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KAPLJICE ŽIVLJENJA - VODA 
 
Svetovni dan Zemlje smo na Osnovni šoli dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec obeležili 22. 

aprila 2013 z izvedbo naravoslovnega in projektnega dne v okviru nacionalnega Unesco 
projekta z mednarodno udeležbo Kapljice življenja – Voda. 

Poglavitni nalogi šol, povezanih v mrežo Unesco, sta izvedba lastnega projekta in 
povezovanje s šolami v mreži. Na naše vabilo k sodelovanju sta se odzvali dve šoli v mreži, in 
sicer Osnovna šola Leona Štuklja iz Maribora in Osnovna šola Jožeta Moškriča iz Ljubljane. 
Projektu se bo konec meseca maja pridružila še osnovna šola iz Avstrije - Grundschule 
Wettmannstatten, s katerimi uspešno sodelujemo že nekaj 
let. 

Projektni dan smo pričeli z jutranjo prireditvijo, na 
kateri so učenci predstavili delo medpredmetnega 
povezovanja, ki je potekalo na šoli že mesec dni in na tem 
mestu pokazali veliko različnih izdelkov.  Na prireditvi se je 
ponovno predstavil šolski band pod mentorstvom učiteljice 
Mateje Kuharič, ki nam je postregel s pesmijo Voda, 
izvajalca Dan D. Po prireditvi so se učenci udeležili delavnic, 
za učence od 1. do 6. razreda so potekale na šoli, učenci od 
7. do 9. razreda pa so se s spremljevalci in gosti odpeljali v Modraže na poligon za 
ekoremediacije Mednarodnega centra za ERM Filozofske fakultete Maribor. V dopoldanskem 
času je bila na šoli tudi razstava malih živali. 

Po kosilu so na šoli ostali še učenci – prostovoljci in gostujoči učenci, ki so se udeležili 
še popoldanskega programa. V tem času smo zanje pripravili sproščujoče in ustvarjalne 

delavnice, ki so jih izvajali naši učitelji in zunanji sodelavci. Nekateri 
so zaplesali v ritmih sambe in popularnega plesa zumbe ter 
ustvarjali v blogarski delavnici, drugi so slikali na temo 
onesnaženost voda in si ogledali film o  vodah Slovenske Bistrice. 
Zadnja delavnica je bila delavnica sproščanja in umirjenega 
poživljanja telesa z jogo.  

Za zaključek projektnega dne smo se sprehodili do Vaškega 
vodnjaka s periščem – našega posvojenega spomenika in tam prisluhnili ga. Francki Rajh, ki je 
opisala postopek pranja perila nekdaj in si ob tem ogledali prikaz pranja perila na perilnem 
kamnu, kot so nekoč to počele naše prababice. Ob zaključku projektnega dne sta se nam 
pridružili in nas počastili z obiskom ga. Ljubica Kosmač, pomočnica nacionalne koordinatorice 
ASP mreže Unesco šol Slovenije, in ga. Barbara Urbanija, svetovalka urada za Unesco, ki sta z 
obiskom dodatno podprli naše delo. 
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