:
→ Čim bolj zanimiva in uporabna predstavitev raziskovanja in proučevanja ter
ponazoritev boljše rešitve: fotokolaž, strip, video (lahko več kratkih insertov ali en
daljši posnetek ali montaža, a ne več kot dve minuti).
Za mentorje:
→ Primer učne ure/dobre prakse za izobraževanje o trajnostni mobilnosti.
Misija: Manj izpustov CO2
Nagradni natečaj:
→ Izvedba foto- ali videokampanje za vrstnike ali lokalno skupnost za izboljšano trajnostno mobilnost.
→ Čim bolj zanimiva in uporabna predstavitev raziskovanja in proučevanja ter ponazoritev boljše rešitve (kritičen, a proaktiven pristop).
Omogočamo individualni dogovor za raziskovalne naloge.

Podrobnejši opis in potek projekta preberite na: https://ekosola.si/misija-zeleni-koraki.

SEJEM ALTERMED prestavljen na
15. do 17. maja 2020 – z nami bodo priznane
kulinarične blogerke-mame
Program na sejmu Altermed ohranjamo po predvidenem
urniku.
V petek, 15. maja 2020, bomo ob 12.30 v dvorani L (predavalnica) organizirali predstavitve primerov dobrih
praks za manj zavržene hrane.
Kako živeti bolj trajnostno? Sabina Čarman, blogerka Mami na vrtu, bo spregovorila o poti svoje družine v bolj
trajnostno življenje s čim manj odpadki, pri čemer se bo osredinila na zmanjševanje količine odpadne hrane. Kako so se tega
lotili v njeni družini, kako se lahko družine z vrtom in z manj zavržene hrane usmerijo v čim bolj trajnostno in samooskrbno
življenje?
Kuharska predstavitev: Reciklirana kuharija 220 stopinj poševno. Urška Fartelj je mama dveh najstnikov in
blogerka, ki ji na njenih družbenih omrežjih sledi nekaj deset tisoč Slovenk in Slovencev. Prisega na lokalne in tradicionalne
okuse, znana pa je tudi po svojih inovativnih zamislih. Predstavila bo tri recepte, s katerimi lahko osvojimo srca otrok in
obenem porabimo ostanke kosila.
Vabimo vas, da prisluhnete primerom in dobrim praksam ter pokažete, da vam ni vseeno za hrano, ki ostaja na krožnikih.
Hkrati pa bo predstavitev tudi priložnost, da ugotovite, kako zmanjšati količino zavržene hrane v vaši šoli in doma.
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MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE …
POROČAJO TUDI OD DOMA!
#MPOostanedoma, #YREstayshome
Ostanite doma, (po)ostanite mladi poročevalci za okolje od doma! Pridružite se mreži
mladih po vsem svetu, ki prispevke pripravljajo od doma. Bolj kot kadarkoli doslej je
pomembno, da ostanemo pozitivni in da delimo pozitivna okoljska sporočila, s katerimi
lahko vplivamo na naše okolje in svet.
Mladi poročevalci za okolje sami, z mentorji, s povezovanjem prek družbenih omrežij ali spletnih
platform pripravljajo prispevke tudi v času šolanja od doma. Kako v času, ko smo doma, ravnamo z
energijo, vodo, odpadki, hrano? Imate vrt zunaj, morda mini vrt na balkonu? Delite nasvete, izkušnje,
poskusite pripraviti intervju na daljavo. Kakšni bodo učinki na okolje? Prispevke objavite na katerem
od družbenih omrežij, navedite #MPOostanedoma in #YREstayshome, pošljite jih tudi na info@ekosola.si.
Tedenski izzivi in sodelovanje #YREstayshome
Mreži mladih poročevalcev za okolje (YRE – Young Reporters for the Environment) se lahko pridružite tudi globalno. Vabimo in
spodbujamo mlade poročevalce, da sodelujejo v tedenskih izzivih in pripravijo ter objavijo kratke prispevke o različnih temah v
angleškem jeziku. .
Webminarji za mentorje in mlade poročevalce
Pridružite se kolegom s celega sveta na webminarjih. Do 27. bodo webminarji organizirani za mentorje, od 30. marca naprej pa
se jim bodo lahko pridružili tudi mladi poročevalci. Za dostop kontaktirajte info@ekosola.si.
Več o tedenskih izzivih in webinarjih na: www.ekosola.si/novice ter spletni strani YRE in Facebook strani YRE.
Letošnje teme MPO, prispevki od doma
Prispevke o različnih temah lahko mladi poročevalci pripravljate do 7. junija 2020. Pošljite nam prispevke o različnih okoljskih
vsebinah (trajnostna mobilnost, krožno gospodarstvo, biotska raznovrstnost, druge), (#MPOostanedoma, #YREstayshome v
angleškem jeziku).
Prestavljeno mednarodno tekmovanje
Podaljšan pa je rok za mednarodno tekmovanje in ocenjevanje. Uradnega datuma še ni, a vse kaže, da bomo lahko v ocenjevanje
za mednarodno tekmovanje letos uvrstili vse prispevke, ki jih bomo prejeli do konca maja. Vabimo vas, da izkoristite to
priložnost!

Projekt EKOŠOLA MERI
ODTIS C02
Podnebne spremembe povzročajo
vidne posledice v okolju, saj Zemlja
postaja toplejša, segrevanje ozračja je
neizogibno, zato bo treba upoštevati
tudi podnebne projekcije za prihodnost,
ki bodo vplivale na različna področja
gospodarskega in družbenega življenja.

Kako zmanjševati naš
ogljični odtis?
Povzemamo iz letaka o prometu, ki ga
pripravljamo v sklopu projekta Ekošola
meri odtis CO2.

Projekt Ekošola meri odtis CO2
sofinancirata Eko sklad in MOP
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Projekt EKOŠOLA MERI ODTIS C02

Uporabimo javni potniški promet - V šolo ali na družinski izlet se odpelji z
avtobusom ali vlakom. Potniški promet v relativno kratkem času in z nizkimi stroški prepelje veliko
potnikov. Avtobus, ki prepelje do 50 potnikov, v dolžino zasede toliko prostora kot trije avtomobili s
skupaj 12 potniki.

Do cilja lahko prispemo skupaj - Danes se kar polovica prebivalstva v svojih
avtomobilih vozi samih. Avtomobile uporabljamo na kratkih in dolgih razdaljah, največkrat pa se v avtu pelje le ena oseba.
Čedalje bolj se uveljavlja souporaba vozila, na primer med sodelavci iz službe. Če si avto delita dve osebi, se izpusti CO 2 na
osebo zmanjšajo za polovico.

Projekt Ekošola meri odtis CO2
sofinancirata Eko sklad in MOP

EKOSKLADOVNICA: (na)polnimo spletno zbirko z
dobrimi praksami!
Na www.ekoskladovnica.si smo v programu Ekošola lani vzpostavili novo
platformo, namenjeno zbiranju in predstavitvi izobraževalnih in
ozaveščevalnih okoljskih dobrih praks. Prispevajte svoje izkušnje in dobre prakse.
Mednje spadajo opisi projektov, posameznih aktivnosti, gradiv, pripomočkov in drugih novosti. Še zlasti so dobrodošle prakse, ki
spodbujajo doživljajski in interdisciplinarni način dela. Za lažje pregledovanje so razdeljene na več tematskih sklopov, posamezno
objavo pa je mogoče komentirati in ocenjevati.
Prosimo, da pri pripravi in objavi dobre prakse natančno preberete in upoštevate Navodila z obrazcem za objavo dobre
prakse v Ekoskladovnici.
Želimo, da zbirko polnimo z dobrimi praksami, ki so spodbuda, primer ali predloga za druge mentorje, šole ali organizacije.

Ekošolski utrinki iz vsake ustanove.
Se na vaši šoli dogaja?
Vsakdan ekovrtcev, ekošol, ekofakultet sestavlja množica posameznih dogodkov, aktivnosti in zanimivosti. Delite jih z nami, z
veseljem jih objavimo v rubriki Ekošolski utrinki na povezavi: www.ekosola.si/utrinki.

Kako?
Napišite kratko novičko v zapisu word in dodajte morebitno povezavo na objavo na spletni strani vaše šole ali družbenih
omrežjih. V ločenih datoteki pripnite fotografijo ali dve v zapisu .jpg (fotografije ne moremo objaviti, če ji prilepite v isti
dokument z besedilom). Vse pošljite na info@ekosola.si.
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Vabimo vas na
XIV. SREČANJE KOORDINATORJEV EKOVRTCEV SLOVENIJE,
ki bo v torek, 19. maja 2020,
v Vrtcu Otona Župančiča Slovenska Bistrica,
v enoti vrtca Poljčane, Dravinjska cesta 28, 2319 Poljčane.
Osrednja tema srečanja:
Lokalna pridelava in samooskrba kot žlahtnost slovenske identitete
Zaradi organizacije srečanja prosimo, da se prijavite najpozneje do ponedeljka, 11. maja 2020, na spletni povezavi:
https://ekosola.wufoo.com/forms/zkll5xs0duhxgg/.
Udeležba na srečanju je brezplačna.

Program
Ura

Vsebina

8.00–9.00

Registracija in čas za klepet ob domačem prigrizku

9.00–9.10

Dobrodošlica z nastopom otrok

9.10–9.30

Pozdravni nagovori: ekokoordinatorka, ravnateljica, župan, nacionalni koordinator programa Ekošola
Osrednja tema: Lokalna pridelava in samooskrba kot žlahtnost slovenske identitete:
Petra Lozinšek
Odmor in možnost ogleda vrtca

9.30–9.45
9.45– 0.00
10.00–10.15

Podnebne spremembe: mag. Gregor Cerar

10.15–10.30

Navodila za delo vrtcev v programu Ekošola za šolsko leto 2020/2021, Dane Katalinič

10.30–10.45

Uresničevanje trajnosti in blaginje na učnem poligonu za samooskrbo Dole,
ddr. Ana Vovk Korže
Navodila za izvedbo drugega dela srečanja, ki bo potekal na terenu

10.45–11.00

Skupina A:
11.30 – 11.45

Organiziran prevoz v Dole

11.45 – 13.15

Strokovno voden ogled učnega poligona Dole

13.15 – 13.30

Organiziran prevoz v Križečo vas

13.30 – 15.00

V gostilni v Križeči vasi nam bodo postregli s kosilom. Mogoča bosta ogled znamenitosti
etnološke vasi in nakup domačih izdelkov
Odhod do vrtca Studenice: ogled učnega poligona
Povratek v vrtec Poljčane, zaključek srečanja

15.00 – 15.45

Skupina B:
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11.30 – 11.45

Organiziran prevoz do vrtca Studenice

11.45 – 12.15

Ogled učnih kotičkov (učni poligon) na igrišču vrtca

12.15 – 13.45

Vožnja do etnološke vasi ‒ Križeča vas, kjer si bo mogoče ogledati mlin na veter, tradicionalnega kozolca, stiskalnice in kmečke izbe
V gostilni Kidrič pri dvojčicah nam bodo postregli s kosilom z lokalnimi dobrotami
Udeleženci srečanja bodo imeli možnost nakupa lokalnih izdelkov

13.45 – 14.00

Organiziran prevoz v Dole

14.00 – 15.30

Strokovno voden ogled učnega poligona Dole

15.30 – 15.45

Povratek v vrtec Poljčane, zaključek srečanja
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