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SODELOVANJE V DOBRODELNI AKCIJI JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO
Naša šola se je v času od

odpadnih

pločevink.

Uroš Drnovšek pa je

1.

Osnovna šola, ki zbrala

za akcijo napisal sim-

2014 vključila v vseslo-

največ

patično

vensko dobrodelno akcijo

posameznega učenca, je

Minki Pločevinki. Zak-

Jaz, Ti, Mi, za Slovenijo.

prejela glavno – športni

ljuček je akcija doživela v

Le-to

organiziralo

poligon v vrednosti 1.500

petek, 17.10.2014, ko je

društvo Tandem Zagorje,

EUR ter prehodni pokal.

v

ki si prizadeva ozavestiti

V sklopu akcije je potekal

Zagorje potekala zaključ-

mlade o pomenu zdrave-

tudi natečaj v risanju in

na prireditev humanitar-

ga okolja in skrbnega

izdelavi skulpture Minke

ne akcije, na kateri so

odnosa

Pločevinke.

vsa zbrana sredstva

do

30.

je

do

septembra

narave.

V

pločevink

na

sklopu humanitarne akci-

Izmed prejetih risbic Min-

je so zato organizirali 1.

ke Pločevinke je komisija

državno prvenstvo v

izbrala dve. Nagrajena

zbiranju pločevink za

avtorja

osnovne šole. V projek-

Adelisa Zukič, oba z OŠ

tu je sodelovalo 44 osno-

Toneta

Okrogarja

vnih šol oziroma 12.000

Zagorja,

sta

osnovnošolcev,

pod vodstvom mentorice

ki

so

zbrali preko 3.200 kg

Nik

Jazbec

in
iz

ustvarjala

Jadranke Kačič.
Naša šola pa je v akciji pomagala tudi drugače: aktivno je sodelovala pri oblikovanju
zaključne
akcije,

prireditve
naš

učitelj

zgodbico

Delavskem

o

domu

poklonili Splošni bolnišnici

Trbovlje

za

nakup novega inkubatorja.
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EKO BRANJE ZA EKO ŽIVLJENJE
V eko bralno značko se učenci

morali prebrati dve knjigi in en

vključujejo, da bi se izobraževali

članek, do tega pa tudi zavzeti

na področju ekologije in varstva

stališče in ga predstaviti mentori-

okolja.

ci.

Učenci 1. triade so morali prebra-

Kot ponavadi so bili najmarljivejši

ti po dve knjižni deli s seznama,

za branje učenci 1. triade. Eko

nato pa prebrano predstaviti svoji

bralno značko je skupaj opravilo

mentorici v obliki zapisa, ilustraci-

več kot 100 učencev. In kaj jim

je, miselnega vzorca ipd. Učenci

je bilo pri eko bralni znački naj-

2. triade so morali prebrati naj-

bolj všeč?

manj dve knjigi in en članek iz

Maruša: Prebrala sem neko knjigo o Sloveniji in še eno knjigo o
džungli. Posebej všeč mi je bila
knjiga o Sloveniji, saj je bila zelo
poučna in zabavna.
Megi: Ekobralno značko sem
naredila, ker zelo rada berem in

časopisov in revij, ki obravnavajo
teme z ekološko vsebino, ravno
tako so morali tematiko predstaviti mentorici. Učenci 3. triade so

me vse zanima.
Eva: Najbolj mi je bila všeč neka
knjiga o slonu.
Jaka: Prebral sem veliko različnih
knjig. Vse mi je bilo všeč.
Urh: Zelo rad berem in ponavadi
sem bral pred zajtrkom, da mi je
čas hitreje minil.

SODELOVANJE V MENJALNEM KROGU ZASAVJA
Letošnje šolsko leto je eko kro-

prebivalci pa na teh dogodkih

razvija lokalno skupnost … Naša

žek potekal nekoliko drugače.

izmenjujejo

dobrine:

šola se je v Menjalni krog vključi-

Ekokoordinatorici sva se povezali

zelenjavo,

proizvode,

la s pripravo različni delavnic za

z Menjalnim krogom Zasavje in

sadike, knjige, oblačila, darila,

najmlajše in tudi nekoliko večje

se dogovorili za mesečno sodelo-

pustne kostume … Pri izmenjavi

otroke: na njih smo barvali,

vanje.

si pomagajo s posebnimi kuponi,

risali, izdelovali cvetlice iz papir-

Menjalni krog Zasavje je lokalni

imenovanimi kuolm; če njihove-

ja, ptičje krmilnice iz odpadne

menjalni sistem (LETS – Local

ga denarja nimaš, pa se je

embalaže, šivali blazinice s sivko

Exchange

mogoče dogovoriti tudi o zamen-

… Pri tem so nam seveda poma-

katerega namen je vzpostaviti

javi blaga za blago oz. storitev.

gali učenci, ki so se vključili v

odprto skupnost za izmenjavo

Ideja se nam je zdela zanimiva,

ekokrožek.

različnih dobrin, storitev in med-

saj menjalni krog spodbuja k

sosedsko pomoč. Poteka vsako

ekološkemu

prvo soboto v mesecu, lokalni

zavrača potrošništvo, ohranja in

Trading

System),

aktualne
domače

načinu

življenja,
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SODELOVANJE NA EKOKVIZU
Tudi v letošnjem šolskem letu je

nje. Znanje pa jim bo seveda

naša šola sodelovala na ekokvizu.

kljub temu ostalo! Čestitke!

Nanj so se prijavile tri nadobudne
šestošolke, s katerimi smo se
redno dobivali in se pripravljali na
tekmovanje. Teme letošnjega
ekokviza so bile Čebele in medonosne rastline (6.r), Les (7.r) in
Energija (8.r).
Šolsko tekmovanje je potekalo v
petek, 6. marca 2015. Učenke so
dosegle dober rezultat, žal pa se
niso uvrstile na državno tekmova-

ZBIRANJE STAREGA PAPIRJA
V okviru ekošole vsako leto zbira-

Naslednje zbiranje je potekalo v

Za zbrani papir učenci prejmejo

mo star papir, in sicer jeseni in

aprilu 2015, in sicer od 10. do 14.

denar, ki ga v dogovoru z razred-

spomladi.

aprila, na njem pa so poleg učen-

niki namenijo za končni izlet.

Jeseni smo zbirali star papir od

cev matične šole sodelovali tudi

20. do 24. novembra 2014. Pri

učenci, ki obiskujejo obe podruž-

tem so sodelovali učenci matične

nični šoli. Tudi v aprilu so bili

šole in podružnične šole Kisovec,

učenci zelo marljivi: zbrali so

zbrali pa so ga kar 10 ton. Najus-

skoraj 9 ton papirja. Ponovno sta

pešnejši razred je bil 3. a, ki je

prvi dve mesti zasedla 3. a s

zbral kar 2410 kg papirja, na 2.

1834 kg in 6. b s 1633 kg.

mestu je bil 6. b s 1680 kg in na
3. mestu 2. b s 713 kg.

OBISK KMETIJE
Tretješolci smo si v oktobru ogle-

čali. Nato nas je gospodar kmeti-

dali kmetijo Ule v Podlipovici.

je popeljal po njegovem poses-

Pričakala nas je gospodarica, ki

tvu, predstavil orodja in pripomo-

nam je najprej predstavila delo

čke, ki jih na kmetiji uporabljajo,

na kmetiji. Nato smo dobili koše

ter pokazal nekatere živali, ki jih

ter se odpravili nabirat koruzo.

redijo. Dan je hitro minil, s kmeti-

Nabrano koruzo smo zložili v

je smo se odpravili polni dobre

kozolec. Gospodar nam je poka-

volje in novih spoznanj.

zal, kako se lička koruza. Hitro
smo zavihali rokave in se lotili
dela. Z ličkanjem smo hitro kon-

