
  

 

 

 

Erasmus+–Strateška partnerstva–Ključni ukrep 2–sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks  

Sporsts and healthy food for inclusion – Šport in zdrava prehrana za integracijo 

(SPORTS-FOOD) 

 

 

PROGRAM 
 

 Zbirno mesto (meeting point): RESTAVRACIJA. 

 

Nedelja, 21. 01. 2018 

 Ob 19.00 prihod v Izolo udeležencev iz Italije. 

 Ob 19.30 prihod v Izolo udeležencev iz Španije in Nizozemske. 

 Ob 20.00 večerja dobrodošlice v restavraciji šole. 

 

Ponedeljek, 22. 01. 2018 

 Ob 8. 15 uri zbor na zbirnem mestu ter odhod v telovadnico – športne igre (obvezna športna 

oprema za dijake in učitelje). 

 Ob 11.00 uri zbor na zbirnem mestu ter ogled šole in učnega procesa. 

 Ob 12.00 uri kosilo v restavraciji šole.  

 Ob 13.00 uri – predstavitve šol, mest, držav in prehranskih navad udeleženk srečanja (10'+10' – 

vsaka šola), izbor logotipov, v večnamenskem prostoru. 

 Ob 15.00 uri zbor na zbirnem mestu ter vodeni ogled Izole in Arheološkega parka Simonov zaliv  

 Ob 19.00 uri večerja v restavraciji šole. 

 

Torek, 23. 01. 2018 

 Ob 8. 15 uri zbor na zbirnem mestu ter delavnica Mediteranska prehrana (slovenske jedi, 

primorske jedi), zdravi prigrizki ter delavnica Smootiji in zdrave pijače.  

 Od 10.30 do 11.00 – malica s pripravljenimi zdravimi prigrizki in pijačami. 

 Ob 11.00 nadaljevanje delavnic. 

 Ob 11.00 do 13.00 sestanek koordinatorjev-spremljevalcev v večnamenskem prostoru.  

 Ob 13.00 uri kosilo v restavraciji šole, s pripravljenimi jedmi in pijačami na delavnicah. 

 Ob 15.15 zbor na zbirnem mestu ter pohod do Kopra, vodeni ogled Kopra. Prosto za nakupe.  

 Ob 19.00 uri odhod avtobusa iz Kopra v Ankaran; večerja in mednarodno tekmovanje v bovlingu.  

 Ob 22.30 prihod v Izolo. 

 

Sreda, 24. 01. 2018 

 Ob 8.30 uri zbor na zbirnem mestu ter odhod na celodnevno ekskurzijo v Škocjanske jame. 

 Ob 13.00 uri kosilo na turistični kmetiji Pri Andrejevih v Narinu.  

 Ob 15.00 uri obisk Kmetije pri Petrovih – in peka kruha v sklopu programa »Od zrna do kruha« 

(program podpira programski svet nacionalnega projekta Eko šola kot način življenja).  

 Ob 19.00 uri večerja v restavraciji šole. 

 

Čertrtek, 25. 01. 2018 

 Ob 8. 15 uri zbor na zbirnem mestu ter delavnica Mediteranska prehrana (slovenske jedi, 

primorske jedi), zdravi prigrizki ter delavnica Smootiji in zdrave pijače.  

 Od 10.30 do 11.00 – malica s pripravljenimi zdravimi prigrizki in pijačami. 

 Ob 11.00 nadaljevanje delavnic. 

 Ob 11.00 do 13.00 sestanek koordinatorjev-spremljevalcev v večnamenskem prostoru.  

 Ob 13.00 uri kosilo v restavraciji šole, s pripravljenimi jedmi in pijačami na delavnicah. 
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 Ob 15.15 uri zbor na zbirnem mestu ter odhod avtobusa v Piran, vodeni ogled Pirana, Mediadom 

Pyrhrani (kulturno središče in multimedijski muzej).  

 Ob 19.00 uri večerja v restavraciji šole. 

 

Petek, 26. 01. 2018 

 Ob 7.20 uri zbor na zbirnem mestu ter odhod na celodnevno ekskurzijo na Bled, Radovljico in 

Ljubljano (obvezna nepremočljiva zimska obutev in topla oblačila).  

 Ogled Bleda. 

 Ob 12.30 uri kosilo in ogled Čebelarskega muzeja v Radovljici. 

 Ogled Ljubljane. 

 Ob 20.00 uri večerja v restavraciji šole. 

 

Sobota, 27. 01. 2018 

 Ob 6.00. uri odhod udeležencev iz Španije na letališče. 

 Ob 11.15. uri odhod udeležencev iz Italije na železniško postajo v Trstu. 

 Ob 13.00. uri odhod udeležencev iz Nizozemske na letališče Marco Polo Venezia  

 


