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

8.00 - 19.00

24.-30. svibnja 2021.
Prezentacije, izložbe i aktivnosti tijekom cijelog Tjedna
Izložba učeničkih herbarija, voditelji: Goran Višak, prof. i Valentina Kancijan, prof.
"Cvijeće u pjesmama i pričama" (praktična i istraživačka aktivnost), 2.a, voditeljica: Suzana Hergotić, učiteljica
"Posadi cvijet za ljepši svijet" (praktična i istraživačka aktivnost), 2.a, voditeljica: Suzana Hergotić, učiteljica
Izložba fotografija "LandArt" u prizemlju škole, 2.c, voditeljica: Natalija Sočev, učiteljica
" Upoznajemo vrtove oko naše škole" (izvanučionička nastava), 1.c voditeljica: Đurđica Pošta, učiteljica
"Geometrijski oblici u prirodi", dvorište škole (radionica), 7.a, b, c, d, voditeljica: Željka Markešić, učiteljica
"Pronađi ljekovitu biljku" (istraživačka aktivnost i igra kartice s nazivom i izgledom biljke), 1.c voditeljica: Đurđica Pošta, učiteljica

ponedjeljak 24. svibnja 2021.
14.30-15.10

"Zaštićene biljke Hrvatske" (slikanje), 3.a, voditeljica: Ines Geršić Bodinovac, učiteljica

12.00-12.40

"Fotografije biljaka okolice škole" (fotografiranje), foto grupa Zoom, voditeljica: Ivana Paska, mag.oecol. et prot. nat.

utorak
10.00-10.40
srijeda

25. svibnja 2021.
"Recikliramo papir - oslikavanje recikliranog papira biljkama našeg zavičaja" (izložba radova i prezentacija projekta), 4.c, voditeljica: Karmen
Bardek, učiteljica

26. svibnja 2021.

8.15-9.40

"Ugrožene biljke"(učeničke prezentacije), 8.a, 8.b, 8.c,8. d, 6.b, 6.c, voditeljica: Valentina Kancijan, prof.

8.30-9.10

"Nacionalni parkovi RH" (prezentacija projekta), 4.b, voditeljica: Ljupka Mihailović, učiteljica

Stranica 1

9.00-10.25

"Invazivne biljne vrste u Hrvatskoj"(učeničke prezentacije), 6.a, 6.d, voditeljica: Ivana Paska, mag.oecol. et prot. nat.

9.30-10.40

"LandArt" (radionica), 2.c, voditeljica: Natalija Sočev, učiteljica

11.00-11.40

Sijanje začinskog bilja, PŠ Jagnjedovec 1.-4. r., voditeljice: Lana Culek, učiteljica i Martina Andrašić, učiteljica

11.10-11.50

" Izrada natpisa za bilje" PŠ Reka 4. r, voditeljica: Maja Gal, učiteljica

12.00-12.40

"Kako izraditi biljni terarij?" (radionica), botanička grupa, voditeljica Ivana Paska, mag.oecol. et prot. nat.

15.20-16.05

"Virtualna šetnja botaničkim vrtom", PŠ Reka 1. r., voditelj: Davor Šokec, učitelj

15.30-16.55

"Simetrije u prirodi", dvorište škole (radionica), 5.b, voditeljica: Željka Markešić, učiteljica

16.00-16.40

"Gospođa Lavanda u 1. a" (radionica), 1.a, voditeljica: Dragana Dukarić, učiteljica

četvrtak 27. svibnja 2021.
10.45-11.25 "Izrada magneta za hladnjak s ekološkim porukama" (eko radionica), 4.b - ekološka grupa, voditeljica: Ljupka Mihailović, učiteljica
12.00-18.00 " Istraživanje samoniklih orhideja i ostalih biljaka na livadama uz rijeku Dravu" (terenska nastava), 8.d, voditelj: Danijel Balaško, učitelj
13.00-14.00

"Istraživanje samoniklih biljaka našeg zavičaja i okolice škole" pomoću aplikacije Seek (radionica), 3.c, voditeljica: Senka Pintarić, učiteljica

15.15-16.40

"Vincent Van Gogh, suncokreti i Nemčići, "(likovna radionica), 3.b, voditeljica: Sanja Brkić, učiteljica

15.15-15.55

"Proljetnice - zaštićene biljke"(izrada/ slikanje kolaž papir), 1.b, voditeljica Dragana Antić, učiteljica

16.00-16.40

"Botanički vrt glagoljice" (likovna radionica), likovna grupa, voditeljica Đurđica Pošta, učiteljica

16.00-16.40

"Biljke našeg školskog vrta" (izvanučionička nastava), 1.b, voditeljica Dragana Antić, učiteljica

17.00-17.45

"Određivanje gustoće populacije razlčitih biljaka (radionica), 5.b, voditelj: Goran Višak, prof.

petak
10.00-10.40

28. svibnja 2021.
Slušanje "cvjetnih" skladbi i slikanje najljepšeg cvijeta kojeg možemo zamisliti, 4.a, voditeljica: Sanja Šikić Rupa, učiteljica

10.50-11.35 "Izrada hotela za kukce", PŠ Reka 2. r, voditeljica: Jelena sabolić, učiteljica
subota
29. svibnja 2022.

Stranica 2

"Detalji hrvatske zaštićene flore očima malih umjetnika", polaznici Male koprivničke škole keramike
Koordinatorice: Ivana Paska, mag.oecol. et prot. nat. i Gordana gazdić-Buhanec, mag. biol, ravnateljica

Stranica 3

