
 
 

ENO OKOLJSKE SPREMEMBE – SPREMENI SE! 
 

1. Pri angleščini v 9. razredu sva v mesecu novembru in decembru izvedli uri 
medpredmetne povezave na temo EKOLOGIJA. Pri teh dveh urah so učenci 

spoznali najbolj pereče okoljske probleme, del ur pa so učenci izvedli doma kot projektno 

delo. Rezultate svojih raziskovanj so prikazali s plakati in jih tudi predstavili. 
 

 

 

How much water is used while having a 

5 – minute shower? 
 
Koliko vode porabiš pri petminutnem 

tuširanju? 

 

How much water is used while having a 
bath? 

 
Koliko vode porabiš za eno kopel?  

 

How much water is used while brushing 

teeth with tap running? 
 

Koliko vode porabiš pri ščetkanju zob, 
če imaš pipo odprto?  



 

Environmental ABC  

 
Okoljska abeceda 

 

 

 

 
Kot nadgradnja projektnega dela je v mesecu decembru 2008 nastal kratek film z 
naslovom “HITCHHIKING GUIDE TO CLEANER ENVIRONMENT”.  S filmom sodelujemo 

na mednarodnem natečaju “ENO Climate Change Campaign Plays 2008”.  Pri nastajanju 
filma so sodelovali naslednji učenci: Alen Rupnik, Urban Vuga, Anja Slokan, Tatjana 

Kotnik in Lucijan Fiţuleto. 
 
Videofilm si lahko ogledaš tukaj.  

 
 

2. ALI SI OKOLJSKO OZAVEŠČEN? Preveri z reševanjem kratke (dolge 2–3 

minute) spletne ankete za ”ENO Climate Change Campaign”. Za anketo klikni tukaj.  

 

https://sites.google.com/a/enoprogramme.org/climate-change-videos/slovenia
http://www.zoomerang.com/Survey/survey-intro.zgi?p=WEB228BRBHW8UL


 

3.  POMEMBNA SO SAMO DEJANJA – SODELUJ! 
 

 
A global climate change campaign  

19 – 25 January 2009 

 

 
Šole in druge vzgojne ustanove ta teden sodelujejo  
v globalni akciji ozaveščanja o podnebnih 

spremembah. Cilj akcije je vplivati na slehernega 
posameznika, da prispeva k ustreznejšemu ravnanju 

z okoljem.   
 
Slogan akcije je: POMEMBNA SO SAMO DEJANJA, 

NE BESEDE. 
 

V okviru akcije so učenci sodelujočih šol ţe sadili 
drevesa, likovno in literarno ustvarjali, izvedli različne 
dramatizacije, radijske intervjuje, javnomnenjske 

ankete, napisali članke in izdelovali maskoto akcije – 
ţabca Franclja. 

 

 
 

 
 

 
 
 

ŢABEC FRANCELJ, ki se bori proti podnebnim spremembam. 
 

 
 
 

 
Akcija bo dosegla svoj vrh 21. januarja, ko bo na tisoče papirnatih Francljev začelo pohod 

po ulicah in spodbujalo mimoidoče k spremembam v ravnanju z okoljem . POMEMBNA SO 
SAMO DEJANJA! Pohod se bo začel opoldne v  drţavah Oceanije, s soncem pa bo 
potoval na ulice Azije, Afrike, Evrope in nazadnje še na zahodno poloblo.  

 
V akciji sodeluje pribliţno 1000 šol in drugih vzgojnih ustanov iz več kot 100 drţav. Imena 

sodelujočih drţav najdeš tukaj. 
 
Še nekaj dejstev o organizaciji ENO: 

 ENO je okrajšava za Environment Online. 

 Sedeţ organizacije je v mestu Joensuu na Finskem.  

 Več o organizaciji ENO - klikni tukaj. 
 

 
Zapisali: Maja Grenko, učiteljica naravoslovja in gospodinjstva  
              Nataša Gajšek Ključarič, učiteljica angleščine in nemščine  

 
 

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=fi&oe=UTF8&start=0&num=200&msa=0&msid=104314371106651943437.00045ca361756809827c0&ll=5.971245,6.333618&spn=173.630514,360&z=1
http://www.joensuu.fi/eno/index_content.htm

