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VABILO NA RAZSTAVO
»Hrana v oblaku: jej lokalno, misli globalno!«
na sejmu Narava-Zdravje, 24. – 27. 11. 2016

Vabimo vas, da nas obiščete na sejmu Narava-Zdravje od 24. do 27. 11. 2016, kjer bomo v okviru projekta
EAThink2015, predstavili razstavo »Hrana v oblaku: jej lokalno, misli globalno!«. Oblikovana je zlasti za
učence 2. in 3. triade OŠ in srednješolce ter učitelje. Prikazuje zanimivo »lokalno-globalno« zgodbo o hrani –
dobrini, ki jo smatramo za samoumevno. Predstavili bomo povezanost hrane z izbranimi ključnimi pojmi:
kmetje, tla, voda, semena, biotska raznovrstnost, pesticidi, zavržena hrana, embalaža, transport in pravična
trgovina/kakav. Razstava je osnovana interaktivno, kjer skozi vprašanja in ustrezne prikaze učenci
spoznavajo zgodbo o hrani iz različnih perspektiv.
Nudimo BREZPLAČEN 30-minutni voden ogled razstave za predhodno prijavljene skupine učencev 2. in 3.
triade OŠ oz. srednješolce. (Za skupine je sicer vstopnina na sejem 3 evre + 3 plastični zamaški/učenca; na 15
učencev ima en/a učitelj/ica prost vstop.)
Vsak dan bo potekala tudi nagradna igra »Odigraj in odgovori« s praktičnimi nagradami. V nagradni igri
učenci sodelujejo tako, da odgovorijo na nagradni vprašanji v povezavi z dvema izobraževalnima igrama:
Sašina pita in EAThink game (za uspešno odgovarjanje je igri treba predhodno odigrati  - na računalniku ali
pametnem telefonu).
Pohitite s prijavami, saj je število mest za voden ogled po razstavi omejeno! Rok za prijave je 11. 11. 2016
na info@itr.si ali na 051 368 890 oziroma 01 439 74 65.
Vabljeni tudi na naš obsejemski program:
- delavnico za otroke »Od semena do semena« z Jožico Fabjan (obvezna prijava), 25. 11. 9h – 11h
- predavanje Alenke Henigman »Trajnostno načrtovanje ekoloških vrtnih gredic po načelih
permakulture«, 26. 11. 2016, 14h – 15h

PRIJAVNICA:
Naziv vzgojno – izobraževalnega zavoda:_______________________________________________________
Naslov:__________________________________________________________________________________
Kontaktna oseba (ime in priimek – po možnosti spremljevalec skupine):
_________________________________________________________________________________________
E-pošta kontaktne osebe:______________________________Telefon:_____________________________________
Skupino/e za voden ogled po razstavi bi napovedali za (dan in želena/e ura/e prihoda):
_________________________________________________________________________________________
Razred (ali starost učencev) in število učencev :_________________________________________________

Kraj in datum:______________________________
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Podpis odgovorne osebe (ravnatelja/-ice), žig:

