Ljubljana – Zelena prestolnica Evrope 2016

DOGODKI V »TOČKI. ZATE.« (info točki)
Tema meseca marca: ODGOVORNO RAVNANJE Z VODO
DATUM

DAN

URA

DOGODEK

ORGANIZATOR

1.3.2016

torek

13:00 -14:00

Predstavitev dejavnosti na Točki. Zate. v mesecu marcu

1.3.2016

torek

15:00-18:00

Sestanek upravnega odbora Slovenskega društva za zaščito voda

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija
Slovensko društvo za zaščito voda

3.3.2016

četrtek

16:30-17:30

4.3.2016

petek

15:30-18:00

5.3.2016

sobota

11:00-12:00

Predstavitev laboratorija za vode
Kot akreditiran preskusni laboratorij na področju kemičnega preskušanja laboratorij
izvaja preskušanja fizikalnih in kemijskih parametrov pitne in odpadne vode, meritve
pretoka in prve meritve učinka delovanja komunalnih in industrijskih čistilnih naprav
in vzorčenje. Strokovnjaki JP VO-KA vam bodo na razpolago za morebitna vprašanja.
Cevkova ustvarjalnica
V Cevkovi ustvarjalnici bomo ustvarjali Cevka na različne načine in izvedli kakšnega od
Cevkovih poskusov z vodo. Delavnica je primerna za otroke od 3. do 12. let.
Predstavitev vodovoda in kanalizacije v Ljubljani
Predstavniki JP VO-KA vam bodo razložili, od kje pride voda do vaših pip in kam gre,
ko jo uporabimo. Na razpolago vam bodo za morebitna vprašanja.

10:00-13:00
5.3.2016

sobota

10:00-13:00

7.3.2016

ponedeljek

16:30-17:30

8.3.2016

torek

16:00-18:00

9.3.2016

sreda

13:00-14:00

Vzporedno bo potekala predstavitev voznega parka JP VO-KA. Preskusili se boste
lahko v igri kolo sreče in sestavili veliko sestavljanko.
Cevkova ustvarjalnica
V Cevkovi ustvarjalnici bomo ustvarjali Cevka na različne načine in izvedli kakšnega od
Cevkovih poskusov z vodo. Delavnica je primerna za otroke od 3. do 12. let.
Voda je iz več razlogov lahko pomembna za vzdrževanje dobrega ustnega zdravja.
Pitje vode namesto sladkih pijač izboljša naše splošno zdravje in je tudi velik
prispevek k vzdrževanju zdravih zob. V nekaterih državah pitni vodi dodajajo fluoride.
Veste zakaj? Predavanje je namenjeno odraslim.
Igrici za otroke: - Z malimi katapulti bodo otroci v male zabojnike za ločevanje z
odpadki ciljali materiale, ki spadajo v določen zabojnik.
- Na zemljevidu Slovenije so narisane vse reke, ki jih morajo otroci povezati s kraji.
Robinzonijada - reševanje spletnega kviza o odgovornem ravnanju z vodo
Pri reševanju ne boš nikoli sam, saj je pri vsakem vprašanju na voljo namig, ki te

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija
Babit d.o.o., zobozdravstveni
center

Društvo tabornikov rod Močvirski
tulipani v sodelovanju s ČS Vič
Mestna knjižnica Ljubljana

DATUM

DAN

URA

DOGODEK

ORGANIZATOR

pripelje do pravilnega odgovora. Primerno za otroke in mladostnike od 9-15 let.
9.3.2016

sreda

16:30-17:30

10.3.2016

četrtek

16:30-17:30

11.3.2016

petek

15:30-18:00

12.3.2016

sobota

11:00-12:00

10:00-13:00
12.3.2016

sobota

10:00-13:00

12.3.2016

sobota

14:00-16:00

14.3.2016

ponedeljek

10:00-18:00

15.3.2016

torek

16:30-17:30

16.3.2016

sreda

16:30-18:00

Delavnica o podzemni vodi
Hidrogeologi raziskujejo, kje, zakaj in v kolikšni količini se v kamninah in sedimentih
skriva podzemna voda. Na delavnici boste spoznali, kako ugotavljamo, kakšne
kakovosti je podzemna voda in koliko jo je. Delavnica je primerna za osnovnošolce.
O CČN Ljubljana – pogled vnaprej?
Predstavniki JP VO-KA vam bodo razložili načrte nadgradnje CČN Ljubljane, ki bo
sofinancirana iz evropskih sredstev. Na razpolago vam bodo za morebitna vprašanja.
Cevkova ustvarjalnica
V Cevkovi ustvarjalnici bomo ustvarjali Cevka na različne načine in izvedli kakšnega od
Cevkovih poskusov z vodo. Delavnica je primerna za otroke od 3. do 12. let.
Kam odteče voda? Predstavitev delovanja kanalizacijskega sistema v Ljubljani
Strokovnjaki JP VO-KA vam bodo na razpolago za morebitna vprašanja.
Vzporedno bo potekala predstavitev voznega parka JP VO-KA. Preskusili se boste
lahko v igri kolo sreče in sestavili veliko sestavljanko.
Cevkova ustvarjalnica
V Cevkovi ustvarjalnici bomo ustvarjali Cevka na različne načine in izvedli kakšnega od
Cevkovih poskusov z vodo. Delavnica je primerna za otroke od 3. do 12. let.
Delavnica: prof. dr. Florjan Umek, bober in reka
Vse česar niste vedli o bobru, pomen odgovornega ravnanja z vodo.
Prof . dr. Florjan Umek je maskota otroških programov v Prirodoslovnem muzeju
Slovenije. Skozi igro in zabavo otrokom in družinam pomaga spoznavati naš planet.
Predstavitev raziskovalnih projektov:
Mala rastlinska čistilna naprava s solarnim dezinfektorjem
Pridobivanje pitne vode iz deževnice
Raziskovalna podmornica Calypso
Pridobivanje bioplina iz kulture enoceličnih zelenih alg
Predstavitev rezultatov spremljanja kakovosti podzemne vode in površinskih
vodotokov Mestne občine Ljubljana
Slovensko društvo za zaščito voda letos obeležuje 25 letnico delovanja. Na srečanju s
člani društva bodo spregovorili o tem, kako je društvo svoje poslanstvo opravljalo
doslej, o njegovih načrtih, viziji in ciljih v prihodnjem obdobju. Člani društva bodo
obrazložili, zakaj so postali člani in zakaj pričakujejo, da se jim pridružite tudi vi.

Geološki zavod Slovenije

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija

Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija
Prirodoslovni muzej Slovenije

Gimnazija Vič

Oddelek za varstvo okolja
Mestna občina Ljubljana
Slovensko društvo za zaščito voda

DATUM

DAN

URA

DOGODEK

ORGANIZATOR

17.3.2016

četrtek

13:00-14:00

17.3.2016

četrtek

16:30-17:30

ČS Center v sodelovanju z AKC
Metelkova mesto
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija

18.3.2016

petek

15:30-18:00

19.3.2016

sobota

11:00-12:00

Čistilna akcija na območju AKC Metelkova mesto:
predstavitev in povabilo k akciji.
Stanje vodomera je pomembno za nas in vas.
Predstavniki JP VO-KA vam bodo razložili, kako je sestavljen račun za vodo in kako na
preprost način sporočiti stanje vodomera vsak mesec.
Cevkova ustvarjalnica
V Cevkovi ustvarjalnici bomo ustvarjali Cevka na različne načine in izvedli kakšnega od
Cevkovih poskusov z vodo. Delavnica je primerna za otroke od 3. do 12. let.
Od kje priteče pitna voda? Predstavitev delovanja vodovodnega sistema v Ljubljani
Strokovnjaki JP VO-KA vam bodo na razpolago za morebitna vprašanja.

10:00-13:00
19.3.2016

sobota

10:00-13:00

21.3.2016

ponedeljek

10:00-11:00

21.3.2016

ponedeljek

16:30-18:00

22.3.2016

torek

10:30-18:00

23.3.2016

sreda

12:00-13:00

23.3.2016

sreda

17:00-18:00

24.3.2016

četrtek

10:00-11:00

Vzporedno bo potekala predstavitev voznega parka JP VO-KA. Preskusili se boste
lahko v igri kolo sreče in sestavili veliko sestavljanko.
Cevkova ustvarjalnica
V Cevkovi ustvarjalnici bomo ustvarjali Cevka na različne načine in izvedli kakšnega od
Cevkovih poskusov z vodo. Delavnica je primerna za otroke od 3. do 12. let.
Predstavitev za skupino otrok iz Vrtca Vodmat
Ustvarjalna delavnica za najmlajše na temo odpadkov v rekah in morjih
Na delavnici se bomo pogovorili o različnih poteh vstopa odpadkov v vodno okolje,
interaktivno spoznavali najpogostejše vrste odpadkov v slovenskem delu Jadranskega
morja, izdelovali »umetniške inštalacije« ter se poučili o pravilnem ravnanju z
odpadki. Delavnica primerna za otroke od 6-12 let.
»Sem, kar pijem. Pijem vodo iz pipe.«
dogajanje ob 22. marcu, svetovnem dnevu voda
Obiskovalci si bodo lahko natočili kozarec naravne pitne vode iz pitnika s pomočjo
lastnih misli. Proces omogoča naprava z aplikacijo za merjenje možganske aktivnosti
na osnovi nevrotehnologije in pitnikom. Preskusite se v usmerjanju svojih misli in
ravnajte odgovorno.
Voda, naša dobrina - predstavitev programa aktivnosti in
improvizacija dijakov na temo vode (ŠILA- šolska impro liga)
Gema z rimsko ladjico, najdena pri izkopavanjih na Slovenski cesti jeseni 2015
(predava muzejski arheolog Martin Horvat)
Predstavitev projekta Posvoji punčko, reši otroka in povabilo na prihajajočo razstavo
punčk iz cunj Male zelene zgodbe (etnološki, mitološki, literarni, sodobni liki, vezani

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija
JP VO-KA, JP Snaga, MOL
Inštituta za vode Republike
Slovenije

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija

ČS Center v sodelovanju z
Gimnazijo Poljane
Muzej in galerije mesta Ljubljane
ČS Center v sodelovanju s
Slovensko fundacijo za Unicef in

DATUM

DAN

URA

24.3.2016

četrtek

11:00-12:00

24.3.2016

četrtek

12.00-13:00

24.3.2016

četrtek

16:30-17:30

25.3.2016

petek

11:00-12:00

26.3.2016

sobota

10:00-16:00

26.3.2016

sobota

10:00-12:00

29.3.2016

torek

11:00-12:00

29.3.2016

torek

16:00-18:00

30.3.2016

sreda

10:00-12:00

30.3.2016

sreda

13:00-14:00

30.3.2016

sreda

17:00-18:00

31.3.2016

četrtek

11:00-12:00

DOGODEK

ORGANIZATOR

na zeleno in vodo) v Mestni hiši, ki bo od 29.3. do 3.4.2016.

UTŽO

Medicinske sestre in voda
ČS Center v sodelovanju s
(kje vse se v zdravstveni negi potrebuje voda)
Srednjo zdravstveno šolo Ljubljana
Voda pri pouku slovenskega jezika, voda v ljudski pesmi - kratek film.
ČS Center v sodelovanju z
Kratka predstava Povodni mož.
Ekonomsko šolo Ljubljana
O kanalizaciji v Ljubljani – pogled vnaprej?
Javno podjetje
Predstavniki JP VO-KA vam bodo razložili načrte nadgradnje kanalizacijskega
Vodovod - Kanalizacija
omrežja v Ljubljani, ki bo sofinancirano iz evropskih sredstev. Na razpolago
vam bodo za morebitna vprašanja.
Voda iz različnih vidikov –
ČS Center v sodelovanju z
predstavitev aktivnosti, izvedenih pri pouku.
Gimnazijo Ledina
Stojnica pred info točko: predstavniki društva DOPPS vam bodo razložili, kdaj se ptice
Društvo za opazovanje in
zares »ženijo«, sami pa se boste lahko preizkusili v poznavanju ptičjega petja.
proučevanje ptic Slovenije
Vodni eksperimenti, delavnica za družine z otroki med 2 in 10 let
Muzej in galerije mesta Ljubljane
Ali vemo, kje vse se nahaja voda? Ne samo, da jo uporabljamo v vsakdanjem življenju,
ampak je tudi del nas, ljudi, živali, rastlin. Veliko se je uporabi za izdelovanje stvari, ki
jih uporabljamo vsak dan. Pridružite se nam na vodnih preizkusih.
Predstavitev vsebin povezanih z nevidno vodo in praktični nasveti
ČS Center v sodelovanju s
Nevidna voda se porabi za izdelavo ali pridelavo dobrine.
Srednjo šolo za farmacijo,
Sledil bo še film o izdelavi dišeče vode.
kozmetiko in zdravstvo
Delavnica izdelave in uporabe domačih oz. naravnih čistilnih sredstev
Združenje slovenskih katoliških
Zakaj ne bi uporabljali čistil, ki so jih uporabljali že naši predniki pred več stoletji?
skavtinj in skavtov
Ali veš, kako si je tvoja babica umivala lase? Zakaj ne bi privarčeval in hkrati
naredil nekaj dobrega za naravo in si sam izdelal pralni prašek?
Delavnica: naravoslovni poskusi z vodo
Vrtec Jelka
Preko zabavnih naravoslovnih poskusov bomo spoznavali zakonitosti in pomen
vode, vodo kot vir energije ter načine ohranjanja čiste vode in varčevanja pri
porabi. Primerno za predšolske otroke, otroke prve triade in družine.
Predstavitev aktivnosti šole na temo vode in pomena vode za rastline.
ČS Center v sodelovanju z OŠ
Poklanjanje lončnic.
Ledina
Rekonstrukcija najstarejšega lesenega kolesa na svetu (Irena Šinkovec, kustosinja za
Muzej in galerije mesta Ljubljane
prazgodovino, predstavi predmet in skrivnosti njegovega restavriranja)
Ljubljanica, reka sedmih imen, geografsko in kemijsko: predstavitev analize vode
ČS Center v sodelovanju z
reke Ljubljanice ob izviru in v mestu. Učenci bodo izvajali anketo o pomenu vode.
OŠ Prežihovega Voranca

DATUM

DAN

URA

31.3.2016

četrtek

16.30-17:30

DOGODEK
Vodni viri – naravno bogastvo Ljubljane
Varna oskrba s pitno vodo temelji na vodnih virih, ki so čisti in na razpolago v
zadostnih količinah. Kako skrbimo za vodne vire v Ljubljani?
Strokovnjaki JP VO-KA vam bodo na razpolago za morebitna vprašanja.

ORGANIZATOR
Javno podjetje
Vodovod – Kanalizacija

