
EKODAN NA OŠ DOMŽALE 

  

V petek, 23. 3. 2012, smo na Osnovni šoli Domžale organizirali tradicionalni ekodan. Letos smo ga 

navezali na akcijo Očistimo Slovenijo 2012. Približno polovica učencev predmetne stopnje je zavihala 

rokave ter očistila sprehajalno pot ob Kamniški Bistrici od mostu pod regionalno cesto Celje-Ljubljana 

pa vse do Preloške ceste. Tam so se jim pri čiščenju pridružili najstarejši učenci Podružnične šole Ihan. 

Z vestnim pobiranjem in ločevanjem odpadkov so napolnili kar ves zabojnik odpadkov. 

Ostali učenci predmetne stopnje so medtem v šoli poglabljali svoje znanje o okoljevarstvu in ekologiji 

v ekodelavnicah, ki so jih pripravili učitelji. Učili so se angleške okoljevarstvene abecede, debatirali so 

o okoljevarstvenih problemih v angleščini in slovenščini, se literarno izražali o ekoloških temah, 

likovno ustvarjali in iskali navdihe v naravi. Pri ekokemijskih eksperimentih so spoznavali vpliv 

onesnaževanja na rastline, v fizikalni delavnici so opazovali in fotografirali Sonce, člani tehnične 

delavnice so poglabljali znanje o ukrepih varčevanja z energijo. Glasbena delavnica je prepevala 

ekološko obarvane pesmi, delavnica ekoosveščanja je izdelala maskoto Smetka, ki je najmlajše 

podučil o ločevanju odpadkov, izdelala plakate o pravilnem odlaganju smeti in po šoli lepila opozorila 

»Ugašajmo luči«. Ekoporočevalci so vse posneli, fotografirali in oblikovali predstavitve za šolsko 

spletno stran. Na koncu so učitelje pogostili učenci gospodinjske delavnice, ki so pripravljali zdrave 

obroke iz sadja in zelenjave. 

 Mlajši učenci razredne stopnje so si najprej na ekološkem otoku ogledali odvoz in čiščenje 

zabojnikov. Potem pa sta jim predstavnika iz podjetja Prodnik prikazala kratek filmček o pravilnem 

ločevanju odpadkov. Za zaključek so se preizkusili še v kvizu. Ker so vsi veliko znali in so skoraj na vsa 

vprašanja pravilno odgovorili, so si prislužili Greenijeve diplome. Učenci 4. razreda so ob pomoči 

predstavnikov Geološkega zavoda raziskovali v delavnicah na temo kamnine, minerali, fosili, voda. 

Učenci 5. razreda so posejali cvetoče rastline, ki so jih nato odnesli domov, kjer bodo krasile njihova 

okna in balkone. Tudi ostali učenci razredne stopnje so imeli različne delavnice, na katerih so naredili 

mnogo zanimivih izdelkov iz odpadnega materiala. Kaj vse lahko nastane iz odpadkov, preden jih 

zavržemo, je razvidno tudi iz Izdelkov učencev, razstavljenih v avli šole. 

Ekodan je bil prav poseben dan tudi na Podružnični šoli Ihan. Učenci petega razreda so si ogledali 

kmetijo na Goropečah, ostali pa so prvi dve šolski uri namenili pogovoru o odnosu do okolja. Ogledali 

so si predstavitve, ki ponazarjajo, kaj se dogaja zaradi prekomernega nastajanja odpadkov in 

neodgovornega odlaganja le-teh. Učili so se, kako poskrbimo, da proizvedemo čim manj odpadkov in 

kako že nastale odpadke vestno ločujemo. Za popestritev so si ogledali tematske risanke. Učenci 

dramskega krožka so pripravili igrico Prišla bo pomlad, s katero so prikazali, da tudi živali skrbi za 

okolje, v katerem živijo. Po malici so odšli na čistilno akcijo. Ob spremstvu in pomoči učiteljev so 

najmlajši čistili okolico šole, drugi razred je odšel po poti ob potoku Žabnica, tretji in četrti razred pa 

sta čistila pot in breg ob Kamniški Bistrici od Ihana do mostu med Prelogom in Študo. Napolnili so 

veliko vreč s smetmi, ki v naravo niso sodile. Učenci so se čudili in jezili, kako lahko nekateri odlagajo 

odpadke v gozd in tako umažejo svojo okolico. 

V sklopu ekodneva je potekala tudi zbiralna akcija papirja, elektronske in električne opreme, baterij in 

sijalk, s katero smo želeli opozoriti na smisel ločevanja, recikliranja in posledično zmanjševanja 

odpadkov Za zbiranje nevarnih odpadkov smo se povezali s Skupino Počivavšek, ki deluje v naši 



neposredni bližini. Na našo prošnjo so se prijazno odzvali. V sodelovanju s podjetjem ZEOS so 

poskrbeli, da je zbiralna akcija ves dan lepo potekala. Pripeljali so nam zabojnike za ločeno zbiranje 

baterij, sijalk ter malih električnih in elektronskih naprav. Za zbiranje večjih električnih naprav pa so 

nam za ves dan namenili svoje kombinirano vozilo, s katerim so zbrane aparate tudi odpeljali. Da 

bomo lahko z ločenim zbiranjem odpadkov, ki zelo obremenjujejo okolje, nadaljevali, so šoli pustili en 

komplet ZEOS-ovih zabojnikov za zbiranje nevarnih odpadkov. 

Za sodelovanje na ekodnevu se zahvaljujemo strokovnim sodelavcem iz podjetja Prodnik, Geološkega 

zavoda ter Skupini Počivavšek, še posebej g. Andreju Počivavšku in podjetju ZEOS. 

Verjamemo, da smo z dejavnostmi ekodneva pripomogli k osveščanju učencev o okoljevarstvenih 

problemih in načinu soočanja z njimi. Na Osnovni šoli Domžale se zavedamo, da sta zdrav razvoj 

družbe in njena prihodnost še kako odvisna od naravnega okolja, v katerem živimo. Sodobni 

izobraževalni sistem pa neodgovoren, če ne deluje v duhu trajnostnega razvoja. 
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