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DELAVNICE ZA NADARJENE :  

ZELIŠČARSKI CENTER JV SLOVENIJE, 23. 4. 2022 

 

V soboto, 23. 4. 2022 smo Metelkarji izvedli še eno izmed aktivnosti v projektu Herbalium – 

prostor narave, zdravja in dobrega počutja.  Skupina nadarjenih učencev se je udeležila 

delavnic v Zeliščarskem centru JV Slovenije v Zagraškem logu. Delavnice so imele 

naravoslovno-tehniške vsebine: zelišča, mokrišče, drevesne vrste in kozolci.   

Pod vodstvom mentoric Sabine Klemenčič, Sabine Hočevar in Lidije Rožmarič so se v 

dopoldanskem času posvetili raziskovanju naravne in kulturne dediščine.  

Dan so pričeli s pravljico Deževnik Martin in razmišljanjem o Zemlji. S tem so obeležili dva 

pomembna dneva, 22. april – dan Zemlje in 23. april – UNESCO svetovni dan knjige.  

Sledil je kratek sprehod po učni poti in preizkusili delovanje energijskih točk. Nato so učenci 

v naravoslovnih delavnicah raziskovali in prepoznavali zelišča, gozdna drevesa in opazovali 

življenje v mlaki, se preizkusili v mikroskopiranju, pripravili zeliščno dišavo in ob igrah 

raziskovali Zeliščarski center. V tehniški delavnici so izdelali maketo kozolca.  

Ob zaključku dopoldneva so podelili nagrade za najboljšo dišavo in rešeno tombolo. Z 

obiskom in malico pa jih je razveselila gospa ravnateljica. 

Naslednje delavnice bodo v mesecu maju. V soboto, 21. 5. 2022, bodo Metelkarji lahko 

sodelovali v delavnicah s področja glasbe in umetnosti.  
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____________________________________________________________________________________ 

Aktivnost poteka v okviru projekta »Herbalium – prostor narave, zdravja in dobrega počutja«, ki je 

sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Za vsebino je odgovoren 

partner OŠ Frana Metelka Škocjan. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za 

obdobje 2014— 2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 
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