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Zeleni teden
4.–10. april 2022

AKTIVNOSTI
VRTCA

OČIŠČEVALNA
AKCIJA

TEMATSKI PARK
PRI COPEKOVEM MLINU
SODELUJOČI

PO POTI
PALČKA POLANSKEGA
ZBIRANJE
UPORABNIH
OBLAČIL

OŠ Miška Kranjca Velika Polana
ŠTRK Slovenija
ZBIRANJE
Polanski Pücki
ODPADKOV
Kolesarski klub Biciklin
Čebelarska družina Velika Polana
Kulturno društvo Miško Kranjec Velika Polana
Športno društvo Velika Polana
Gasilska zveza občine Velika Polana
PGD Velika Polana
PGD Mala Polana
PGD Brezovica
IZMENJAVA
Župnijska karitas
SEMEN
Zadruga Pomelaj
Društvo vinogradnikov Velika Polana
Društvo upokojencev Velika Polana
Združenje borcev za vrednote NOB
Lovska družina Velika Polana
Mali klub Velika Polana

ZDRAV
NAČIN ŽIVLJENJA

ŽEJNI PLANET
LIKOVNI,
LITERARNI IN
MULTIMEDIJSKI NATEČAJ
PRAVLJICA
Z DELAVNICAMI

PARTNERJI

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

Vabljeni k
sodelovanju!

041 528 678
obcina@velika-polana.si

»Življenje je težko povsod na svetu, v močvirju stokrat
težje, v našem poljanskem pa je bilo še težje. Mi v
Poljani nismo poznali ne nebes ne paradiža. Poskušali
smo, da bi tudi v tem revnem, zapuščenem svetu vsaj
za silo mogli živeti.«
Miško Kranjec, Mladost v močvirju

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. V Zelenem tednu občane spodbujamo k ohranitvi našega naravnega bogastva,
ki ga moramo zaščititi in poskrbeti tudi za naše potomce, da
bodo lahko uživali v čistem in varnem okolju.
O tem je v svojih delih pisal tudi naš rojak, pisatelj Miško
Kranjec. Letos obeležujemo 60. obletnico izdaje romana
Mladost v močvirju, ki ga je napisal pisatelj Miško Kranjec, zato
bo tema letošnjega programa usmerjena k motivom tega
romana.

OKOLJSKO OZAVEŠČANJE

V okviru 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 plastične zamaške,
• sodelujemo v različnih projektih, natečajih in akcijah,
• vključujemo starše in sovaščane v eko akcije,
• razvijamo pozitivne medsebojne odnose,
• uresničujemo zeleni turizem.

ZBIRANJE UPORABNIH OBLAČIL
Učenci se bodo priključili humanitarni akciji z zbiranjem
uporabnih oblačil. Vsa zbrana oblačila bomo predali
Rdečemu križu Murska Sobota.

NARAVOSLOVNI DAN: REČNA ŠOLA
Rečna šola Velika Polana ob Copekovem mlinu nudi
informacije o rastlinskem in živalskem svetu, pomenu
vode za njegov obstoj in ponuja edinstven vpogled
v poplavljene gozdove in močvirnate travnike. Učenci
razredne stopnje bodo, v povezavi s Kranjčevim delom
Mladost v močvirju, spoznavali življenje ob potoku
Črncu in odkrivali sobivanje človeka z naravo na
območju Biosfernega območja Mura.

ŠPORTNI DAN:
POHOD PO MIŠKOVIH GORICAH
Učenci od 4. do 9. razreda se bodo z avtobusom zapeljali
do Lendave in se nato peš odpravili mimo Miškovih
goric, kjer bodo opravili malico, naprej pa se bodo
sprehodili do stolpa Vinarium. Pot bomo nadaljevali
mimo Dvojezične srednje šole Lendava, ob potoku
Črncu do šole v Veliki Polani. Športni dan bo v ospredje
postavil pot, ki jo v svojih delih pogosto omenja tudi
pisatelj Miško Kranjec.

RAZREDNE DELAVNICE
Učenci bodo deležni več dejavnosti med poukom:
spoznavali bodo različne pravljice, se seznanjali s
količino odpadne hrane naše šole, prebirali eko
zgodbe, ustvarjali iz odpadnih materialov …

ZDRAV
NAČIN ŽIVLJENJA

Poskrbeli bomo za zdravo
prehrano in zadostno
količino gibanja.

AKTIVNOSTI
VRTCA
•
•
•
•
•
•
•

Pravljična ura: O miški, ki je iskala sir
Ogled videoposnetkov - Lepši svet
Učenje pesmice: Košek za smeti
Urejanje zeliščnega vrtička
Sodelovanje na likovnem natečaju
Predstava vzgojiteljic: Pepi in njegovo gnezdo
Eko delavnica s starši

PRAVLJICA Z
DELAVNICAMI

Za učence razredne stopnje bodo
organizirane pravljične delavnice
na prostem. Potekale bodo v obliki
medgeneracijskega branja in
likovnega poustvarjanja na Miškovi
domačiji.

EKO MINUTE

Učenci si bodo v času malice ogledali krajše poučne
videoprispevke o podnebnih spremembah, odpadni hrani,
recikliranju materialov …

LIKOVNI, LITERARNI IN
MULTIMEDIJSKI NATEČAJ

KOLESARJENJE
PO POTI PALČKA POLANSKEGA

»Moja mladost v Miškovem močvirju«
Natečaj bo potekal od 7. 3. 2022 do 8. 4.
2022. Nagrajen bo najboljši likovni, literarni in
multimedijski izdelek v vseh treh triletjih OŠ ter
najboljše likovno delo vrtca.

Nedelja, 10. april ob 14. uri
Po poti Palčka Polanskega se bomo zapeljali s
Polanskimi Pücki in člani KK Biciklin do Tematskega
centra Copekov mlin.

NARAVOSLOVNI DAN: ŽEJNI PLANET

IZMENJAVA SEMEN

Učenci predmetne stopnje aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom in ga povezujejo v nove kombinacije. V sklopu dejavnosti za učence bomo uredili kotičke za
ločevanje odpadkov po prostorih v šoli.

Izmenjave semen, takšne ali drugačne, so odličen
način, kako se lahko poučimo o domačih sortah
vrtnin, gradimo močnejšo skupnost in poskrbimo
za biotsko raznovrstnost. Izmenjave semen so
primerne tako za začetnike kot tudi za vrtnarske
mojstre, saj se zmeraj najde kaj novega. Novo
znanje, novo seme ali nov prijatelj. Izmenjava
semen bo potekala tekom celega tedna.

ZBIRANJE
ODPADNIH MATERIALOV
Ponedeljek, 4. 4. 2022
VELIKA POLANA
hišna številka od 1 do 110
10.00–18.00

Torek, 5. 4. 2022
Sreda, 6. 4. 2022
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

Vključena gospodinjstva v organiziran odvoz komunalnih
odpadkov, boste lahko brezplačno oddali:
1. KOVINE: radiatorji, sodi, kopalne kadi, jekleni profili, veliki
železni in kovinski kosi, kolesa
2. PAPIR: časopisi, reklame, kartoni, knjige, zvezki odpadna
embalaža iz papirja in lepenke
3. LES: pohištvo, parket, iverne plošče, mize, omare, odpadna
embalaža iz lesa
4. KOSOVNE ODPADKE: preproge, oblazinjeno pohištvo in
vzmetnice, kopalniška oprema, svetila in senčila
5. ELEKTRIČNO IN ELEKTRONSKO OPREMO: veliki gospodinjski
aparati (štedilniki, hladilniki, pralni in sušilni stroji, mikrovalovne
pečice), mali gospodinjski aparati (sesalniki, likalniki, opekači …),
računalniki, tiskalniki, kalkulatorji, telefoni, radijski sprejemniki,
televizorji, video kamere, glasbeni instrumenti, električno in
elektronsko orodje, igrače na elektriko in baterije
6. AVTOMOBILSKE GUME: avtomobilske gume brez platišč
(5 gum/leto po gospodinjstvu)

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Četrtek, 7. 4. 2022
BREZOVICA
10.00–18.00

BATERIJE IN AKUMULATORJE: stari akumulatorji,
odpadni baterijski vložki
ODPADNO JEDILNO OLJE IN MAŠČOBE: odpadno
jedilno olje iz gospodinjstva
OBLAČILA IN OBUTEV: oblačila, obutev, posteljnina,
brisače, krpe
STEKLO: steklenice, stekleno stavbno pohištvo,
steklena embalaža
PLASTIČNO EMBALAŽO: vrečke, plastenke, odpadna
in ovojna folija, odpadna embalaža iz plastike, stiropor
NEVARNE IN POSEBNE ODPADKE: onesnažena
embalaža in embalaža pršil, barve, laki, impregnirana
sredstva, premazi, odpadna olja, razredčila, odpadna
topila, odpadna zdravila, odpadna fitofarmacevtska
sredstva, kisline, lugi, belila, čistila, specialna čistila,
lepila, kemikalije, živosrebrni termometri in drugi
živosrebrni instrumenti, neonska svetila (cevi) in
halogenska svetila

Očiščevalna akcija
Očiščevalno akcijo bomo izvedli v sodelovanju z
OŠ Miška Kranjca Velika Polana in vsemi društvi.
Zaključek z malico bo pri novem Centru za ravnanje z odpadki
pri čistilni napravi v Mali Polani.

OČIŠČEVALNA AKCIJA BO POTEKALA V SOBOTO,
9. APRILA 2022, OD 9. DO 12. URE.
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Vse udeležence, ki se bodo zbrali na dogovorjenih mestih, prosimo,
naj dosledno upoštevajo ukrepe pristojnih inštitucij, ki bodo veljali na dan očiščevalne akcije.
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 041 528 678.
Za rokavice, vreče in malico bo poskrbljeno.

•
•
•
•

Osnovna šola Miška Kranjca Velika Polana: učenci in učitelji osnovne šole
Medgeneracijski center Brezovica: PGD Brezovica
Medgeneracijski center Mala Polana – Bükovje – PGD M. Polana, enota Bükovje
Medgeneracijski center Mala Polana – Mačkovci: PGD M. Polana, enota Mačkovci,
Župnijska karitas, Zadruga Pomelaj
• Center za zaščito in reševanje Velika Polana: PGD V. Polana, GZ Občine Velika Polana,
ŠTRK Slovenija, KD M. Kranjca V. Polana, Polanski Pücki
• 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

Ponedeljek
4. 4. 2022

Torek
5. 4. 2022

Sreda
6. 4. 2022

Četrtek
7. 4. 2022

Petek
8. 4. 2022

Kulturni dan – izlet
Ptuj
Maribor

Eko minute: Obnovljivi
viri energije - https://
www.youtube.com/
watch?v=orLqxPDlI1k
Lepši svet – odpadki https://www.youtube.com/
watch?v=vbM6nY6IvbY
Joga

Eko branje

Naravoslovni
dan –
Rečna šola

Eko minute: Kaj
prinašajo podnebne
spremembe - https://
www.youtube.com/
watch?v=s1z07UEulQk
Likovno ustvarjanje za
interni natečaj

Eko minute:
Ugriznimo znanost
– elektoenergetski
sistem: https://www.
Rtvslo.Si/rtv365/
arhiv/174823517?S=tv
Joga

Športni dan – pohod po
Miškovih goricah

Sobota
9. 4. 2022

Nedelja
10. 4. 2022

OČIŠČEVALNA
AKCIJA

ZELENI TEDEN 2022 4.–10. april 2022
Kolesarjenje po poti
Palčka Polanskega s
Polanskimi Pücki in
člani KK Biciklin
14.00
Predstavitev Polanske
vode v Tematskem
centru Copekov mlin

Eko minute:
Naravoslovni
Eko minute:
9.00–12.00
Ugriznimo znanost
dan – žejni
Ugriznimo znanost –
Območje
– uporaba odpadne
planet
recikliranje oblačil: https:// celotne občine
hrane: https://www.
www.rtvslo.si/rtv365/
Velika Polana
rtvslo.si/rtv365/
arhiv/174672968?s=tv
arhiv/174845055?s=tv
Likovno ustvarjanje za
interni natečaj

OBČINA VELIKA POLANA

POLANSKA VODA

100%

Z B I R A N J E O D PA D KO V + Z B I R A N J E PA P I R JA

VP HŠ od 1 do 110
VP HŠ od 111 do 220
Mala Polana
10.00-18.00
10.00-18.00
10.00-18.00
ZBIRANJE UPORABNIH OBLAČIL
|

Brezovica
10.00-18.00
IZMENJAVA SEMEN

Za takojšnjo uporabo in ni primerno za hranjenje!
Številka vodnega dovoljenja: 35527-27/2019/6.
etiketaVodaVP.indd 3

Natečaj »Moja mladost v Miškovem močvirju«: 7. 3. 2022 – 8. 4. 2022
Morebitne spremembe programa bomo takoj sporočili društvom Občine Velika Polana in vas obvestili preko spletne strani www.velika-polana.si in www.os-velikapolana.si ter FB:/VisitVelikaPolana.
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