Očiščevalna akcija
Očiščevalno akcijo bomo izvedli v sodelovanju z OŠ Miška Kranjca Velika Polana in vsemi društvi.
Vse udeležence, ki se bodo zbrali na dogovorjenih mestih, prosimo, naj dosledno upoštevajo
ukrepe za zajezitev koronavirusa in s tem poskrbijo za svojo varnost in varnost ostalih. Ohraniti je
potrebno 1,5 m medsebojne razdalje, izogibati se je potrebno tesnim stikom z ostalimi udeleženci
očiščevalne akcije. Zaključek akcije bo na vseh zbirnih mestih v občini Velika Polana

OČIŠČEVALNA AKCIJA BO POTEKALA V SOBOTO,
17. APRILA 2021, OD 9. DO 12. URE.
V primeru, da se odločite za sodelovanje v akciji, vas naprošamo, da se prijavite pri predstavniku kateregakoli
društva ali pokličite na občinsko upravo Občine Velika Polana na tel. št.: (02) 577 67 50 ali 031 346 470.
Za rokavice, vreča in malico bo poskrbljeno.

MOJA DEŽELA –
LEPA IN GOSTOLJUBNA

POUK V NARAVI
O B Č I N A

Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana: učenci in učitelji osnovne šole
Medgeneracijski center Brezovica: PGD Brezovica
Medgeneracijski center Mala Polana – Bűkovje – PGD M. Polana, enota Bükovje
Medgeneracijski center Mala Polana – Mačkovci: PGD M. Polana, enota
Mačkovci, Župnijska karitas
• Center za zaščito in reševanje Velika Polana: PGD V. Polana, GZ Občine Velika
Polana, ŠTRK Slovenija, KD M. Kranjca V. Polana,
• Lovska koča Mala Polana: Lovska družina Velika Polana
• PC Poljana: ŠD Polana, DU Velika Polana, DV V. Polana, ČD V. Polana, KK Biciklin,
Mali klub V. Polana, Združenje borcev za vrednote NOB
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Morebitne spremembe programa, vezano na epidemijo COVID-19 ,
Polana
bomo takoj sporočili društvom Občine Velika Polana in vas obvestili
preko spletne strani www.velika-polana.si in www.os-velikapolana.si.
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PARTNERJI

Natura VePo d. o. o.
Saubermacher&Komunala Murska Sobota d. o. o.
CERO Puconci d. o. o.

Vabljeni k
sodelovanju!

031 346 470
obcina@velika-polana.si

»Narava ni nikdar izdala srca, ki jo je ljubilo.«
William Wordsworth

Duh časa in okoliščine, v katerih živimo, nas vodijo h kopičenju stvari, ob katerih pogosto spregledamo lepoto narave.
Narava je skrivnostna, nepredvidljiva, preprosta, a kljub temu
polna zvijač. Je prostor, kjer se umirimo, spočijemo. Vse to
nam omogoča le, če ji vemo prisluhniti. Okolje, v katerem živimo, nam omogoča, da obstanemo in spoznamo, da je življenje čudovito, če se mu prepustimo. O tem je v svojih delih
pisal tudi naš rojak, pisatelj Miško Kranjec. Skozi njegova dela

Najti mir, tišino in samega sebe!
V današnjem času so te vrste
znanja še posebej dragocena.
Med poukom bomo
preizkušali različne kratke
sprostitvene tehnike in se jih naučili uporabljati. Redno
izvajanje teh enostavnih in hkrati zelo učinkovitih tehnik
vzpostavi ravnovesje med telesom, umom in duhom.
Naj nas vse čas spremlja motivacijska misel From Palček
Polanski:
Moja duša, moja zavest, moje telo; vse je v popolnem
ravnovesju z naravo.
#samopravin

DAN
ZDRAVE ŠOLE
12. april

LIKOVNI,
LITERARNI IN MULTIMEDIJSKI
NATEČAJ
»V sožitju s polanskim naravnim bogastvom«
Natečaj bo potekal vse dni zelenega tedna. Nagrajen bo
najboljši likovni, literarni in multimedijski izdelek v vseh
treh triletjih OŠ ter najboljše likovno delo vrtca.

POUK
V NARAVI
14. in 15. april

Pouk bo prilagojen usvajanju učnih
ciljev in vseživljenjskega učenja v
sožitju z naravo. Z učenci bomo
uporabili učne pripomočke na bolj
sproščen, zabaven, a kljub temu
poučen način.

TEMATSKI PARK PRI
COPEKOVEM MLINU
14. in 15. april
Za vse učence bo organiziran naravoslovni dan v
sodelovanju z Občino Velika Polana. Učenci bodo obiskali
Rečno šolo Velika Polana, se sprehodili po
Gozdni učni poti in si ogledali prvo
pomoč za štorklje – ŠTRK SOS.

Za učence razredne stopnje bodo organizirane
delavnice s pisateljicama, pravljičarkama in učiteljicama
Petro Šobak in Jasno Jurkovič.

TEK PODNEBNIH SOLIDARNOSTI
14. in 15. april

V okviru Eko šole kot načina življenja in programa Zdrave
šole pomagamo učencem odkrivati pomembnost narave,
da jo bodo čutili in vzljubili z vsem srcem. Usmerjamo jih k
zdravim potem, spreminjanju kulture obnašanja in ravnanja do okolja ter narave.
Vse navedeno uresničujemo tako, da:
• skrbimo za zdrav način življenja.
• urejamo eko kotičke, šolsko okolico in prostore.
• vrtnarimo v učilnici na prostem.
• ločujemo odpadke.
• varčujemo z električno energijo, vodo in s papirjem.
• zbiramo odpadni papir, plastične zamaške, kartuše in odpadne baterije.
• sodelujemo v različnih projektih, natečajih in akcijah.
• vključujemo starše in sovaščane v eko akcije.
• razvijamo pozitivne medsebojne odnose.
• uresničujemo zeleni turizem.

Učenci se bodo priključili akciji »Tek podnebnih solidarnosti«, ki jo organizira Slovenka karitas. Učenci tečejo v solidarnosti do ljudi v revnejših državah, predvsem
v Afriki, ki jih posledice podnebnih sprememb najbolj
prizadanjejo. Za vsak pretečen kilometer bodo posadili eno drevo. S pretečenimi kilometri otrok želijo v šolskem letu 2020/2021 zgraditi deseti »Krog solidarnosti
okoli planeta Zemlje«.

• Pesmica z delavnicami.
• Likovni natečaj »V sožitju
s polanskim naravnim bogastvom«
• Ustvarjanje iz odpadnih materialov.
• Ogled risanke o ločevanju odpadkov.
• Pravljična ura.
• Urejanje okolice vrtca.

AKTIVNOSTI
VRTCA

Učenci bodo deležni večih dejavnosti med poukom: spoznavali
bodo pisateljice, se seznanjali z geometrijo v vsakdanjem življenju,
prebirali eko zgodbe, ustvarjali iz odpadnih materialov …

ATLETIKA
16. april
ZDRAV
NAČIN ŽIVLJENJA

Izvedeno bo šolsko športno
tekmovanje v atletiki.

Poskrbeli bomo za zdravo
prehrano in zadostno
količino gibanja.

Palček Polanski nas bo virtualno
odpeljal po njegovi poti.
Povezavo za ogled boste
našli na spletni strani
www.velika-polana.si
in www.os-velikapolana.si.

PO POTI PALČKA
POLANSKOGA
nedelja, 18. april,
ob 14. uri

ZBIRANJE PAPIRJA

PRAVLJICA Z DELAVNICAMI
13. april

OKOLJSKO
OSVEŠČANJE

RAZREDNE DELAVNICE
13. april

lahko ljudje natančno spoznajo naše naravne znamenitosti, ki
so aktualne tudi v današnjem času. Vsak od nas lahko prispeva
k boljšemu odnosu do narave na različne načine.
Prepričani smo, da boste v pestrem izboru dejavnosti našli tisto, v čemer boste uživali in razmišljali o naravi, o bogati naravni dediščini polanskega okolja, njegovega razvoja in ohranjanja za prihodnje generacije.

Za učence in otroke iz vrtca bo organizirano zbiranje
papirja, brez tehtanja na posameznega otroka.
Sredstva iz skupne zbrane količine papirja bo Občina
Velika Polana namenila šolskemu skladu Osnovne šole
Miška Kranjca Velika Polana. Zbiranje bo potekalo v
zbirnem centru pri čistilni napravi.

ZBIRANJE
ODPADKOV
Torek, 13. 4. 2021
VELIKA POLANA
hišna številka od 1 do 110
10.00–18.00
Vključena gospodinjstva v organiziran
odvoz komunalnih odpadkov, boste
lahko brezplačno oddali:
1. Kosovne odpadke
• oblazinjeno pohištvo (fotelj, dvosed,
trosed…)
• vzmetnice (enojne, dvojne, otroške)
• preproge
• leseno in stavbno pohištvo (mize, stoli, postelje, omare, nočne omarice, okna, vrata…)
• sanitarna oprema (umivalniki, wc školjke,
bide, kopalna kadi, tuš kabine…)
• kovinski predmeti (pomivalna korita, stojala za perilo, okovje, nosilci…)
• športni rekviziti (smuči, kolesa, jadralne
deske…)
• večji kovinski, leseni in plastični
predmeti
• rabljena oblačila, hišni tekstil (posteljnina, prevleke, prti…), obutev, pasovi, torbice…
• ostali kosovni odpadki (vrtna oprema,
igrala, otroški vozički…)
2. Nevarne in posebne odpadke
• onesnažena embalaža in embalaža pršil (prazna embalaža barv, lakov, lepil,

Sreda, 14. 4. 2021
Četrtek, 15. 4. 2021
ZBIR ANJE ODPADKOV + ZB I R AN J E PAPI R JA
VELIKA POLANA
MALA POLANA
hišna številka od 111 do 220
10.00–18.00
10.00–18.00

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

pesticidov, olj, embalaža z ostanki barv, lakov, lepil, pesticidov, olj…),
absorbenti (čopiči, krpe, mešala, lopatice, …),
barve, laki, impregnirana
sredstva, premazi,
odpadna olja (motorna, hidravlična,
mazalna olja, ...),
razredčila, odpadna topila,
odpadna zdravila,
baterije, akumulatorji vseh vrst
(baterijski vložki, baterijski gumbi, avtomobilski, kamionski, traktorski, akumolatorji),
odpadna fitofarmacevtska
sredstva (škropiva in druga zaščitna
sredstva vseh vrst s področja sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva, poljedelstva),
kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila, lepila, kemikalije,
živosrebrni termometri in drugi
živosrebrni instrumenti,
neonska svetila (cevi) in halogenska svetila,
odpadna jedilna olja in
maščobe

3. Odpadne gume
Oddane gume morajo biti brez
platišč (platišča lahko oddate ločeno) in brez večjih nečistoč (blato,
silos …). Oddali boste lahko gume
izključno od vozil, ki jih uporabljate v svojem gospodinjstvu.
4. Steklo (steklenice, votle steklene posode, kozarci za vlaganje,
male stekleničke za parfume).
5. Embalažo (plastenske, stiropor,
plastične vrečke in folije, pločevinke, očiščene konzerve, alu
folije, očiščeni plastični lončki in kozarčki, tetrapak embalaža, plastična embalaža tekočih pralnih sredstev, mehčalcev,
šamponov,…)
6. Papir (časopis, knjige, zvezki,
prospekti, kartoni, katalogi, revije, pisemski in ovojni papir, odpadna embalaža iz papirja, kartona, lepenke)
7. Kovine in barvne kovine

Petek, 16. 4. 2021
BREZOVICA
10.00–18.00
8. Odpadna električna in elektronska oprema
• veliki gospodinjski aparati (pralni stroji, pomivalni stroji, sušilniki oblačil,
električni kuhalniki, štedilniki, mikrovalovne pečice, električni radiatorji, električni
ventilatorji…)
• hladilno – zamrzovalni aparati (velike hladilne naprave, hladilniki, zamrzovalniki, klimatske naprave, oprema
za zračenje…)
• televizorji, monitorji (slikovne cevi,
TV sprejemniki, računalniški monitorji…)
• mali gospodinjski aparati (sesalniki, šivalni stroji, likalniki, naprave za
cvrtje, osebni računalniki (CPE, miška,
tipkovnica), prenosni računalniki, telefoni, mobilni telefoni, faksi, radijski sprejemniki, videokamere, vrtalniki, električne žage…)

