
  

 
 

Zeleni SIjAj – Biotehniški center Naklo, Slovenija  

8.  do 13. maj 2022 

 

Z roko v roki vztrajnostno širimo obzorja 

Dan Aktivnost 

Nedelja, 8. maj  18.00 – Družine prevzamejo goste na parkirišču BC Naklo 

Ponedeljek, 9. maj 
 
 
 
 
 
 
Oprema: 

7.20  Zbiranje v učilnici 5 v 1. nadstropju 
8.00 – 8.30  Srečanje z ravnateljico, Načrt tedna, Predstavitve dijakov 2. LM 
8.30 – 9.30  Spoznavanje  
9.30 – 10.30  Ogled šolske okolice (vodijo dijaki 4. N) 
10.30 – 11.00  Malica  
11.00 – 12.50  Priprava na teren (torek, sreda), delitev na skupine, 
načrtovanje intervjuja 
Copati, karierna mapa, puščica, geslo za Twinspace 

Torek, 10. maj  
 
 
 
Oprema: 

Pirati plastike – teren ob Savi in Tržiški Bistrici 
7.20  Zbiranje in prevzem šolske malice 
8.00 – 13.40  Odhod peš do Tržiške Bistrice in Save: Intervju z ribičem, Pirati 
plastike – naravoslovne delavnice, kemijska analiza vode 
Manjši nahrbtnik, dobra pohodna obutev, vetrovka, puščica, karierna mapa, 
telefon za fotografiranje 

Sreda, 11. maj 
 
 
 
 
 
 
 
Oprema: 

Trajnostni izzivi v Kranju in okolici 
8.00 – 9.00  Kmetija Odems v Predosljah (degustacija, intervju) 
10.00 – 11.00  Izposoja koles, Izposoja električnih avtomobilov 
11.30 – 12.00  Fundacija Vincencija Drakslerja (trgovina, delavnica, šivalnica) 
12.00  Kosilo Stari Mayr 
13.20  Z vlakom v Ljubljano, ogled mestnega jedra 
17.00  Povratek iz Ljubljane 
Manjši nahrbtnik, dobra pohodna obutev, vetrovka, puščica, karierna mapa, 
telefon za snemanje intervjuja, 1 EUR za mestni prevoz 

Četrtek, 12. maj 
 
 
 
 
 
Oprema: 

7.20  Zeliščarska delavnica v rastlinjaku 
8.00   Vaje za kreativnost 
8.30 – 10.30  Pisanje novinarskih člankov, Igralska delavnica 
10.30 – 11.15  Malica 
11.15 – 12.50  Pisanje novinarskih člankov, Igralska delavnica 
13.00   Sestanek učiteljev 
Copati, puščica, karierna mapa, geslo za Twinspace 

Petek, 13. maj 
 
 
 
 
 
 
 
Oprema:  

7.20  Zbiranje v učilnici 20/21 v drugem nadstropju 
8.00  Priprava na predstavitev, Karierna mapa, Reševanje ankete, izdelava 
ppt-ja, priprava prostora za predstavitev rezultatov projektnega tedna 
10.00  Delavnica sproščanja 
10.00  Sestanek za ravnateljice 
10.30 – 11.15  Malica 
12.00  Zaključno srečanje - Dijaki za dijake, predstavitev rezultatov 2. M in 
2. L 
13.30 Odhod 
Copati, šolski pulover ali majica, puščica, karierna mapa, geslo za Twinspace 

 



  

 
 

 

Vsak dijak bo dobil ob prihodu karto za avtobus in vlak ter steklenico za vodo, ki jo bo uporabljal cel 

teden. Od ponedeljka do petka dijaki dobijo šolsko malico. Družine bodo dijakom zagotovile 

prenočišče, zajtrk in kosilo/večerjo. Stroški programa bodo plačani iz projekta.  

Predlagamo, da se dijaki pred odhodom na izmenjavo samotestirajo za covid-19 in da imajo za vsak 

slučaj s seboj 1 test. V Sloveniji trenutno ne nosimo maske v šolskih prostorih, na avtobusu, v trgovini 

… Maske so obvezne v zdravstvenem domu, bolnici. V primeru, da se pojavi okužba s covid-19 med 

izmenjavo znotraj skupine, je v nadaljevanju za celo skupino priporočena uporaba zaščitne maske. 

Bolnega dijaka pridejo iskat starši.  

Trudimo se, da izmenjavo izpeljemo kar se da »zeleno« s čim manjšim ekološkim odtisom. Kako? 

• Dijakom ne bomo nudili vode in pijače v plastenkah, ampak bodo na začetku izmenjave prejeli 

stekleničko z logotipom BC Naklo, ki jo bodo uporabljali cel teden in vzeli domov kot darilo.  

• Omogočili in spodbujali bomo brezmesni jedilnik. V ponedeljek bo v šolsko malico vključen 

ekološko živilo – kremni jogurt proizveden v mlekarni na BC Naklo, torej živilo povsem 

lokalnega in ekološkega izvora, pakiran v povratno stekleno embalažo.  

• Uporabljali bomo javni prevoz, tako avtobusni kot vlak. 

• Porabo papirja bomo skrbno nadzorovali. 

 

Oprema:  

- Manjši nahrbtnik 

- Copati – dijaki so v šoli v copatih 

- Karierna mapa, puščica s svinčniki, geslo za Twinspace 

- Dobra pohodna obutev in vremenu primerna oblačila, zložljiv dežnik - Oblecite se po sistemu 

»čebule«, več slojev oblačil, v torek in sredo imamo delavnice na terenu. 

- Osebni dokumenti, zdravstveno zavarovanje 

- covid-19 komplet za samotestiranje (po možnosti), zaščitne maske  

- Šolski pulover ali majico – potrebujejo v petek 

- Manjša količina denarja za kakšen priboljšek, 1 EUR za mestni avtobus v sredo 

 

 


