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Prvid
so se sankali

Utitelji iz Spanije so spoznavali nai
Solski sistem in znamenitosti kraJa

Mateja Beian

n snovna Sola Lovrenc na Pohorju Ze vet
I I letuspeinosodelujeinizvajaviebinena
V podroeju izobraZevanja in usposablja-
nja programa Erasmus+. Trenutno je vkljutena v
ved mednarodnih projektov katerih priiavitelj je
Konzorcij ministrstva za Solstvo pokrajine Castil-
la La Mancha iz Toleda v Spaniji. Prvit so Spanski
uditelji obiskali lovrenSko Solo pred Stirimi leti in
spet letos. Tokrat so pri5li utitelji iz treh osnov-
nih 5ol iz omenjene pokrajine - uditeljica angle-
Siine, utiteljica razrednega pouka in angle5tine
ter svetovalni delavec, je razloZila koordinatorka
programa na Soli, uditeljica Irena ireSnar. Utite-
lji so ob opazovanju tudi poutevali, sodelovali pri
pouku in drugih dejavnostih, svetovalni delavec
se je vkljudil tudi v delo tima svetovalnih delavk
na 5oli, spoznal organizacijo dela ...

V dogajanje med obiskom so bili na razlitne
natine vkljuteni tudi utenci. Z uiiteljico likovne
umetnosti Ireno Kosanit so uredili Spansko-slo-
venski kotidek. Na valentinovo so gostom pripra-
vili program, v katerem so predstavili slovenske in
Spanske pesmi. Ravnateljica Marija Osvald Novak

jih je popeljala po Soli in vrtcu
ter jih seznanila z znatilnostmi
slovenskega Solskega sistema.
Ogledali so si tudi nekaj glav-
nih lovrenSkih kulturnozgodo-
vinskih znamenitosti, voden
sprehod v angle5kem jeziku so

opravili kar utenci.
"Uditelje je zanimalo pred-

vsem, kako uditelji pri pouku
formativno spremljajo, upo-
rabljajo bralno-utne strategi-
je, ratunalnike, interaktivne
table, tablice in ostalo moder-
no tehnologijo. Ugotovili so, da
je nivo znanja angle5tine zelo
visok, saj so se utenci z njimi
pogovarjali pri utnih urah pa
tudi sicer," je 5e povedala dre-
Snarjeva.

Spanski uditelji so se pridru-
Zili tudi zimskemu Sportnem
dnevu v sosednji Ribnici, kjer so

Uiitelji iz Spanije (imajo
v rokah potrdila) z lovrenikimi

partnerji pri projektu in ravnateljico

Marijo Osvald Novak

Foto Arhiv OS Lovrenc Na Poholu

se vsi trije prvit peljali s sanka-
mi. Z uienci so se druZili ob pri-
pravi Spanske omlete (tortilje),
sami pa so degustirali slovenske
koline. Goste iz Spanije je obi-
skal tudi Zupan Marko Rakov-
nik. "Obisk Spanskih uditeljev
je bila zanimiva obogatitev dela
in Zivljenja na Soli," je preprida-
na koordinatorica. Vsi sodelujoti
so hvaleZni, da se bo sodelovanje
nadaljevalo, s tem pa tudi cilji,
izmenjava znanj, metod, spre-
tnosti in veStin, predvsem pa
dobrih, inovativnih praks pou-
devanja.
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N a pustno soboto je bilo
v Selnici ob Dravi spet
veselo. Ukrepi so sicer

tudi letos pregnali organizacijo
prave velike pustne povorke. 'A

kljub temu smo tlani Kulturne-
ga dru5tva (KD) Pavzaposkrbeli,
da so bili obdani deleZni pustne
radoZivosti in zabave. Selni5ki
pust se je dogajal pred obtin-
sko stavbo, kjer smo postavili
foto totko in fotogrgfirali vse
pustne ma5kare. Vse fotografije
smo objavili na facebook strani
KD Pavza. Vse ma5kare pa so
prejele slasten krof," je povedala
predsednica KD Pavza Miriana
jesenek Mori.

Janko tisiak, vodja sekcije
za ohranjanje ljudskega izrotila
pri KD Pavza, pa je dodal "Letos

smo pripravili skupinsko masko
Babji mlin. Verjamemo, da bomo

Bil ie veseli pust
z leto5njim pustom skupaj pre-
magali koronavirus. Babji mlin
je selni5ka tradicija, ki jo ohra-
njamo Ze veliko let." V njem se
"zmeljeio" starejSe dame in iz
mlina izstopijo kot mlade go-
spoditne.

Sicer pa ni manjkalo pustnih
Sem, veliko je bilo otrok pa tudi
starSev, ki so se potrudili in
pri5li naiemljeni. Tako je bilo
na karnevalu videti princeske,
kavboje, zapornike, srnice, lovce,
pikapolonice, izganjalce duhov,
drakule, dajne vredke, obe5alni-
ke, koko5ke... NajlepSe maske so
prejele nagrado, zasluge za to pa
imajo Stevilni sponzorji in dona-
torji. (5tr)

Zabavno fotografiranje pri foto
totki Foto: KD Pavza

5Ar )

{

CJ

pili
I \*/


