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Spoštovani prijatelji Unesco ASP mreže šol!  
 
OSNOVNA ŠOLA FRANA METELKA ŠKOCJAN VABI, DA SE 

PRIDRUŽITE NAŠEMU NACIONALNEMU PROJEKTU                                                                                               
                                                                                               

 

OD PŠENIČKE DO POTIČKE  
 
S projektom Od pšeničke do potičke želimo otroke učiti živeti z 

naravo, spoznati pomen naravne in kulturne dediščine, jih učiti, 
da bi znali delati ter živeti v medgeneracijskem sožitju.  

Učencem želimo približati pomembnost skrbi za okolje in naš skupni dom, planet 

Zemlja, delovati lokalno in globalno, predvsem pa da bi se v tem svetu sodobnih 
tehnologij in dobrin za trenutek ustavili, pogledali okoli sebe ter začutili lepoto 

svojega doma in pestrosti dobrin, ki nam jih nudi narava. 
 

Projekt, ki poteka skozi celo šolsko leto, se izvaja v vrtcu ter prvih petih razredih 

osnovne šole. 

Prijavljene šole lahko v projektu sodelujejo na daljavo.   
Šola izvaja dejavnosti,  povezane s projektom,  med šolskim letom 2016/17. 
Konec meseca maja pošljete kratko poročilo in nekaj fotografij. Dobrodošli so 
tudi recepti lokalnih kuhinj, saj bomo ob koncu izdali drobno knjižico 
receptov. 
Nekaj namigov za dejavnosti:  

- spoznajo pot od zrna do končnega izdelka (kruha, potice), 

- si ogledajo polje v vseh letnih časih, obiščejo kmeta, si ogledajo setev, spremljajo 
rast pšenice na polju, žetev, 

- primerjajo delo na polju nekoč in danes, 
- ob medgeneracijskem druženju z dedki spoznajo, kako so sejali in želi nekoč, 

- obiščejo Zagraški log (http://zagraskilog.si/), kjer je v parku ohranjena stara 

kmečka hiša, tu si ogledajo tudi posnetka o žetvi nekoč, ki ga je posnelo lokalno 
turistično društvo – druženje vrtca in učencev šole, 

- obiščejo mlin, pekarno, 
- v pekarni spoznajo industrijsko peko kruha, nato še peko kruha doma, 

- sodelujejo pri peki potice (druženje z babicami ali pri pouku  gospodinjstva), 
- skozi vse leto likovno ustvarjajo, 

- zbirajo recepte, izdaja zbirke ob koncu leta,  

- zavedajo se pomena zdrave, lokalno ali doma pridelane hrane, 
- pohod po Mlinarjevi poti (http://www.mlinarjeva-pot.si/) - otroci in učenci se 

skupaj z dedki in babicami odpravijo na vsakoletni pohod po Mlinarjevi poti, ki ga 
organizira TD Bučka konec maja ali pa prehodijo Mlinarjevo pot v sklopi dnevov 

dejavnost, 

- izdelovanje mlinčkov z dedki ali očeti ter igra od potoku (tehniški dan), 
- petje in ples skozi celo šolsko leto (Ob bistrem potočku…). 

 

Projekt bomo zaključili meseca junija 2017.  
 
Prosim, da se k projektu prijavite do 30. oktobra 2016 na e-naslov: patricija.haler@os-
skocjan.si. 

 
 

Koordinatorica projekta:                                                          Ravnateljica:   

Patricija Haler                                                                         Irena Čengija Peterlin, l.r. 
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PRIJAVA NA PROJEKT 
 

OD PŠENIČKE DO POTIČKE 

 

 

ŠOLA:                                                 
 

 

NASLOV: 

 

 

IME IN PRIIMEK VODJE PROJEKTA: 

 

 

E-naslov: 

 

 

Telefon: 

 

 

Število sodelujočih učencev/razredi (oddelki): 

 

 

ROK ZA PRIJAVO: 30. 10. 2016 

 

PRIJAVNICO pošljete na : patricija.haler@os-skocjan.si 
 
 
 


