
petak

18.00-19.30

8.00-19.00

petak

10.00-12.00

17.00-19.00

Majčin dan

ponedjeljak

9.00

9.00

12.15-13.15

ŠESTI  "TJEDAN BOTANIČKIH VRTOVA, ARBORETUMA I BOTANIČKIH ZBIRKI "

Program   Osnovne škole "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica - Škole koju volim!

6. svibnja 2016.

6. - 18. svibnja 2016.

"Moj botanički dnevnik", ppt, Danijel Balaško, dipl.inf.

prezentacije, izložbe i aktivnosti tijekom cijelog Tjedna

9. svibnja 2016.

 "Arboretumi u HrvatskoJ", ppt- Mirjana Kalavarić, prof.

Svečano otvorenje Tjedna u botaničkom vrtu "Fran Kušan" FBKF u Zagrebu, reprodukcija  prezentacija, radovi u vrteku, ravnateljica, učenici, 

učitelji i tehničko osoblje, početak izrade plakata  za 3. Međunarodni dan očaranosti biljkama, likovna grupa Lade Gudić, prof.

Quilling radionica, voditeljica  Jelena Sabolić, učiteljica razredne nastave

Kaktus meni - kaktus tebi, radionica vegetativnog razmnožavanja kaktusa, voditeljica Mirjana Novoselec, prof., razmjena biljaka

Uspomena na mamu Ružicu - mini izložba slika od herbariziranog bilja, u auli, Gordana Gazdić-Buhanec, ravnateljica

"Botanički vrtovi",  "Svjetski arboretumi", ppt, Valentina Kancijan, prof.

29. travnja 2016.
Cvjetni stol - hrana kao cvijeće - radionica, priprava zdravog obroka od voća i cvijeća i klica,

Voditelji: Suzana Hergotić, učiteljica razredne nastave  s roditeljima i učenicima 1.a

Glagoljica u cvijeću - izložba likovnih radova učenika 4.c, mentorica Đurđica Pošta, učiteljica razredne nastave

FVD "Mravec" - snimanje školskih aktivnosti tijekom Tjedna, voditeljica Karmen Bardek, učiteljica razredne nastave

Likovna radionica: "Sound of silence",  povodom 110 godina od smrti Slave Raškaj, slikanje uljnim pastelom i akvarelom, voditeljica Senka 

Pintarić, učiteljica savjetnica

Izložba učeničkih herbarija - mentori Goran Višak i Valentina Kancijan
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ponedjeljak

11.00 - 12.30 

12.15 - 13.00

utorak

8.00-9.30 

9.00 -10.00

10.00 - 11.00

9.00-11.00

16.05 - 17.40

srijeda

11.00 - 12.00

11.30 - 13.00

13.00 -14.00

četvrtak

12:00 - 13:00

17.30 - 18.30

9.00 - 10.00

16.00-17.40

"Šetnja pod brezama s Robertom Frostom", književna radionica, voditeljice Maja Mitrović, prof. i Martina Kobaš, prof.

ŠESTI  "TJEDAN BOTANIČKIH VRTOVA, ARBORETUMA I BOTANIČKIH ZBIRKI "

9. svibnja 2016.

Program  u Osnovnoj školi "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica - Škole koju volim!

Čudesne biljke, ppt, Kristina Štefić, dipl. učiteljica

ArboReka - nastavak sadnje školskog arboretuma u PŠ Reka, Gordana Gazdić-Buhanec, Nataša Njegovec, dipl. ing. agr. i vanjski suradnici iz 

GKP Komunalac Koprivnica

Ljekovite biljke - prezentacija i degustacija čajeva - mentor Goran Višak, prof. 

Posadit ću svoju biljku, radionica, voditeljica Dragana Dukarić, učiteljica razredne nastave

Mitovi i legende o biljkama i cvijeću - učenici 6. b i 6. d, voditeljica Maja Petričević, prof.

 Mikro i makro fotografija biljaka - Foto grupa Zuum, voditeljica Maja Petričević, prof.

Eko radionica - "Herbae mobile"  - od CD-a do mobilnog cvijeta, voditeljica Ljupka Mihailović, učiteljica razredne nastave

Gumeni cvjetnjaci, radionica u PŠ Reka, voditelji Maja Solina, učiteljica razredne nastave i Mladen Fajdetić, učitelj razredne nastave

Radionica izrada slika od herbariziranih biljaka - voditeljice Kristina Štefić, dipl.uč. i Valentina Kancijan, prof.

Radionica izrade nakita - ogrlica, narukvica-print/otisak biljke u glinamolu, voditeljica Natalija Sočev, dipl. učiteljica

10. svibnja 2016.

11. svibnja 2016.

Razmjena sjemena i presadnica starinskih sorti biljaka,  mentorica Đurđica Pošta, učiteljica razredne nastave

Cvetni motivi iz bakinog vrta - likovna radionica akarel (batik),  4.c, mentorica Đurđica Pošta, učiteljica razredne nastave

 Radionica  oslikavanja  recikliranog papira vlastite izrade s 10 ljekovitih biljaka, voditeljica Karmen Bardek, učiteljica razredne nastave

12. svibnja 2016.
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petak

8.00

8.00

8.00

11.30-13.15

srijeda

12.30 - 13.15

9.30-10.30

tijekom dana

Program  u Osnovnoj školi "Antun Nemčić Gostovinski" Koprivnica - Škole koju volim!

13. svibnja 2016.

Slava Raškaj - Sound of silence, ppt, plakat, mentorica Senka Pintarić, učiteljica savjetnica

Izložba učeničkih ostvaraja nastalih tijekom Tjedna botaničkih vrtova, mentorica Senka Pintarić, učiteljica savjetnica                           

Cjanotipija - radionica izrade fotografija s biljnim motivima, voditeljica, Gordana Gazdić-Buhanec, dipl.ing., u školi ili na gradskom trgu 

"Kušaonica pripravaka od bilja“- voditeljice Sanja Brkić, učitelj mentor i mama Gordana Krapinec

Zašto su biljke važne? - podijela edukativnih letaka građanima Koprivnice, učenici, mentori Valentina Kancijan, prof. i Goran Višak, prof.

Prezentacija aktivnosti provedenih tijekom Tjedna, prezentacija plakata

Igra voskom,   izložba slika tehnikom enkaustike,   motivi cvijeća i krajolika

Autorica slika: Senka Pintarić, učiteljica savjetnica

ŠESTI  "TJEDAN BOTANIČKIH VRTOVA, ARBORETUMA I BOTANIČKIH ZBIRKI "

Zajednički  program obilježavanja Međunarodnog dana očaranosti biljkama u našoj 

županiji, s  partnerima  - bit će  objavljen zasebno

18.svibnja  Međunarodni dan očaranosti biljkama, obilježavamo s partnerima 

Kaktus meni - kaktus tebi, radionica vegetativnog razmnožavanja kaktusa, voditeljica Mirjana Novoselec, prof.,razmjena biljaka

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