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POROČILO    

EKO ŠOLA  2012/13 
 

V okviru Eko šole smo v letošnjem letu izvedli naslednje aktivnosti: 
 

PROJEKTI 

 

1. ETZO - Evropski teden zmanjševanja odpadkov 

Izdelki iz odpadnih materialov 

 

Vodja: Špela Pečnik 

Udeleženci (učenci): 240  

Udeleženci (učitelji, ostali): 30 

 

Rezultati:  

Učenci so bili zelo aktivni. Aktivnosti, ki smo jih izvedli: 

- Izdelava vrečk za večkratno uporabo, 

- Piknik brez odpadkov, 

- Kuharska delavnica, 

- Izdelava nalepk za poštne nabiralnike, 

- Pogovor o tem, kako se zmanjšajo odpadki, 

- Likovno ustvarjanje iz embalaže, ki bi jo sicer zavrgli, 

- Tehniški dan - izdelava izdelkov za sejem.      

Izdelali smo raznolike izdelke, ki smo jih nato prodajali na šolskem božičnem sejmu. 

 

 

2. Šolska vrtilnica  

Šolski eko vrt  

 

Vodja: Mihaela Goltnik 

Udeleženci (učenci): 130 (Učenci vrtnarskega krožka(15), učenci 2.r, 3.r; 6., 8. in 9.r.) 

Udeleženci (učitelji, ostali): 8 

 

Rezultati:  

Aktivnosti, ki so bile izvedene: 

-nasaditev cvetočih lončnic, 

- sušenje zelišč za čaje, 

- pridelava lastnih semen, 

-izdelava tablic z imeni rastlin (za vrt) in predstavitvenih listov, 

- poslikava lončkov za zelišča, 

-raziskovanje zgodovine zelišč, 

-skrb in delo na zeliščnem eko vrtu, 

-polnjenje kompostnika, 

- uporaba vode iz zbiralnikov deževnice, 

-sodelovanje z društvom Ajda in vrtnarjenje po biodinam. metodi, 

-posaditev rastlin (posode, korita, plastenke) 
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3. Ekobranje za ekoživljenje 

Eko bralna značka 

 

Aktivnost:  

Učenci od prvega do tretjega razreda morajo prebrati najmanj dve knjižni deli s 

seznama. 

Vsebino knjig predstavijo sodelujoči učenci svojim mentoricam preko pogovora, 

lahko si pripravijo zapise, ilustracije v obliki plakata, miselne vzorce ali besedilne 

zapise o prebranem delu oz. lastna razmišljanja. 

Učenci od četrtega do šestega razreda morajo prebrati najmanj eno knjigo, lahko pa 

tudi več, in obdelati ter prebrati članek iz časopisov oz. revij, ki obravnavajo teme z 

ekološko vsebino. 

Učenci od sedmega do devetega razreda morajo prebrati najmanj 1 knjigo in 

strokovno obdelati en članek iz časopisa oz. revije z ekološko vsebino. 

 

Vodja: Tea Rotovnik 

Udeleženci (učenci): 32  

Udeleženci (učitelji, ostali): 4 

 

Rezultati:  

Sodelovali so lahko vsi učenci. V prvi triadi je bralo 26 učencev, v tretji triadi pa 6 

učenk. Letošnjemu gradivu, ki se je navezovalo na ekologijo, sožitje, revščino, 

drugačnost smo dodali nekaj novih naslovov na omenjeno tematiko. Dobro bi bilo v 

prihodnje ponovno dodati nove naslove. 
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AKCIJE 

 

1. Ozaveščevalna akcija  

Skrb za zdravje - zdrav način življenja 

 

Vodja: Sabina Kovačič 

Udeleženci (učenci): 240  

Udeleženci (učitelji, ostali): 30 

 

Rezultati, aktivnosti:  

Izvedli smo izredno zanimiv in pester naravoslovni dan, ki je zavzemal različne sklope 

- predavanja o nalezljivih boleznih, nevarnostih sonca, o sladkorni bolezni in alergije... 

V sodelovanju s Koronarnim klubom koroške smo imeli predavanje o boleznih srca in 

ožilja ter dalje delavnico oživljanja (učenci 8.,9. razredov ter učitelji). Delavnice smo 

imeli tudi na temo zdraveprehrane in priprave le-te. 

 

 

2. Zbiralna akcija 

Zmenek z drugo obleko 

 

Aktivnost:  

Organizirali smo izmenjavo, oddajo starih oblačil, torbic, modnih dodatkov, hišnih 

tekstilij.  

Akcijo smo izvedli v šolskem letu izvedli dvakrat - pozimi in v maju. Zbrali smo 

veliko količino oblačil in drugega tekstila (okoli 400kg), ki smo ga predali dalje. 

 

Vodja: Karmelina Pečovnik 

Udeleženci (učenci): 240  

Udeleženci (učitelji, ostali): 20 

 

 

3. Zbiralna akcija 

Zbiranje odpadnega papirja 

 

Aktivnost, razultati:  

trikrat na leto - september, december ali januar, april ali maj organiziramo akcijo 

zbiranja odpadnega papirja 

Od dveh akcij smo zbrali 25150 kg papirja. 

 

Vodja: Karmelina Pečovnik 

Udeleženci (učenci): 240  

Udeleženci (učitelji, ostali): 24 
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4. Zbiralna akcija 

Zbiranje odsluženih mobilnih telefonov 

 

Aktivnost:  

postavitev zabojnikov v šoli in zbiranje odsluženih mobilnih telefonov - sodelovanje s 

podjetjem Moje zlato d.o.o. 

 

Vodja: Karmelina Pečovnik 

Udeleženci (učenci): 240  

Udeleženci (učitelji, ostali): 4 

 

Rezultati:  

V sodelovanju s podjetjem Moje zlato smo izvedli akcijo zbiranja odsluženih mobilnih 

aparatov. Akcija traja do konca leta. Zbrali smo manjšo količino mobilnih telefonov. 

Pričakovali smo večji odziv, vendar ko smo analizirali, zakaj nismo zbrali več 

telefonov, smo ugotovili, da je bila to posledica velike akcije - tekmovanja - zbiranje 

odsluženih gospodinjskih aparatov, ki smo jo izvedli jeseni 
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IZBIRNE AKTIVNOSTI 

 

1. Zbiranje odpadne električne in elektronske opreme ter odpadnih baterij 

Ni debate - v Gorenje Surovina dajte stare aparate! 

 

Aktivnost:  

V mesecu oktobru se vključimo v veliko nagradno akcijo zbiranja odpadne električne 

in elektronske opreme, ki jo organizira podjetje Gorenje Surovina d.o.o., družba Zeos 

in Koroški Radio. Imeli smo tudi ogled e-transformerja pred šolo. 

 

Vodja: Karmelina Pečovnik 

Udeleženci (učenci): 240  

Udeleženci (učitelji, ostali): 30 

 

Rezultati:   

V tekmovanju, ki je letos potekalo med Koroškimi osnovnimi šolami (Mežiška, 

Mislinjska in Dravska dolina), smo zasedli odlično 5. mesto s 168219 točkami. Imeli 

smo tudi obisk e-transformerja. V trajno last smo dobili koše za zbiranje baterij, sijalk, 

e-odpadkov. Sodelovali smo tudi na natečaju s plakati, logotipi. 

(200kg telefonov, 217 kg baterij, 17540 kg velikih in malih  gospodinjskih aparatov, 

5825 kg televizijskih aparatov in monitorjev, 17 kg sijalk) 

 

Pozitivne izkušnje:   

Glede na to, da smo zelo mala OŠ na Koroškem, smo zbrali veliko aparatov. Udeležili 

smo se tudi koncerta pevca Zlatka, ki ga je kot nagrado dobila OŠ Prevalje in nas 

povabila na koncert. 

 

 

2. Energija – drugo 

Likovni natečaj Slopak 

 

Aktivnost:  

- sodelovanje na likovnem natečaju družbe SLOPAK - recikliraj plastenko 

- ogled filma in razgovor o reciklaži odpadkov 

 

Vodja: Mojca Petrič, Nevenka Germadnik 

Udeleženci (učenci): 31  

Udeleženci (učitelji, ostali): 2 

 

Rezultati:  

Učenci so na zanimiv način izdelali različne izdelke iz odpadnih plastenk in s tem 

naredili nove izdelke (darilna škatlica za steklenice, hranilnik prašiček...) na to temo 

so tudi izdelali plakate in se pogovorili o reciklaži in varčevanju. Nekatere izdelke so 

tudi prodali na šolskem božičnem sejmu. 
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3. Energija – drugo 

Tehniški dan – ekologija 

 

Aktivnost:  

Izvedli bomo tehniški dan z učenci 7. razredov na temo ekologija - v aprilu. 

Ogledali si bodo video vsebine na temo ločevanja odpadkov, onesnaževanja narave in 

posledic le-tega. Raziskali bodo šolo in okolico šole - kako skrbimo za naravo, kako 

ločujmo odpadke. 

 

Vodja: Špela Pečnik 

Udeleženci (učenci): 23   

Udeleženci (učitelji, ostali): 3 

 

Rezultati:  

V okviru teh. dne smo raziskali zanimive in pereče teme s področja ekologije, 

varovanja okolja. Z ogledom filmov, s pogovorom in raziskovanjem okolice, smo 

ugotovili, da imamo na šoli dobro urejeno zbiranje in ločevanje odpadkov. Med 

drugim so ugotovili, da smo poleg zbiranja papirja letos zbrali za oddajo tudi 57 kg 

tonerjev in kartuš  ter 510 kg zamaškov. 

 

Pozitivne izkušnje:  

Učenci po ogledu dokumentarnih posnetkov, ki prikazujejo uničevanje narave bolj 

kritično gledajo na onesnaževanje. Spoznajo, da imamo veliko različnih vrst 

onesnaževanja, za katere morda slišijo prvič (svetlobno, zvočno). 

Nastali so tudi zanimivi plakati na temo Svetovni dan Zemlje. 

 

 

4. Energija – drugo 

Nagradni natečaj Petrol 

 

Aktivnost:  

Izdelava nalepk in sloganov za električne naprave in stikala luči - sodelovanje na 

nagradnem natečaju Petrol 

 

Vodja: Špela Pečnik 

Udeleženci (učenci): 23   

Udeleženci (učitelji, ostali): 3 

 

Rezultati:  

Izdelali smo nalepke s slogani na izbrano temo - natečaj izdelava nalepk in sloganov 

za stikala električnih naprav in luči. 5 nalepk smo poslali na natečaj. 

Rezultatov natečaja še ne vemo. 
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5. Izobraževanje otrok o vodnem ciklu 

Svetovni dan voda 

 

Aktivnost:  

Učenci v oddelkih PB (pri učiteljici Jasmini Dretnik in Martini Podričnik) bodo 

ustvarjali na temo voda (kroženje vode, čiščenje vode, varovanje voda). Učiteljici 

Jasmina Dretnik in Špela Pečnik bosta pripravili plakat na temo voda. 

- Razgovor o varovanju voda in izpolnjevanje ankete Moje ravnanje z vodo (Vodni 

agent, eko šola) - 6. - 8. razred 

 

Vodja: Jasmina Dretnik, Martina Podričnik, Špela Pečnik 

Udeleženci (učenci): 110   

Udeleženci (učitelji, ostali): 3 

 

Rezultati:  

Pripravili smo ozaveščevalne plakate na temo Svetovni dan vode. Z učenci 6. - 8. 

razreda smo se pogovarjali o varovanju voda učenci so odgovarjali na anketo Ekošole 

- Moje ravnanje z vodo. 

Učenci OPB: ozavestili so pomen vode - vodni cikel, čiščenje, pomanjkanje... Izdelali 

so lastno črpališče vode in peščeni filter vode. 

 

 

 

6. Dobri odnosi doma, v družini – izvajanje aktivnosti s starši 

Športni dan Šport Špas 

 

Aktivnost:  

- druženje več generacij v naravi preko skupnih športnih iger (učenci, delavci šole, 

starši, stari starši) 

 

Vodja: Tamara Oblak 

Udeleženci (učenci): 265   

Udeleženci (učitelji, ostali): 30 

 

Rezultati:  

265 - vsi udeleženci (učenci, starši, stari starši...) 

Izvedli smo Dan druženja in gibanja vseh generacij. Kljub slabemu vremenu je bila 

dobra udeležba. Izvedli smo pohod, pripravljene smo imeli tudi igre na prostem. 

Govor sta imeli ravnateljica šole ga. Romana Košutnik in županja Črne na Koroškem 

ga. Romana Lesjak. Vsak udeleženec je prejel priponko. Podelili smo tudi priznanje 

najštevilčnejši družini in najmlajšemu udeležencu. 

Potekale so tudi meritve krvnega tlaka in holesterola. 
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7. Biotska raznovrstnost – drugo 

Likovni natečaj Pikapolonica 

 

Aktivnost:  

- sodelovanje na likovnem natečaju Pikapolonica pomaga, da je na krožniku bolj 

zdrava zelenjava 

(Slovensko združenje za integrirano predelavo zelenjave) 

 

Vodja: Špela Pečnik, Ivanka Kompan, Virginija Špeh 

Udeleženci (učenci): 50   

Udeleženci (učitelji, ostali): 3 

 

Rezultati:  

Na likovnem natečaju so sodelovali učenci 1.a (Kompan, Špeh), učenec 3.j (Pečnik) in 

učenci 6.a ter 6.b (Pečnik). Izdelali smo slike, skulpture na dano temo. 

Ob izdelovanju smo se tudi pogovarjali o pomembnosti zdrave prehrane, bio predelave 

zelenjave in pomembnosti pikapolonic in drugih koristnih žuželk v naravi. 

Vsi smo dobili priznanje za izdelke, ki so bili izbrani za razstavo, ki je bila v Mariboru 

31. 5. 2013. 

 

 

 

8. Biotska raznovrstnost – drugo 

Likovni natečaj Po Kekčevih stopinjah do znanja 

 

Aktivnost:  

- sodelovanje na likovnem natečaju Po Kekčevih stopinjah do znanja 

 

Vodja: Marina Krivonog 

Udeleženci (učenci): 26   

Udeleženci (učitelji, ostali): 1 

 

Rezultati:  

Učenci so se pogovarjali o onesnaževanju gozdov in nevarnosti onesnaževanja za 

živali. Iz ostankov blaga so izdelali zanimive izdleke, s katerimi so sodelovali na 

likovnem natečaju. 

 

Pozitivne izkušnje:  

Učenci so videli, da lahko tudi ostanke blaga koristno uporabimo. Pridobili so si 

pozitivne izkušnje v odnosu do narave. 
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9. Splošno – drugo 

Likovni natečaj Planica in otroci 

 

Aktivnost:  

- ustvarjanje na temo Planica in varovanje okolja (likovni natečaj SZS) 

 

Vodja: Špela Pečnik 

Udeleženci (učenci): 50   

Udeleženci (učitelji, ostali): 1 

 

Rezultati:  

Sodelovali smo na likovnem natečaju Planica in otroci (Planica in varovanje okolja). 

Izbrani smo bili med 20 slovenskih OŠ finalistk. Za nagrado smo se peljali na 

nagradni brezplačni izlet v Planico na ogled poletov. 

 

Pozitivne izkušnje:  

Celoten izlet, ki smo ga izvedli kot športni dan je bil za učence izredno pozitivna 

izkušnja. Za nekatere učence (predvsem socialno ogrožene) je bila to edina možnost, 

da si v živo ogledajo tako velik dogodek. 

 

 

10. Splošno – drugo 

Eko dan in Unesco kviz OŠ  Bratov Polančičev MB 

 

Aktivnost:  

- sodelovanje na nacionalnem projektu OŠ bratov Polančičev (UNESCO kviz in EKO 

dan) 

 

Vodja: Sabina Kovačič 

Udeleženci (učenci): 4   

Udeleženci (učitelji, ostali): 1 

 

Rezultati:  

Sodelovanje na delavnicah - Eko dan in na Unesco kvizu. Skupina, v kateri je bila 

naša učenka, se je uvrstila do polfinala. 

 

Pozitivne izkušnje:  

Učiteljici in učenkam je bil Eko dan izredno všeč. Tudi mi bomo v prihodnje izvedli 

tehniški dan - Eko dan na podoben način, v katerem bodo vključeni učenci in učitelji - 

vsak s svojega področja.  

V prihodnje se bomo vključili tudi v projekt EKO šole - EKO KVIZ. 

 

 

         Špela Pečnik 
        Šolska koordinatorica EKO šole 



 

 

OSNOVNA ŠOLA  

Č R N A  N A  K O R O Š K E M  

 
 

CENTER 142, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM,  

TEL. 02/8704140   FAX 02/8704150 

E-MAIL: o-crna.mb@guest.arnes.si 
DAVČNA ŠT.: 98266225 

  Črna na Koroškem, 1. 7. 2013 

 

 

 

 

 

 

 


