
Erasmus+ Zeleni SIjAj 

Program izmenjave v TRSTU: 18. 9. - 23. 9. 2022 

(sodelujoči profesorji: M. Ozbič, J. Merkù, T. Leghissa, M. Tul, 
L. Posega, I. Pecchiar - referentka) 

18. 9.: prihod gostov v popoldanskih urah (ob 18h na običajnem parkirišču ob krožišču na 
Opčinah, v smeri proti Banom, desno) in namestitev pri gostujočih družinah  

19. 9.: PRVI DAN NA ŠOLI IN PO MESTU (vključeni profesorji: Pecchiar, Ozbič, 
Merkù) 

7.55: sprejem v veliki dvorani 

• predstavitev naše šole in nasploh slovenske manjšine ter slovenskih šol v Trstu 
(gospa ravnateljica prof. Loredana Guštin) 

• delavnica o reciklaži papirja (prof. J. Merku, 13. CILJ, ponovna uporaba) - 2 uri v 
kemijskem laboratoriju  

• odmor med urama likovne 

• oris sodelovanja s skladom Luchetta Ota D'Angelo Hrovatin, pomen zbiralnikov v 
veži (13. CILJ - PODNEBNI UKREPI: ponovna uporaba materialov za omejitev 
emisij pri proizvodnji in 3. CILJ: pomoč družinam v stiski za boljše življenjske 
razmere, torej dobro počutje) 

• priprava vprašanj za intervjuje torka in srede (delo po skupinah) 

• odhod iz šole okrog 11.34h, po četrti uri 

• voden sprehod po mestu (prof. J. Merkù)  

13.30 - 15.00h pizza v pizzeriji "Il Melograno - Naturalmente buono" (3. CILJ: ZDRAVJE IN 
DOBRO POČUTJE - zdrava in trajnostna prehrana ter 13. CILJ) 

Pijača: vse dni le voda iz pipe, ne v plastenkah (6. CILJ: ČISTA VODA IN SANITARNA 
UREDITEV, skrb za vodo in obenem za okolje brez plastike) 

15.30h: voden ogled trgovine Altroconsumo Trieste Bottega Mosaico ul. SS Martiri, 8/d 
(prof. M. Ozbič) - 13. CILJ: PODNEBNI UKREPI, ponovna uporaba oz. trajnostno pridelani 
izdelki) 

Zaključek: okrog 16.30h 

20. 9.: DRUGI DAN, NA EKSKURZIJI (Pecchiar, Ozbič, Merkù, v Miramaru Posega) 

8h - odhod z avtobusom na ekskurzijo v Isola della Cona (9h - 11.30h) - 14. CILJ: 
ŽIVLJENJE V VODI in 15. CILJ: ŽIVLJENJE NA KOPNEM (oba za vzbujanje pozornosti 
na izginjanje nekaterih vrst zaradi raznoraznih razlogov), nato sprehod po Gradežu po 
peščeni plaži 

13.00h - kosilo iz nahrbtnika, na plaži pri morju (3. CILJ in 6. CILJ), fotografije za 
morebitno razstavo/slideshow, 13.30 odhod iz Gradeža 



15.00h - obisk Miramarskega gradu in parka (vodijo dijaki jezikovnega liceja F. Prešerna), 
povratek v mesto okrog 17h z najetim avtobusom 

21. 9.: TRETJI DAN, KRAS IN MORJE (Pecchiar, Ozbič, Leghissa) 

ob 8.15h sprehod iz Križa po Ribiški in učni poti, kjer si lahko ogledamo kraške pojave in 
suho gradnjo -  11. CILJ: TRAJNOSTNA MESTA IN SKUPNOSTI (okolje in kulturna 
dediščina) do Brojence, kjer nas čakajo ob 10h za obisk raziskovalnega centra za morsko 
biologijo "OGS mare" v portiču pod Križem - 14. CILJ: ŽIVLJENJE V VODI (naše morje in 
morebitne problematike ... ter voden ogled centra) 

Zaključek okrog 12.30h - 13.00h 

Popoldne prosto za sprostitev kar tam v Brojenci (odvisno od vremena) ali pa premik v 
mesto z avtobusom APT   

22.9.: ČETRTI DAN, NA ŠOLI (Pecchiar, Ozbič, Merkù, Leghissa) 

7.55h - v veliki dvorani: določitev skupin za pisanje člankov in pripravo PPT-ov ali 
plakatov, glasbene vaje za zaključno prireditev ter izbor slik za slideshow 

8.30h - vaje za sprostitev v telovadnici (Prof. M. Tul) (3. CILJ) 

9.37h - odmor, malica od doma 

9.52h - izračun ekološkega odtisa vsakega posameznika z aplikacijo 
https://izo.si/izracunaj-ekoloski-odtis/ (13. CILJ) (prof. I. Pecchiar) ter uporaba računalniške 
učilnice kar za pripravo člankov in drugega prostora za glasbene vaje (npr. kemijski 
laboratorij) 

delo na šoli do 13.25h 

Popoldan prost za sprostitev (3. CILJ) oz. možnost obiska znanstvenega sejma Trieste 
NEXT na trgu Zedinjenja Italije, ki se odvija od 22. do 24. septembra  

23.9.: PETI, ZADNJI DAN - ZAKLJUČEK NA ŠOLI (Pecchiar, Ozbič, Merkù, Leghissa) 

7.55h - na šoli: zaključne priprave na prireditev in evalvacija (vprašalniki) 

10h - generalka 

• srečanje med ravnateljicami ob 10.30h 

• priprava potrdil za udeležence (prof. Leghissa) 

11.30h - zaključna prireditev, na kateri bodo prisotne vse dijakinje in dijaki vključeni v 
mobilnost in vsi ostali iz obeh 3. ZL razredov 

12.30h - zakuska na šoli, prinesejo dijaki od doma nekaj domačih slanih in sladkih 
prigrizkov 

13.30 - 14.00h: odhod gostov 

https://izo.si/izracunaj-ekoloski-odtis/

