
 

 

 

 

 

INTERNI LETNI DELOVNI NAČRT EKO ŠOLE 
V ŠOLSKEM LETU 2013-2014 

Projekt Ekošola kot način življenja je program, ki uvaja načrtno in celostno okoljsko vzgojo v 
osnovne in srednje šole. Vedno bolj se je potrebno zavedati, da je temelj odgovornega odnosa 
do okolja izobraževanje, ki ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno 
spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. S projektom »Ekošola kot način življenja«  
gradimo vrednote za odgovoren način našega bivanja na tem planetu in razvijamo odgovorno 
ravnanje z okoljem in naravo z možnostjo medpredmetnega povezovanja znanja za življenje.  

Zavedanje, da bodo današnji učenci lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v 
bližnji prihodnosti, je eno od temeljnih načel Ekošole kot načina življenja. Otroci in mladi že 
danes preko dejavnosti v ekošoli postajajo pravi ambasadorji Slovenije za uresničevanje 
trajnostnega razvoja in tudi vplivajo na obnašanje odraslih ter sprejemajo njihove vzorce 
ravnanja, če je to potrebno.  

Projekt je namenjen načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju v osnovnih in 
srednjih šolah. Ekošola poveča zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja, 
graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo. Skratka celostno gradi človeka za 
prihodnost. 

Glavni cilj slovenske ekošole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in 
naravo postala del življenja. 

Ostali cilji so: 
• vzgoja za okoljsko odgovornost, 
• razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč pri odpravi revščine, 
• vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, 
pitniki, gibanje), 
• spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej, 
• učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija), 
• povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi, 
• povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše. 

 



Dogovori za letošnje šolsko leto: 

� Osredotočili se bomo na bolj racionalno rabo električne energije in porabo vode. 

� Dežurni učitelji pri vsaki malici nadzira, da učenci odvržejo papir, embalažo ali 
druge odpadke v za to primerno vrečo, ki je nastavljena v jedilnici 

AKTIVNOSTI IN NOSILCI DEJAVNOSTI  

IME 
DEJAVNOSTI 

NOSILEC 
DEJAVNOSTI 

PREDVIDENE AKTIVNOSTI ČAS 
IZVEDBE 

ODDAJA 
POROČILA 

ENERGIJA Petra Kranjc,  
5.r 

Jožica 
Pincolič, 4.r 

 

 

 

 

 

 

 

 
Energetski detektivi: skupina ali posamezni 
učenci hodijo med odmori po šoli in 
ugotavljajo, v katerih prostorih so brez potrebe 
prižgane luči ali drugi porabniki energije. 
Svoje ugotovitve zapisujejo in o tem poročajo 
mesečno na eko kotičku ali spletnih straneh ali 
na šolskem radiu. Na koncu šol. leta pripravijo 
poročilo o svojih ugotovitvah.  
 

Celo 
šolsko leto 

 

 

 

Maj 2014 

MLADI V 
SVETU 
ENERGIJE 

Anja Strgar 

Martina 
Perašin 

Z učenci v prvi triadi se bomo pogovarjali o 
tem od kod prihaja energija, kako bi bilo brez 
električne energije 
Učenci se bodo tudi likovno izražali na to 
temo in sodelovali na razpisu, ki ga je 
razpisala GEN energija.  
 

Od 
januarja 
2014 

Junij 2014 

MOJA REKA 
SI 

Martina 
Perašin 

Projekt poteka z namenom, da učence 
ozavestimo o pomenu rek in drugih voda. 
Prizadevajmo si za ohranitev le teh. 
Izdelali bomo foto strip in sodelovali v 
nagradnem natečaju. 

Spomladi 
2014 

Maj 2014 

ODPADKI  

Ervin Felicijan 

Jožica Čukajne 

 

 

Martina 
Perašin in 
kuhinja 

OZAVEŠČEVALNA AKCIJA : 
 
Zbiranje odpadnega papirja: šola mora 
organizirati vsaj eno zbiralno akcijo 
odpadnega papirja.  
 

 
Eko paket. Ključna aktivnost je ustrezno 
zlaganje, zbiranje in odlaganje kartonske 
embalaže za mleko in sokove, zbrane v šoli, v 
ustrezne zabojnike na ekoloških otokih. 
 
 

Oktober 
2012 

Maj 2013 

 

 

Celo leto 

 

 

 

Takoj po 
opravljeni 
aktivnosti 

 

 

 

Maj 2013 

 

 

 

 

TEDEN 
ZMANJŠEVA
NJA 

Vsi učenci in 
zaposleni na 
šoli 

V tednu zmanjševanja odpadkov bomo na šoli, 
v vrtcu in v širši lokalni skupnosti opozarjali 
na to, da čim bolj zmanjšamo količino  
odpadkov. Prav tako bomo prehrano 

November 
2013 

Januar 2014 



ODPADKOV organizirali tako, da bo čim manj odpadne 
embalaže in se za to trudili tudi v celem 
šolskem letu.  

EKO 
BRANJE ZA 
EKO 
ŽIVLJENJE 

Razredničarke 

od 1. do 5. R, 
priznanja 
pripravi 
Martina 
Perašin 

Kriterij za učence prve triade: najmanj dve 
knjižni deli s seznama  
Kriterij za učence druge triade: najmanj eno 
knjigo in obdelati članek iz časopisov, ki 
obravnavajo teme z ekološko vsebino. 
Kriterij za učence tretje triade: prebrati 
najmanj eno knjigo in strokovno obdelati 1 
ekočlanek iz časopisa ali revije.  
 

Celo leto Maj 2013 

EKOKVIZ 
ZA OŠ 

Klarisa Jerman 

Martina 
Perašin 

Učenci se bodo s pomočjo mentorice 
pripravljali na eko kviz na določeno tematiko 
in s tem poglabljali svoje znanje. Znanje bodo 
v svojih razredih lahko posredovali tudi 
svojim sošolcem.  
 

Od 
januarja 
2014 

Do maja 
2013 

LIKOVNI 
NATEČAJ 
»PREDNOVO
LETNI ČAS« 

Martina 
Perašin 

Likovni natečaj za najlepšo risbo na 
temo ''Prednovoletni čas'' na zimski motiv je 
oblika ustvarjalnega likovnega delovanja 
mladih. Tematsko naj likovna dela in izdelki 
obravnavajo zimske motive in prednovoletni 
čas ter božične in novoletne simbole. 

Prejeta likovna dela bodo ocenjevali  in 
izbirali v naslednjih kategorijah: 

1.  izbrane risbe v različnih dimenzijah 

in izdelki kot klasična likovna dela v 

različnih tehnik 
2.  izbrana likovna dela in izdelki z 

uporabo odpadnih oz. recikliranih 

materialov  
3.  izbrana likovna dela in izdelki z 

uporabo naravnih materialov 

 

Od 
decembra 

31.03.2014 

ZBIRANJE 
TONERJEV, 
KARTUŠ IN 
PLASTIČNIH 
ZAMAŠKOV 

Ladka Čuk 

(tonerji in 
kartuše) 

 

Martina 
Perašin 

(plastični 
zamaški) 

kontaktira s firmo, ki organizira zbiranje 
tonerjev, kartuš,... 

propagira, spodbuja razrede  in razrednike k 
tovrstnem zbiranju  
 
vodi evidenco zbranega materiala po razredih  
 

Celo leto Do maja 
2013 

EKO 
KOTIČKI PO 
RAZREDIH 

Vsi razredniki 
Razredniki, bodite pozorni, da je eko kotiček v 
razredu vedno urejen, dopolnjujte ga z 
informacijami in spodbujajte učence, naj 
prinašajo plastične zamaške, tonerje, 
kartuše,… 

Celo leto  

 



Vsi učitelji sproti obveščajo koordinatorico o dnevih dejavnosti, ki jih 
izvajajo v posameznem razredu, slikovno beležijo in napišejo kratek 
opis dejavnosti.  

 

Pripravila: koordinatorica eko šole Martina Perašin 


