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PROJEKT »SEMENA PRIHODNOSTI - spodbujanje podjetništva mladih«
Letos smo se kot vedno lotili številnih projektov. Eden izmed teh je projekt Semena
prihodnosti, v katerega smo vključeni učenci izbirnega predmeta Vzgoja za turizem z
mentorico Matejo Mandl. Bili smo ena izmed dveh osnovnih šol, ki se je prijavila v ta projekt,
saj so bili vsi drugi udeleženci - zavodi, mladinski centri in kmetije. Projekt temelji predvsem
na ekologiji in zdravem načinu življenja. Moto projekta je spodbujanje podjetništva mladih, a
mi smo se ga lotili na drug način. Skušali smo ugotoviti, kako bi lahko mi osnovnošolci lahko
sodelovali z ekološko kmetijo in kako bi najbolj poučno preživeli dan na ekološki kmetiji
Mihaele Jazbec iz Podvrha, ki smo si jo izbrali za našega partnerja v omenjenem projektu.
Moramo priznati, da sprva nismo vedeli niti kje začeti. O tej kmetiji smo vedeli premalo, ko
pa smo jo nameravali obiskati, je bil obisk odpovedan zaradi slabega vremena.
A kljub temu nismo obupali. Gradili smo ideje, četudi še brez prave osnove. Pripravili smo
vprašanja, ki smo jih kasneje zastavili na kmetiji in tuhtali, kako bi lahko projekt izpeljali kar
najbolj pripravljeno. Kmalu smo končno obiskali kmetijo. In bilo je vredno. Kmetija Mihaele
Jazbec iz Podvrha je vsestranska. Imajo razna sadna drevesa, različne živali za katerih pasme
še nismo slišali, pridelujejo pa tudi žita in sicer predvsem piro. Dan na kmetiji je minil zelo
hitro in strinjali smo se, da ne bi imeli nič proti, če bi na kmetiji preživeli tudi cel teden življenje v naravi.
Ko smo se polni novih vtisov vrnili nazaj v šolo, smo z novo vnemo poprijeli za delo. Naredili
smo analizo dela, pregledali in izbrali fotografije, zapisali ideje in se lotili izdelave zgibanke za
kmetijo ter zapisali kakšne možnosti nam ponuja. Ugotovili smo, da je poučnih in zabavnih
dejavnosti za en dan več kot dovolj. Bili smo zelo navdušeni, saj smo pravzaprav dobili
priložnost, da si ustvarimo naravoslovni dan čisto po svoje. Načrt za naš zabaven poučen dan
na ekološki kmetiji Mihaele Jazbec iz Podvrha je že skoraj končan in nestrpno pričakujemo,
da se bo drugo leto tudi uresničil.

Sodelujoči učenci in mentorica
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