
»Včeraj sem bil pameten – hotel sem spremeniti svet. Danes sem moder – 
spreminjam sebe.« (Rumi)                                                                                                             

 
 

V PETEK, 24. OKTOBRA 2014,  
NA GIMNAZIJI LEDINA  

DAN ODPRTIH VRAT – EKODAN 
 
 

Dragi osnovnošolci, starši, učitelji, predstavniki inštitucij, 
VABLJENI, 

da se nam pridružite! 
 
 
 
Letos bomo Dan odprtih vrat, ki je že tradicionalno za našo šolo tudi EKOdan, 
posvetili različnim dejavnostim na šoli in tudi izven nje. 
 
 
Našo šolo lahko pobliže spoznate tako, da se nam pridružite: 
 

 prve 4 šolske ure in prisostvujete pouku; 

 od 11.30 do 13.00 na različnih dejavnostih, ki se bodo odvijale na šoli; 
 od 11.15 na različnih dejavnostih, ki bodo potekale izven šole. 

 
 
Na šoli si boste lahko ogledali: 
 

 pripravo zeliščnih in sadnih skutnih namazov, 
 plesno delavnico, 
 jogo, 
 pilates, 
 pevski zbor, 

 predstavitev Unesco projekta »Stopimo skupaj – VODA«. 
 
 
  
Našemu povabilu so se odzvali predavatelji, ki bodo z zanimivimi temami popestrili 
program dejavnosti na šoli: 
 

 Mojca Mavec z RTV Slovenija, svetovna popotnica, ki bo predstavila 
eksotično deželo Bali, spregovorila o svoji avanturistični žilici in idejah za 
oddajo Čez planke; 



 dr. Tomaž Bratkovič s Fakultete za farmacijo s pronicljivim predavanjem Pot 
sinteze novega zdravila (videokonferenčno se bodo povezali z našo šolo še 
dijaki Gimnazije Novo mesto); 
 

 dr. Simon Horvat s Kemijskega inštituta; predavanje o genu za debelost, ki 
ga je nedavno odkril skupaj s skupino raziskovalcev; 
 

 dr. Miha Krofel z Biotehniške fakultete; predavanje o volkovih z osupljivimi 
zgodbami o srečanjih z njimi; 
 

 dr. Marjan Simčič z Biotehniške fakultete; predavanje priznanega 
slovenskega nutricionista o hrani, njeni varnosti in dodatkih v njej; 
 

 Ekologi brez meja s predvajanim filmom Trashed (Smeti); 
 

 taborniki s  predstavitvijo projekta Obnovimo slovenske gozdove; 
 

 dr. Renata Karba z Umanotere; interaktivno predavanje Podnebje nas 
povezuje; 
 

 Sandra Rajh s svojim pričevanjem kot ozdravljena odvisnica od droge; 
 

 DIC Legebitra; Stopi korak naprej (življenje socialnih manjšin). 
 

 
 
 
V kolikor se odločite za dejavnosti, ki bodo potekale izven šole, se lahko ob 11.15 
pred šolo pridružite ledincem in odidete na: 
 

 obisk Hiše eksperimentov na Trubarjevi cesti v Ljubljani (samostojno 
izvajanje postavljenih eksperimentov in spoznavanje »smetiškarije«); 
 

 zgodovinski sprehod po Emoni; 
 

 obisk gasilcev z njihovim prikazom dela na terenu (Vojkova cesta 19); 
 

 spoznavanje gozda na nekoliko drugačen način (Zavod za gozdove; 
zbirališče pred dvorano Tivoli); 
 

 vodeni ogled po SNG Opera in balet; 
 

 vodeni ogled po SNG Drama; 
 

 obisk in spoznavanje Centralne tehniške knjižnice (CTK). 
 
 

Lepo vabljeni! 


