TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA NA OŠ BELTINCI
Teden vseživljenjskega učenja je letos potekal med 13. in 22. majem. Razširjen termin traja vse do
30. junija.
Verjamemo, da smo učitelji ambasadorji učenja, zato je Teden vseživljenjskega učenja vedno
priložnost, da razširimo naše splošno znanje in da dobimo nove ideje za popestritev pouka. S petimi
različnimi dogodki, ki so potekali v popoldanskem času, smo se Tednu vseživljenjskega učenja že
tradicionalno priključili tudi na OŠ Beltinci.
1. Od Beltinec do Odranec ob potoku Črncu, vodja Danilo Lebar
V ponedeljek, 16. 5. 2016, smo se zbrali na dvorišču OŠ Beltinci. Mimo trgovine Kalia smo prišli na
trim stezo ob potoku Črncu, ki vodi do Odranec. Pot do tja je dolga približno 4 km. Naš cilj je bil
potočni mlin v Odrancih, ogledali pa smo si tudi muzej kovaštva in žganjarije.

Foto 1: Ob sotočju Črnca in Dobla

Foto 2: Pred mlinom

2. Eko vrt – naša prihodnost, vodja Monika Smodiš
V torek, 17. 5. 2016, smo si ogledali območje nekdanje vrtnarije v središču Beltinec, ki ga zaposleni
in prostovoljci urejajo kot ekološki zeliščni in zelenjadarski vrt. Vrt deluje pod okriljem socialnega
podjetja ZRIRAP, zavoda za raziskovanje in razvijanje alternativnih praks. Veseli smo bili razlage o
viziji vrta v prihodnosti in se naučili, kaj je ekološko vrtnarjenje in kmetovanje. Navdušile so nas
stare sorte vrtnin in cvetlic, ki so jih obudili k življenju, predvsem pa občudujemo pogum in
zagnanost zaposlenih, da vrt postaja zopet pomemben del Beltinec in okolice.

Foto 3: Prisluhnili smo viziji vrta.

Foto 4: Spoznavali smo zelišča.

3. Ancova galerija v Nedelici, vodja Boris Kučko
Z avtomobili smo se odpeljali v Nedelico, kjer smo si ogledali domači muzej, t.i. Ancovo galerijo.
Galerijo, ki je nastala v letu 2008 v hiši Ancove Bare, danes bogatijo škounikof salon iz Turnišča,

Rousof salon iz Turnišča, secesijska jedilnica družine Kučko, farovška kuhinja, del čevljarske
delavnice, del vaške gostilne, predmeti tkalske in šiviljske obrti, predmeti vinogradništva,
poljedelstva. Idejni pobudnik in ustanovitelj Ancove galerije je Boris Kučko. Impresionirani smo bili
nad lepoto in bogastvom preteklosti, ki ga je g. Kučko iztrgal pozabi in mu vdihnil novo življenje.
Blizu je tudi rojstna hiša narodnega heroja Štefana Kovača-Marka, ogledali smo tudi njeno
notranjost.

Foto 5: V notranjosti Ancove galerije

Foto 6: Na domačiji Štefana Kovača Marka

4. Podobe s pasteli, vodja Feri Poredoš
Učitelj likovne umetnosti na OŠ Beltinci je predstavil likovno tehniko z voščenimi pasteli in prosto
kompozicijo z barvnimi ploskvami na črnem papirju.
Sodelujoči na delavnici so se preizkusili v likovnem ustvarjanju, naslikana dela pa so na ogled v šolski
knjižnici.

Foto 7: Razlaga likovne tehnike

Foto 8: Ustvarjanje

5. Okusi srbske kuhinje, vodja Snežana Šeruga
Kako pripravimo dobro srbsko sarmo, metropolsko čorbo, srbsko gibanico? Vse to smo zvedeli na
delavnici, ki jo je vodila učiteljica OŠ Beltinci. Bilo je dišeče, okusno, poučno in sproščeno druženje.

Foto 9: Začeli smo s kutinovo marmelado.

Foto 10: Poskušnja jedi

Zaključek
Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in
učenja v Sloveniji, s katero opozarjamo, da je učenje pomembno in prisotno v vseh življenjskih
obdobjih in v vseh vlogah, ki jih človek v svojem življenju prevzema.
Iskreno se zahvaljujem vsem vodjem dejavnosti in vsem, ki ste si vzeli čas in se udeležili naših
dogodkov.
Cvetka Rengeo, koordinatorka TVU na OŠ Beltinci

