PROJEKT KMETIJA – ODDIH ZA NAVDIH
V sredo, 11. 5. 2016, smo zaključili projekt Kmetija – oddih za navdih. Celoletno ustvarjanje
dijakov SSI in 1. letnikov PTI se je končalo z zaključno prireditvijo na turistični kmetiji
Ravnjak, Sele 32, Slovenj Gradec, ki so se je udeležili številni povabljeni gosti.
Dijaki vseh programov
so
pripravili stojnice in predstavili,
kar so ustvarili v tem šolskem
letu. In res so naredili veliko ter
to na koncu podarili ge. Bredi
Gnamuš, lastnici kmetije. Kaj so
ustvarili? Dijaki okoljevarstveniki so skupaj z lesarji izdelali
hotel za žuželke, opravili
meritve mikroklime in naredili
analizo vode. Dijaki predšolske
vzgoje so pripravili dve pesmici,
obudili in pripravili staro kmečko igro Volkanje in vsi sodelovali na zaključni prireditvi z
igranjem in plesom.
Dijaki turistične usmeritve so izdelali igrico v obliki hruške, letake, na katerih so predstavili
tridnevni izlet po okolici in Koroški, s pomočjo lesarjev izdelali obeske za ključe v obliki
hruške, Naja Blaznik pa je napisala še pravljico o hruški. Dijaki ekonomskega programa so
izdelali celostno grafično podobo podjetja, proučili pravne vidike oglaševanja, izdelali več
jumbo plakatov in razglednic, analizo pričakovanj potencialnih gostov, analizirali mnenja
gostov na bookingu, izvedli anketo in predlagali izboljšave za kmetijo Ravnjak ter v angleščini
pripravili tridnevni program počitnic za mladostnike. Lesarji so poleg hotela za žuželke
izdelali še številne napisne table, pomagali pri izdelavi lesenih izdelkov, na stojnici pa so
predstavili dozirnik za kosmiče, intarzije, stružene izdelke, pladenj, stolček z intarzijo, stojalo
za pisala in lesen okvir z ogledalom, na katerem je logotip in ime šole. Gostinci so gostom
postregli zeliščni čaj, jabolčni sok kmetije in ajdov praženec s čežano, ki so ga pripravljali
sproti pred gosti. Gospodinja ga. Breda pa nas je pogostila z odličnimi obloženimi kruhki.
Dijaki so uživali ob ustvarjanju skozi celo leto, danes pa so svoje delo predstavili tudi gostom
in novinarjem. Veseli smo, da smo projekt uspešno zaključili.
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