SPOŠTOVANI STARŠI!
Obveščamo vas, da bodo imeli učenci 6. razreda 23. maja 2013, TEHNIŠKI, KULTURNI
IN NARAVOSLOVNI DAN.
Na Srednji gozdarski in lesarski šoli Postojna se bodo udeležili lesarskega dne - 6 € ali
gozdarskega dne - 5 €.
Lesarski dan poteka tako: najprej bodo v razredu približno dve šolski uri teorije o lesu, po
malici v njihovi jedilnici bodo v mizarski delavnici, kjer vsak učenec naredi svoj izdelek.
Otroci naj imajo s seboj puščico s trikotniki, da bodo lahko izpolnjevali liste.
Gozdarski dan je tudi sestavljen iz dveh delov. V Prvem delu imajo predstavitev življenja
dreves v njihovem parku in v učilnici. Vmes je malica. V drugem delu je predstavitev
poklica gozdarja s predstavitvijo tehnike dela. Učenci naj imajo s seboj podlogo za
pisanje v naravi in puščico, obutev za hojo po parku, gozdu ter vremenu primerno
obleko.
Od 13.00 si bomo ogledali Kmetijo pri Petrovih – 7,8 €
Ob koncu obiska boste bogatejši za številne izkušnje:
- Spoznali boste značilnosti stare kmečke hiše in znali našteti pripadajočo opremo
- Naučili se boste zakuriti krušno peč
- Poznali boste sestavine za mesenje kruha
- Naučili se boste oblikovati svoj hlebček kruha in ga speči
- Spoznali boste različne vrste žit
- Razlikovali boste postopke pridelave pšenice nekoč in danes
- Spoznali boste orodja in stroje, ki so se uporabljali za pridelavo pšenice nekoč in danes
- Preizkusili boste stara orodja, ki služijo za žetev, mlatev in čiščenje pšenice
- Spoznali boste postopek mletja pšenice na starem mlinu z mlinskimi kamni
- Videli boste različne vrste uporabe slame nekoč in danes
- Zaznali boste povezanost kmetov z zemljo, ki jim daje hrano
- Doživeli boste delček življenja svojih dedov in pradedov

Pri vseh opravilih na skednju in v kuhinji otroci aktivno sodelujejo.
Učenci imajo eno malico v srednji šoli, drugo imajo s seboj.
Odhod iz pred Mercatorja ob 7.45, prihod približno ob 17.30
Stroške tega dne ter prevoz boste poravnali po položnici.
S spoštovanjem!
Vodji:
Brigita Horvat
Diana Rutar
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