OSMI "TJEDAN BOTANIČKIH VRTOVA, ARBORETUMA I BOTANIČKIH ZBIRKI"
Program Osnovne škole "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica - Škole koju volim!

14.-20. svibnja 2018.
8.00 - 19.00 Prezentacije, izložbe i aktivnosti tijekom cijelog Tjedna
"Moj botanički dnevnik", ppt - Danijel Balaško, dipl.inf.
"Botanički vrtovi", "Svjetski arboretumi", ppt - Valentina Kancijan, prof.
"Arboretumi u Hrvatskoj", ppt - Mirjana Kalavarić, prof.
"Orhideje Hrvatske (Europe)", ppt - Danijel Balaško, dipl. inf.
"Ljekovite biljke našeg zavičaja", ppt - Ivana Strbad, prof.
Leptiri – izložba učeničkih radova - Dragana Dukarić, učiteljica razredne nastave
Izložba učeničkih herbarija - mentori: Goran Višak, prof. i Valentina Kancijan, prof.

8.30 -16.00 Škola u vrteku - svi odjeli razredne nastave matične i područnih škola tijekom Tjedna, voditelji razrednici i ravnateljica
ponedjeljak 14. svibnja 2018.
8.35 - 10.20

Sezona tratinčica i maslačaka u rukama učenika (istraživanje ljekovitosti i priprava macerata od cvjetova tratinčice i maslačaka), 1.c.
voditeljica: Karmen Bardek, učiteljica

10.00 - 11.30

Integrirana nastava: "Bogatstvo bioraznolikosti boja biljaka" -suradnja s Domom za starije i nemoćne Koprivnica u okviru projekta "Dan kao
san" Koprivničko-križevačke županije i projekta "Zdrav za 5" - Nacionalni projekt Ministarstva unutrašnjih poslova Republika Hrvatske izvanučionička nastava -3.a, voditeljica: Suzana Hergotić, učiteljica razredne nastave

11.00 - 12.00

Izložba razrednih kalendara s fotografijama biljaka - 2.c, voditeljica: Đurđica Pošta, učiteljica

11.00 - 12.00

Izrada cvjetnih brošura od filca - Suncokret (likovna radionica), PŠ Reka, voditeljica: Jelena Sabolić, učiteljica

12.15 - 13.00

"Živimo zdravo - prerada ljekovitog bilja i proizvodnja čajeva" (radionica) - Botaničari, voditeljica: Ivana Strbad, prof.

utorak
12.15 - 13.00

15. svibnja 2018.
"Određivanje gustoće populacije različitih biljaka" (radionica) - voditelji: Goran Višak, prof. i Valentina Kancijan, prof.
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12.15 - 13.00

"Život biljke", ppt, PŠ Reka, voditelj: Mladen Fajdetić, učitelj

13.15-15.00 Integrirani nastavni dan - Leptiri - 2.a, voditeljica: Dragana Dukarić, učiteljica razredne nastave
srijeda
16. svibnja 2017.
9.20 - 11.00 Slikanje biljaka (likovna radionica), 2.c, voditeljica: Đurđica Pošta, učiteljica
10.35 - 11.20 Projekt Cvijeće - izrada Cvjetnih straničnika (radionica), 1.b., voditeljica: Ljupka Mihailović, učiteljica razredne nastave
10.45-12.15

Plijevljenje školskog cvjetnjaka i izrada plakata o začinskom bilju - PŠ Jagnjedovec, voditeljica: Lana Culek, učiteljica

11.25-12.10 "Cvijet kakav još nitko nigdje nije vidio" (likovna radionica), voditeljica: Sanja Šikić, učiteljica
17. svibnja 2018.
četvrtak
9.35 - 10.20
10.00 - 12.00

Prikaz istraživanja učenika "Bogatstvo bioraznolikosti boja biljaka", 3.a, voditeljica: Suzana Hergotić, učiteljica
540 vrsta zelenih biljaka otoka Košljuna; 4.b i 4.r ; voditeljice: učiteljice Sanja Brkić i Ivana Zrinjski, PŠ Jagnjedovec

12.15 - 13.00 "Cvijeće od recikliranog tekstila" - izrada broševa i cvjetnih ogrlica (radionica), Zadrugari, nositelj: Mirjana Kalavarić, prof.
petak
18. svibnja 2018.
9.00 - 12.00
11.00 - 11. 45
12.00-13.00
12.00 -13.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00
subota
8.00-11.00

Izrada plakata "Oprašivanje biljaka - kukci - pčela medarica", gledanje animiranoga filma Bee movie (Pčelin film), 3.c, voditeljica: Natalija
Sočev, učiteljica
"Papirnato cvijeće" (radionica), voditeljica: Valentina Kancijan, prof.
Prezentiranje plakata "Oprašivanje biljaka - kukci - pčela medarica", 3.c, voditeljica: Natalija Sočev, učiteljica
Naša ArboReka - sadnja i skrb oko biljaka, voditeljice: učiteljice Sanja Figač i Maja Gal
Ukrašavanje majica - otisak biljke (radionica); 2.c. voditeljica: Đurđica Pošta, učiteljica
Prodajna izložba dječjih radova na temu list, 4.c. voditeljica: Senka Pintarić, učiteljica

19. svibnja 2018.

Mala koprivnička škola keramike - uz Dan očaranosti biljkama - Studija morfologije biljnih dijelova, voditelji Dragutin Ciglar, kipar i keramičar, Gordana
Gazdić-Buhanec, mag. biol., ravnateljica, izložba radova na Dan škole 13. lipnja 2018.

Pridružite nam se u aktivnostima i uživajte! Mali i veliki Nemčići!
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