NAČRT DELA EKOŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2012/2013:
PROJEKTI EKOŠOLE, KI JIH BOMO IZVAJALI V ŠOLSKEM LETU 2012/2013:
1. EKO-PAKET (KEMS USTVARJALNICE)
Učenci bodo spoznali ekološko ravnanje s KEMS, pozvani bodo k likovnemu ustvarjanju in pripravi
izdelkov za sodelovanje na nagradnem natečaju. Čez celo leto bomo tudi spremljali ravnanje s KEMS
(nadzor in podeljevanje opozorilnih znakov ali pohval) pri malici, kjer ustvarimo največ omenjenih
odpadkov.

2. LIKOVNI NATEČAJ – PREDNOVOLETNI ČAS
Učenci (1. – 5. razred) bodo risali risbice in ustvarjali izdelke na temo božični in novoletni čas. Izbirali
bodo lahko različne tehnike, formate in materiale.

3. EKOKVIZ
Učenci, ki so zainteresirani za poglabljanje okojevarstvenih vsebin (učenci, nadarjeni na
naravoslovnem področju ter učenci, ki obiskujejo izbirne predmete OKOLJSKA VZGOJA iz 6., 7. in 8.
razreda), bodo poglabljali znanje o okoljevarstvenih problemih na šolskem tekmovanju, če pa bodo
uspešni, pa tudi na državnem tekmovanju.

4. ŠOLSKA VRTILNICA – SKRB ZA ŠOLSKI VRT
Učenci bodo obdelovali šolski vrt skozi celo leto (jesen - nabiranje pridelkov in predstavitev le-teh
na BIODNEVU, pomlad: gnojenje, priprava tal, sajenje in sejanje ter obdelovanje vrta).
Uporabili bodo sadike in semena vzgojena po ekološkem načinu, naravna gnojila in naravna sredstva
za zatiranje škodljivcev. V neposredni bližini šole bomo uredili tudi manjši eko sadovnjak in zbiralnik
za meteorno vodo in s tem prispevali k varčevanju z vodo.

EKOKOTIČEK
V ekokotičku zbiramo izrabljene baterije, sijalke, električno in elektronsko opremo, izrabljene tonerje,
kartuše in CD zgoščenke. Ti odpadki so nevarni in ne sodijo med ostale komunalne odpadke, zato si
želimo, da jih otroci in starši prinašajo tudi od doma. Tako kot že nekaj let zbiramo tudi plastične
zamaške, s katerimi pomagamo invalidom. Tudi v letošnjem šolskem letu bodo učenci od 1. do 5.
razreda sodelovali v akciji LOČUJEMO, ZEMLJO VARUJEMO. S tem jih spodbujamo k pravilnemu
ločevanju odpadkov učilnicah. Uspešnost tega ločevanja beležimo na plakatu v ekokotičku.
Podjetje ZEOS nam je omogočilo namestitev tudi EKOTERMINALA: OD-LOČUJ, ki obiskovalce šole
seznanja z okoljevarstvenimi vsebinami.

EKOGOSENICA
Letos bomo začeli s projektom EKOGOSENICA NAS SPODBUJA IN OPOMINJA. V avli smo že izobesili
ekogosenico in v njene člene bomo vsak teden nalepili en ekoopomnik, ki ga bodo pripravljali oddelki
od vključno 3. do 9. razreda. Tako bomo ekogosenico, ki opozarja na pomembne ekološke vsebine in
spodbuja k ekološkemu ravnanju, »gradili« in ustvarjali celo šolsko leto.

EKOŠOLSKA SKUPNOST je aktivnost, ki na šoli poteka že od priključitve k projektu Ekošola, njen glavni
cilj pa je aktivno vključevanje učencev v projekt. Letos bo potekala ločeno za predmetno in razredno
stopnjo. Ekopredstavniki oddelkov (dva na oddelek) se bodo sestajali vsaka dva meseca in po
sestanku seznanjali oddelčno skupnost z vsebino sestankov, ekoprojekti in ekonatečaji. Zgledno delo
ekopredstavnikov bo nagrajeno s pohvalo ravnatelja ob koncu šolskega leta.

EKODAN - Na delovno soboto, 4. 6. 2013, pripravljamo tradicionalini EKODAN, ko vsi učenci in učitelji
na šoli sodelujemo pri okoljevarstvenem osveščanju ter vzgoji za trajnostni razvoj. Letos bo poudarek
na praktičnih delavnicah urejanja šolske okolice.

