15. maj • Postojna • mestni park

NAJ ZNANJE RASTE!
Festivalsko
dogajanje na
odru
15.00

Posaditev drevesa pri Zdravstvenem domu
Postojna v sodelovanju s Centrom za krepitev
zdravja Postojna.
Nastop učencev Glasbene šole Postojna

Festivalsko dogajanje na stojnicah znanja
16:00-18:00
• Delavska hranilnica Postojna
• Društvo diabetikov Postojna
• Društvo za duševno zdravje in kreativno
preživljanje prostega časa – Vezi

Uradna otvoritev Parade učenja 2019 v
mestnem parku, s slovesnimi nagovori
Nastopa Big-band Šolskega centra Postojna

16:00-18:00

Predstavitve in nastopi
• Nastop učencev glasbene šole Postojna
• Motivacijski govor Suzane Cerkvenik in
Aleksandre Simikič o pomenu
vseživljenjskega učenja
• Pevski nastop Tanje Mejak ob glasbeni
spremljavi violinistke Karin
• Nastop plesnega studia RTFX Postojna
• Nastop plesnega kluba Pike
• Nastop otroškega zbora Oš Rakek„Rakci v glasbeni omakci”
• Predstavitev projekta mednarodne
izmenjave – Švedska, OŠ Rakek
• KOVOD – podelitev nagrad udeležencem
pomladnega fotografskega natečaja

(prikaz viteških oblačil, izdelovanje mečev,
srednjeveški ples)

(predstavitev društva)

• Radio klub Proteus Postojna

(razstava izdelkov, voščilnice, delavnica kvačkanja)

• Rdeči križ Slovenije Območno združenje
Pivka-Postojna

• Društvo invalidov Postojna

• Društvo tabornikov Rod kraških viharnikov

15:30

• PUM-O
• Podeželsko društvo Kašča

(izdelovanje zeliščnih čajev)

• Društvo Tvoj telefon
• Erika Smrekar (predstavitev eteričnih olj)
• Javno Podjetje Kovod Postojna

( izobraževalne vsebine, ozaveščanje, škratovo vabilo
na Vodno zabavo, ustvarjalno raziskovalni kotiček)

• Kegljaški klub Proteus

(predstavitev kluba in njihovih dosežkov)

• Kulturni dom Postojna
• Ljudska univerza Postojna
• Notranjski muzej Postojna

(Kdo je arheolog -delavnica izkopavanja
starih predmetov)

• Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek

(delavnica za otroke - izdelovanje ptičev iz pene, ki
jih bodo otroci lahko spuščali, razstava jadrnice- delo
otrok in kreativnega učitelja tehnike g. Martina Rihtarja, predstavitev mednarodnega projekta Švedska)

• Osnovna šola Košana
• Osnovna šola Prestranek
• PGD Postojna
(ogled gasilskega vozila)

• Podjetniški inkubator Postojna

(vzpostavljanje radijskih zvez)

(prikaz temeljnih postopkov oživljanja ter
uporabe deﬁbrilatorja)

• Socialna aktivacija (predstavitev kvačkanja)
• ŠENT Slovensko združenje za osebe s težavami
v duševnem zdravju
(predstavitev društva in ustvarjalna delavnica)

• Šolski center Postojna, Srednja šola
• Turistično društvo Pudgura
• Večgeneracijski center Točka moči Postojna
• Vrtec Postojna (delavnica izdelovanja prstnih lutk)
• Zavod za turizem Pivka - Ekomuzej Pivških
presihajočih jezer in Park vojaške zgodovine
• Zdravstveni dom Postojna, Center za krepitev
zdravja (predstavitev zdravstveno-vzgojnih programov,
meritve krvnega tlaka in testi ﬁzične zmogljivosti)

• Združenje slovenskih katoliških skavtinj in
skavtov, steg Postojna 1
In še kdo…

