
 

 

 Vzgoja za okoljsko odgovornost. 

 Razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov. 

 Vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju. 

 Spodbujanje kreativnosti, inovativnosti in izmenjava idej. 

 Učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija). 

 

 

 

tematski sklop vključeni 

ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE vsi učenci 

ODPADKI vsi učenci 
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projekt vodja vključeni 

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE Vesna Zidar Antlej vsi učenci 

EKOKVIZ ZA OŠ Estera Antolinc 6., 7., 8. razred 

FESTIVAL ALTERMED Simona Gretič vsi učenci 

MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE Petra Prevolšek 7. in 9. razred 

 

aktivnost vključeni 

Zbiranje odpadnih tonerjev, 

kartuš in trakov 

vsi učenci 

Zbiranje papirja vsi učenci 

Zbiranje zamaškov vsi učenci 

Zbiranje baterij vsi učenci 

 

 

CILJI IN VSEBINE TEMATSKIH SKLOPOV 

ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE 

Glavni cilji so: 

 razumeti pomen pestre in uravnotežene hrane za rast in zdravje; 

 spoznati, da jim uživanje različne hrane, telesne aktivnosti in počitek pomagajo 

ohraniti zdravje; 

 spoznati proizvodnjo kruha od moke do izdelka; 

 spoznavajo negativne vplive alkohola na človeka; 

 spoznati, da imajo nekatere zdravilne rastline zdravilno snov v koreninah, 

cvetovih, listih ali v plodovih; 

 razvijati kulturo prehranjevanja in spoštljiv odnos do hrane; 

 skrbeti za lepo vedenje pri mizi in uporabo jedilnega pribora; 

 ozaveščati o pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in 

prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora; 

 spoznati različne vrste medu in čebelje pridelke ter njihovo koristno uporabo v 

vsakdanji prehrani in domačem zdravilstvu; 

 spoznajo vpliv redne športne aktivnosti na zdravje in dobro počutje. 



ODPADKI 

Glavni cilji so: 

 povečevanje ozaveščenosti učencev o pomenu ustreznega in odgovornega 

ravnanja z odpadki; 

 izobraževanje o načinih ravnanja z odpadki torej o ločenem zbiranju odpadkov; 

 zmanjševanje količin odloženih odpadkov in povečanje deleža njihove ponovne 

uporabe oziroma recikliranja. 

 

Aktivnosti, ki jih bomo izvajali so: 

 zbiranje odpadnega papirja, tonerjev, kartuš, baterij, zamaškov; 

 opazovanje pravilnega odlaganja odpadkov v ustrezne zabojnike; 

 izobraževanje o ustreznem zlaganju in odlaganju tetrapakov zbranih pri malici; 

 čistilne akcije v okolici šole (tedensko, spomladi); 

 izdelovanje izdelkov iz odpadne embalaže; 

 eko dan. 

 

VSEBINE PROJEKTOV 

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 

Učenci bodo s pomočjo ekološke literature razvijali individualno kreativno mišljenje, se 

aktivno vključevali v okolje, svoje znanje bodo lahko medpredmetno povezovali in 

izmenjavali izkušnje, izvajali aktivnosti z ekološkimi vsebinami in ustvarjali konkretne 

izdelke (plakate, zgodbe, predstavitve, risbe …). 

UČENCI PRVE TRIADE morajo prebrati najmanj dve knjižni deli iz priporočilnega 

seznama. 

UČENCI DRUGE TRIADE morajo prebrati najmanj eno knjigo iz priporočilnega seznama 

in en članek iz časopisov oz. revij, ki obravnavajo teme z ekološko vsebino (npr. revija 

Gea, ki jo najdejo v šolski knjižnici). 

UČENCI TRETJE TRIADE morajo prebrati najmanj eno knjigo in prebrati ter strokovno 

obdelati dva »ekočlanka« iz strokovnega časopisa oz. revije. 

 
 

EKOKVIZ – 27. januar 2021 

Učenci 6., 7. in 8. razredov tekmujejo v ekipnem tekmovanju v ekoznanju (teme: Hrana; 

Krožno gospodarstvo; Energija). 
 

FESTIVAL ALTERMED 

Marca 2021 bomo sodelovali na sejmu Altermed v Celju na temo »Z lokalno pridelano 

hrano, gibanjem do krepitve našega zdravja«. 

 

 

EKODAN (v povezavi z ND) 

13. november 2020 



 


