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Počitniški naravoslovni teden 2019
Besedilo: Maja Botolin Vaupotič
Foto: Maja Botolin Vaupotič
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rvi teden v juliju se je končal 17. počitniški naravoslovni teden, ki je potekal v organizaciji Medobčinske LAS Ormož,
Središče ob Dravi in Sveti Tomaž ter RKS OZ Ormož. Skupina mlajših osnovnošolcev je s pomočjo literature, ekskurzij in
delavnic preživela prijeten in poučen teden v skupini sovrstnikov.

Prvi dan so se odpravili v ormoški grajski park, kjer jim je soavtorica knjižice Skrivnosti grajskega parka, Katarina Vaupotič,
prebrala zgodbico o grofici Irmi, njeni ljubezni do parka in nenavadnih ljubljenčkih, nato pa se je z njimi sprehodila do grajske
grobnice. Po poti nazaj so si ogledali nekatera zanimiva drevesa
ter v hladu prostorov RKS OZ Ormož likovno ustvarjali na temo
dneva.
Drugi dan tabora so se otroci družili s strokovnimi delavci ormoške enote Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Na ustvarjalen
način so spoznali, kako se prepletajo narava, zgodovina in etnologija. Delavnico je vodila Nevenka Korpič.
Sreda je bila namenjena ogledu Ormoških lagun, ki so leta 2017
postale naravni rezervat, razglašen z vladno uredbo. Ornitolog
Dominik Bombek iz DOPPS je skupino popeljal po učni poti
skozi gozd, kjer je mladim predstavil bogato rastlinstvo in živalstvo, poseben poudarek pa je posvetil ptičjemu petju in oglašanju
ter opazovanju z daljnogledom. Otroke so pa najbolj navdušili
vodni bivoli, poni Robida, koze in mlaka na končni postaji.

In če so v sredo z občudovanjem opazovali let ptic, so odgovor
na vprašanje, ali bi lahko tudi človek poletel kot ptica, iskali četrti
dan na letališču v Moškanjcih, kamor so se popeljali z vlakom.
Ogledali so si motorni in jadralni hangar ter opazovali vzletanje
in pristajanje letala Cessna. Posebno pozornost otrok je pritegnil
tudi mačji mladiček Čarli, ki jih je spremljal na vsakem koraku.
Zadnji dan tabora je bil posvečen pogovoru o metuljih. Spoznali
so razvojni krog metulja, različne vrste so si ogledali v literaturi,
v živo so se pa srečali z gosenicami sviloprejke. Za zaključek so
izdelali krmilnico za žuželke ter pogumno odgovarjali na novinarska vprašanja novinarke Urške Maučič.

Modro o zelenem v ormoški knjižnici
Besedilo: Martina Janežič
Foto: Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož
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rišlo je poletje in z njim tradicionalni Četrtkovi zeliščarski
popoldnevi oziroma, kot smo jih to leto preimenovali, Četrtkovi zeleni popoldnevi. Tako smo se ponovno vsak četrtek, od 4. julija in vse do 29. avgusta, srečevali na terasi knjižnice
ali v njenih notranjih prostorih in uživali v pestrem programu.
Prisluhnili smo lahko predavanju Minke Gantar, ki nam je
predstavila dve svoji knjižni uspešnici Ko imajo hormoni žur in
Ko ima življenje žur ter nas opomnila, kako pomembno je, da
uživamo zdravo hrano in se zdravo prehranjujemo. O modrostih
narave za odgovorne ljudi nas je podučil Zvonko Pukšič, ki je v
svojem predavanju poudaril, kako pomembna je za nas narava in
da jo moramo negovati, saj smo tudi mi del narave ter smo, ne
nazadnje, od nje odvisni. Sprehodili smo se lahko po zeliščni njivi
v Čukovi grabi, kjer smo z Iztokom Luskovičem postali zeliščarji
za en dan ter od bliže spoznali delo zeliščarja. Veronika in Uroš
Plantan sta nas popeljala v skoraj že pozabljeno lekarno svete Hildegarde, Dominik Bombek pa nam je pobližje predstavil biotsko
raznovrstnost v Ormoških lagunah in nam zaupal svoje načrte
za v prihodnje. V knjižnici je zadišalo po sprostitvi s pomočjo
eteričnih olj Nuše Topolovec ter zašumelo ob zvokih sviloprejk,
ki jih goji Maja Botolin Vaupotič. Zelene popoldneve smo sklenili
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z izletom v Sveto Ano, kjer smo obiskali Zelišča Kolarič.
Knjižnica Ormož je ena izmed prvih «zelenih“ knjižnic v Sloveniji. Zelena knjižnica je projekt, ki so ga pred petnajstimi leti pričele
vedno pogosteje izvajati knjižnice po svetu, pred nekaj leti pa tudi
v sosednji Hrvaški, od koder se je preselil k nam. Da se lahko
knjižnica okliče za zeleno, mora izpolnjevati nekatere pogoje, kot
na primer, da se nahaja v zgradbi, ki je energetsko varčna, ima v
okolici zelene površine ter v svojem programu dogodkov pokriva
predavanja z zeleno, se pravi okoljevarstveno, vsebino.
Ob sodelovanju s ponudniki storitev, ki spodbujajo zdrav življenjski slog in naravne pristope, v okolici, smo v ormoški knjižnici
priskrbeli kvalitetno in privlačno ponudbo, ki koristi tako knjižnici kot okolju, in bistveno prispeva k ekonomskemu razvoju,
kakor tudi ponudi obliko neformalnega učenja in prispeva velik
delež k vseživljenjskemu učenju odraslih. Povezali smo lokalne
strokovnjake in uporabnike storitev naše knjižnice, ki so izmenjali mnoga raznolika znanja, spoznali različne vidike zdravega
življenjskega sloga ter se seznanili s pomembnostjo vloge sodelovanja.
Projekt, ki smo ga 10. maja 2019 predstavili tudi na Dnevu dobrih praks v Kopru, pomembno vpliva na dojemanje knjižnice kot
dejavnika osveščanja in pridobivanja novih, predvsem praktičnih
znanj, in ne le kot kulturne ustanove. Veščine, ki se ob izvajanju projekta pridobijo, so trajnostne in uporabnike vedno znova
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vabijo k obiskovanju novih podobnih in drugačnih zanje namenjenih vsebin, k izposoji s projektom povezanega gradiva, predavatelje pa vabijo k poglobljenemu sodelovanju z ustanovo, hkrati
pa promovira občino Ormož ter občini soustanoviteljici, Središče
ob Dravi ter Sveti Tomaž, tako v Sloveniji kot v tujini. Tako so se
v mesecu juniju z našim primerom dobre prakse ob obisku Ormoža ter okolice seznanili knjižničarji Mestne knjižnice Kranj in
Knjižnice Mozirje.
Ena izmed zelenih knjižnic na Hrvaškem, s katero smo v tesnem
sodelovanju, je Gradska knjižnica »Juraj Šižgorić« v Šibeniku,
kjer smo v mesecu avgustu priredili razstavo z naslovom »Ljepote
ormoškoga kraja.« Na razstavi smo izobesili fotografije lokalnih

fotografov (Denis Žuran, Marko Zabavnik, Ciril Ambrož) in z
njimi predstavili lepote našega kraja, od vinogradov v Jeruzalemu, Naravnega rezervata Ormoške lagune, do biotske raznovrstnosti v naravnem parku v Središču ob Dravi. Naše sodelovanje
s šibeniško knjižnico s tem še ni končano, saj načrtujemo že novi
projekt Avtohtone rastline našega kraja, v katerem bomo sodelovali z osnovnimi in srednjimi šolami. Namen projekta je, da
mladi spoznajo, katere so avtohtone rastline našega kraja in kaj
je za njih značilno ter se naučili pomembnosti ohranjanja biotske
raznovrstnosti, predvsem pa ohranjanja obstoja rastlin, ki so značilne za naše okolje.

Če čemo kak lidje živeti, te za narăvo,
red vsi moremo skrbeti!
Besedilo: Lidija Mlinarič
Foto: Lidija Mlinarič

Č

e čemo kak lidje živeti, te za narăvo, red vsi moremo
skrbeti!
S temi besedami nas g. Ciril Vnuk nagovarja v svoji pesmi

Keri le.
Nemalokrat g. Vnuk pešači mimo marsikaterega eko otoka v KS
Miklavž pri Ormožu, pa tudi mimo Kajžarskega, mimo katerega
se dnevno vozimo tudi drugi. Tisti, ki nas nered in na eko otok
pripeljane stvari, ki tja ne sodijo, motijo, žalostijo, velikokrat jezijo, se strinjamo, da bi bilo potrebno marsikaterega občana naše
občine, ki krši pravila na eko otokih, kaznovati. Upravičeno! V
lanskem šolskem letu smo se z učenci 2. razreda učili o naravi in
varovanju le-te. Raziskali smo eko otoke in na žalost ugotovili, da
na njih ni vzpostavljen red, da ljudje nanje privlečejo odslužene
predmete in jih ob kontejnerjih pustijo kar na tleh. Kaj res ne
vedo, da se tja odloži samo papir in steklo? In da papir in steklo,
če je kontejner poln, pustijo na tleh, namesto da bi ga odpeljali nazaj domov in ga pripeljali takrat, ko je v kontejnerju zopet
prostor … Učenci so bili nad stanjem, predvsem nad Kajžarskim
eko otokom, zgroženi! Izdelali smo plakate, na katerih so učenci
opozarjali, da je potrebno naravo varovati in odpadke odlagati na
za to dogovorjenih mestih. Plakate smo pritrdili na lesene panoje
in jih zabili na eko otokih ob kontejnerjih. Veselje otrok je bilo

neizmerno, ko so v šoli dnevno poročali, da naši plakati delujejo,
saj na eko otokih ni bilo nastavljenih novih vreč z navlako! A kaj,
ko so delovali le kratek čas! Kaj bi bilo potrebno, da bi se ljudje
držali reda? Res skrite kamere in denarne kazni? Kaj res ljudje
ne premoremo niti malo čuta? Kaj res nimamo smisla za lepo?
Nam res mora vsa tista navlečena nesnaga kvariti podobo našega
kraja?
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Vse tote »invalide«,
prikrajšane za vzgojo,
bilo bi treba v šolo vzeti,
jin toto lekcijo odpeti:
Če čemo kak lidje živeti,
te za narăvo, red
vsi moremo skrbeti!
Če totih čüdnih tipov
z besedoj nedă se spremeniti,
te tak bi moglo biti,
kak negda,
kê vsaki z gožvoj
dobjo bi po goli riti!
(C.Vnuk, Pocvétaje, 2019)
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