
OŠ IVAN DUKNOVIĆ, MARINA, PŠ VRSINE 

E.mail- skola.vrsine.@gmail.com                                                                    

9. TJEDAN BOTANIČKIH VRTOVA , ARBORETUMA I 

BOTANIČKIH ZBIRKI 

 

PROGRAM -ŠKOLSKI VRT PŠ VRSINE 

(13. – 18. svibnja 2019.) 

ponedjeljak 13. svibnja 

9:30- 13:00 

     

 

 Izrada cvijeća od papira 

 Sv. Franjo i njegova ljubav za sva živa bića, Nikolina Tomaš, 

mag.ing. agronomije 

 Mediteranski školski vrt- ljekovito bilje u školskom 

vrtu(predavanje)- voditeljica: Dijana Rinčić,učiteljica RN 

 Razgledavanje vrta, pjevanje tradicijskih pjesama 

 Pogodi biljku- igra u školskom vrtu 

 Jutro pejzažne poezije 

 Zaboravljene dječje  igre 

 

Utorak 14. svibnja 

9:30- 13:00 

 

 

 

 

 

 

 Mediteranski školski vrt- ljekovito bilje u školskom 

vrtu(predavanje)- voditeljica: Dijana Rinčić,učiteljica RN 

 Oslikavanje platna i kutija 

 Likovne radionice 

 Ljekovito bilje moga vrta, likovna radionica 

 Jutro pejzažne poezije 

 Pogodi biljku- igra u školskom vrtu 

 Zaboravljene dječje igre 

 Razgledavanje vrta, pjevanje tradicijskih pjesama 

 

 

 

 

 

mailto:skola.vrsine.@gmail.com


  

Vrt je otvoren za posjetitelje tijekom cijele školske godine te se u njemu mogu ostvariti 

različiti oblici terenske nastave kroz godišnja doba.   

Uz  najavu možemo vam organizirati  radionice i predavanja.  

S radošću vas očekujemo! 

 

 

 

srijeda 15. svibnja 

9:30- 13:00 

 

REZERVIRANO 

 

 

 

 

 

      

 

 Mediteranski školski vrt- ljekovito bilje u školskom 

vrtu(predavanje)- voditeljica: Dijana Rinčić,učiteljica RN 

 Vegetativno razmnožavanje biljaka reznicama i dijeljenjem, 

Ksenija Danilo, dipl.ing. poljoprivrede, prof.mentor 

 Likovne radionice 

 Razgledavanje vrta, pjevanje tradicijskih pjesama 

 Pogodi biljku- igra u školskom vrtu 

 Jutro pejzažne poezije 

 Zaboravljene dječje  igre 

 

četvrtak  16. svibnja 

9:30- 13:00 

 

 

 

REZERVIRANO 

 

 

 

 Mediteranski školski vrt- ljekovito bilje u školskom 

vrtu(predavanje)- voditeljica: Dijana Rinčić,učiteljica RN 

 Razgledavanje vrta, pjevanje tradicijskih pjesama 

 Pogodi biljku- igra u školskom vrtu 

 Jutro pejzažne poezije 

 Zaboravljene dječje  igre 

 Ljekovito bilje u prehrani,Vinka Vukman, nutricionist 

 Likovna radionica 

 

petak 17. svibnja 

 

9:30 – 13:00 

 

 

   19:00 -Večer 

pejzažne poezije 

 

 

 

 

 

 Mediteranski školski vrt- ljekovito bilje u školskom 

vrtu(predavanje)- voditeljica: Dijana Rinčić,učiteljica RN 

 Razgledavanje vrta, pjevanje tradicijskih pjesama 

 Pogodi biljku- igra u školskom vrtu 

 Jutro pejzažne poezije 

 Zaboravljene dječje  igre 

 Likovna radionica 

 Glazbeno-poetska večer: Večer pejzažne poezije.  

 Stihove će kazivati roditelji, djeca i gosti 

 

 

 



 


