Natečaj Tržnica nekoč in danes
Zadnji majski dan v letošnjem letu smo obiskali učence na Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari
trg pri Ložu. Četrtošolci so se namreč odzvali povabilu za sodelovanje v natečaju, ki smo ga organizirali
v okviru projekta Tržnice – medgeneracijsko sodelovanje in trajnostni razvoj. V letu 2022 smo se
organizacije območja občin Cerknica, Loška dolina in Bloke povezali v partnerstvo z namenom da
obudimo utrip v mestnih središčih na način, da vzpostavimo in promoviramo tržnico kot prostor
izmenjave dobrin in druženja. Tržnice so bile nekdaj središče socialnega in ekonomskega življenja na
podeželju. Večinoma se pomena razsežnosti
delovanja lokalne tržnice, sploh z vidika
varovanja okolja in boja proti podnebnim
spremembam, ne zavedamo in prav zato želimo
spodbuditi misel o pomenu tržnic za lokalno
okolje.
V želji, da bi se tudi naši otroci zavedali pomena
tržnic v lokalnem okolju, smo zastavili aktivnost
v kateri so se učenci preizkusili v vlogi
»detektiva« in med svojimi domačimi raziskovali
zanimivosti s področja nekdanjih prehrambenih
in nakupovalnih navad v primerjavi z današnjimi.
Za nagrado za dobro opravljeno nalogo jih je v
razredu obiskal grofica.
Grofica Greta je živela in ustvarjala v času okrog
leta 1900. Bila je hčerka upravitelja veleposestva
Snežnik, gospoda Henrika Schollmyerja,
grajskega kronista in zgodovinarja. Na gradiču v
Koči vasi je vodila svojo dekliško šolo, urejala
očetove zapise in prijateljevala z Otonom
Župančičem. Z učenci se je pogovorila o časih, ko ni bilo računalnikov, interneta, ko hrane niso kupovali
v trgovinah, niso uporabljali embalaže vseh vrst in so ustvarjali zelo malo odpadkov. Otroci so zadano
nalogo opravili z odliko ter z zanimanjem prisluhnili pripovedi grofice Grete.
Preko izvedbe aktivnosti so otroci ozavestili pomen medgeneracijskega sodelovanja ter pomena
lokalne tržnice kot prostora za prodajo/izmenjavo lokalnih pridelkov, ponovne uporabe izdelkov,
novih znanj, druženja, povezovanja in tudi varstva okolja. Hvala vsem za sodelovanje!
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