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EKO dan
Drugega aprila, na lepo sončno soboto, smo imeli na naši šoli na vseh lokacijah eko 
dan. Namen tega dne je bil, da očistimo šolska dvorišča, igrišča in okolico Kranja. 
Učenci, udeleženi v akcijo, smo za začetek dobili bele malice, tako da se je že na 
daleč videlo, da bo dan nekaj posebnega. 

Dan smo na Centru učenci predmetne stopnje začeli z nagovorom podravnateljice 
Ingrid Klemenčič, nato pa smo si ogledali predstavo Društva za boljši svet. Naslov 
predstave je bil Super, da smo različni.  

Po predstavi so imeli učenci različne delavnice. Za učence predmetne stopnje so bile 
teme delavnic določene: 6. razredi so imeli delavnico s temo strpnost do drugih, 7. 
razredi so se  učili ekologije medsebojnih odnosov, 8. razred je imel delavnico na 
temo, kako beseda lahko močneje udari kakor pest, 9. razredi pa so imeli delavnico 
z naslovom Daj svetu najboljše, kar imaš, in najboljše se bo vrnilo k tebi.  

Po delavnicah je bila malica, nato pa smo skupaj z učitelji odšli na šolsko dvorišče 
in drugod po Kranju, kjer smo čistili okolico. Na Matični šoli so počeli enako kot 
mi na Centru, zamenjan je bil le vrstni red: začeli so s čistilno akcijo, končali pa s 
predstavo. 

Učenci razredne stopnje so imeli ta dan svoj program. Tako na Primskovem kot 
tudi na Matični šoli in na Centru so izdelovali razne izdelke ter pospravljali šolo in 
svoje učilnice. 

Potrebno je povedati, da okolica je šol po čistilni akciji kar sijala od čistoče in 
želimo si, da bi čim dlje tako ostalo. 
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Super, da smo različni
Za začetek dneva smo si ogledali predstavo. Prišla je skupina Društvo za boljši 
svet. Igrajo, da bi ljudem pokazali razliko med dobrim in slabim in da bi spoznali, 
da je v družini življenje lepo. 

Zgodba je postavljena v sodobno slovensko oklje, ko deklica, ki se pripravlja na 
pustno rajanje, po nesreči podrgne čudežno svetilko in iz nje skoči zloben duh. 
Ta začara celotno dogajanje v najbolj črn scenarij, a junaki zgodbe na koncu zlo 
premagajo in vse se srečno konča.  Med samo igro se srečujemo s stereotipi, rasno 
nestrpnostjo, različnostjo vlog moških in žensk v družbi ipd. 

Ljudje, ki so  igrali, niso igralci, ampak imajo svoje poklice in igrajo ljubiteljsko. 
Tako so igralci na primer medicinska sestra, zdravnik … Vodja društva je Goran 
Škobalj, ki je pedagog. Društvo svoje igre igra po šolah.

V predstavi so nam pokazali, da smo vsi ljudje drugačni, a zato nič manjvredni.
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Matična šola
RAZREDNA STOPNJA

Medtem ko ste na Centru imeli delavnice, smo novinarke odšle na matično šolo in 
malce pokukale k nižjim razredom, da bi videle, če se imajo (tudi oni) fino.

1. a je bil verjetno najbolj vesel razred na šoli, saj so učenci navdušeno naredili 
vsak svojo sluz. Izvedeli smo, da se jo naredi iz tekočega lepila in barve za torto. 
Poleg tega pa so navdušeno opazovali paglavce in skupaj smo ugotovili, da iz 
paglavca zraste žaba (nekateri so se čudili)
V 2. a skorajda nismo vstopile, ker smo mislile, da jih ni notri, saj so bili (pod nad-
zorom stroge učiteljice) tiho kot miške. Zelo nas je presenetilo, da so gledali kratek 
filmček o ločevanju odpadkov in reševali delovni zvezek za slovenščino (???).
2. b je izdeloval škatlice iz tetrapakov, kar se jim je zdelo zanimivo.
3. b je bil ves na nogah, saj so se pogovarjali in delali plakate o onesnaževanju 
okolja in ločevanju odpadkov, ki jih bodo tudi razstavili. (Več pa v zanimivostih.)
4. b smo zmotile med velikim hrupom in neredom, a so nam z veseljem pokazali 
svoje umetnine - prave ladjice iz odpadne embalaže.
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ČISTIMO MATIČNO

Ko smo novinarke prispele do Matične šole, se je okoli 
nje kar kadilo. Na eni strani sta sedmošolca Elvis in Rok 
z učiteljem Zenjilovskim pobirala odpadke (moramo 
reči, da se je Rok veliko bolje izkazal), je pred šolo kosil 
Matic, drevje sta obrezovali devetošolki, pred vhodom uprave pa se je vse kadilo 
od zavzetega pometanja. 

Na šolsko igrišče so postavili  največji smetnajk in pridni učenci so ga dodobra 
napolnili. Tisti, ki si niso dali opravka okoli šolskega poslopja, so se odpravili 
čistiti bližnjo okolico.  In kaj vse so našli! Učenci osmega razreda so svoje smeti 
pobrali na bregu Kokre. Bilo je toliko gum, plastike in drugih odpadkov, da so za 
prenašanje uporabli kar star šotor, ki so ga našli prav tam. Tudi ostali razredi so se 
vračali  s čiščenja s polnimi vrečami smeti.

 Potem so imeli malico, delavnice in si ogledali predstavo Super, da smo različni.  
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PŠ Center

EKO DAN RAZREDNE STOPNJE CENTRA

Na šoli Center je bil eko dan za prvošolčke poseben, saj so se začeli spoznavati  
ekologijo. Vsi učenci razredne stopnje so pospravljali svoje razrede, pri tem pa so 
se naučili še, da je treba poskrbeti za čistočo razreda tako kot čistočo okolice. Prvi 
razredi so poleg pospravljanja izdelovali še kokoške iz papirja. Na koncu pa so vsi 
odšli v mesto, kjer so si ogledali plesno predstavo Saše Lončar.
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KAJ SO POČELI NA CENTRU - 
PREDMETNA STOPNJA?

Centrovce smo okoli enajstih našli pred šolo in okoli 
nje. Večina učencev je pobirala smeti in se nastavljala 
sončnim žarkom. Nekaj učencev je barvalo vhodna vrata 

šole. Zakaj so pobarvali vhod? Zato, da bo lepši.
Šestošolci so poskrbeli za čistočo okoli zapuščenega dela naše stavbe ter šolskega 

dvorišča. Fantje 7. c razreda so večinoma pobirali cigaretne ogorke, punce pa so 
sadile rože za pred vhod. “Devetarčki” so se lotili Prešernovega gaja. Osmi razred 
smo kasneje ujeli, kako s polnimi vrečami smeti prihaja od Kokrinih bregov.
Šola ima po eko dnevu lepša vrata, vsej za en vikend čistejšo okolico in zaradi rož 
prijaznejšo podobo. 
Upamo, da bo tako tudi ostalo!
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PŠ Primskovo
KAJ PA PRIMSKOVO?

Učenke novinarskega krožka smo obiskale tudi podružnično šolo Primskovo. Na 
poti smo srečale 2. razred, ki je ravno odšel izpred šole. Nadaljevale smo proti 
šoli. Ko smo prispele, nekaterih razredov ni bilo v šoli. Povedali so nam, da so 
se razpršili po okolici, ker pridno pobirajo smeti. Pri šoli pa smo vseeno videle 1. 
razred, ki je čistil travo za šolo. Pokazali so nam ježka, ki so ga našli. Nato so nam 
namignili, naj pokukamo še v šolsko zaklonišče, kjer smo srečali učiteljico Mojco 
ter nekatere učence, ki so pospravljali. Imeli so ogrooomno dela.  

Kaj delate?
Pospravljamo.
Se je zgodilo kaj zanimivega?
Da, našli smo ježka.
Kaj ste delali, preden ste šli ven?
Bili smo v razredu in risali.   

Miha, 1. e
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In učitelji?
Naše pozorno novinarsko oko je beležilo tudi, kaj 
počnejo na eko dnevu učitelji. Ugotovili smo, da so nekateri bolj, nekateri pa manj 
zavzeti za čisto okolje. V prispevku smo nekatere izpostavili, ker smo jih ujeli v 
objektiv, verjamemo pa, da je bilo še veliko pridnih v bližini. Hvala, ker ste vzor! 

Za učiteljico Avguštin vemo, da je zelo vestno in skrbno pobirala smeti. Povečini 
je pobirala črepinje razbitih steklenic in se pri tem tudi urezala. 
Učiteljica Polovšek je na Matični šoli učencem pokazala, kako pravilno pobirati 
plevel izmed ploščic v tleh. 
Učiteljici Pavlin in Okorn sta skrbeli za barvanje šolskih vrat v oranžno barvo, 
učiteljica Urbiha pa je učenkam pokazala, kako se pravilno sadijo rože. 
Štiri učiteljice in hišnik na Primskovem so pomagali otrokom, ki so pridno pobirali 
odpadke okoli šole, učiteljica Bertoncelj pa je posrbela za čistočo v zaklonišču. 
Učitelja Klemna, ki je bil tudi pobudnik čistilne akcije, smo našli v mestnem jedru, 
kjer je koordiniral čistilno akcijo po Kranju. 
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Intervju
INTERVJU S KLEMENOM MARKLJEM

Klemen Markelj je vodja in učitelj na podružnici 
Primskovo. Poleg tega pa je tudi tabornik in 
pobudnik čistilne akcije po Kranju. Z njim 
smo malo poklepetali na Glavnem trgu, kjer so 
ravno izbirali naj smet čistilne akcije.

Centrifuga: Ste vi pobudnik te akcije?
Klemen Markelj (v nadaljevanju K. M.): Ja.

Centrifuga: Kako ste se tega spomnili?
K. M.: Včasih smo taborniki čistili Kranj skupaj, vendar nas je bilo veliko premalo. 
Zato sem pred desetimi leti spomnil čistilne akcije, kjer bi sodelovali tudi ostali.

Centrifuga: Ste ponosni na otroke z vseh šol, ki tako pridno čistijo naše mes-
to?
K. M.: Seveda sem nanje ponosen! Že to, da so pripravljeni sodelovati, je super.

Centrifuga: Kdo mislite, da bolj sodeluje na tej akciji: otroci ali odrasli?
K. M.: Mislim, da odrasli. To pa zaradi tega, ker oni čistijo tudi veliko bolj zaht-
evne dele mesta, ki so sicer težko dostopni, vendar prav tako onesnaženi.

Centrifuga: Kdo vse lahko sodeluje v tej akciji?
K. M.: Na tej čistilni akciji lahko sodelujejo čisto vsi. Drugače pa akcija zajema le 
Občino Kranj.

Centrifuga: Koliko udeležencev pričakujete letos?
K. M.: Letos se je čistilne akcije udeležilo 3.500 udeležencev.

Iz drugih virov smo izvedeli še, da se je na tej čistilni akciji pobralo 150 kubičnih 
metrov odpadkov, kar je dvakrat več kot lani!
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Vprašali smo ...
Posameznike smo povprašali, v kateri zbiralnik spada tetrapak mleka, soka in dru-
gi tetrapaki, kam odvržemo karton in če vedo, da je potrebno plastično embalažo 
umiti, preden jo odvžejo, ker nas je zanimalo, če učenci sploh vedo, kam kaj spada. 
Ugotovili smo, da po večini vedo, kam kaj spada, skrbijo pa nas nekateri odgovori, 
ki kažejo, da pri ločevanju odpadkov nismo vedno vestni.

Iza Sladič, 7. č: Tetrapak po mojem mnenju spada med plastiko.

Petra Jeler, 7. c: Mislim, da tetrapak spada med plastiko, ker je znotraj plasti-
ficiran. 

Vitja Zlatnar, 7. c: Karton med papir, za tetrapak ne vem. DA vem, da moram umiti 
jogurtov lonček.

Rok Valjavec, 9. b: Karton v papir, tetrapak v plastiko in vem, da je treba umiti 
lonček, a tega ne počnem.

Tara, 5. e: Tetrapak vržemo med plastiko in lonček je potrebno umiti.

Doroteja Kragl, 9. a: Karton v odvržemo med papir, tetrapak med plastiko, lonček 
pa moramo umiti in to tudi počnem.

Jaka Gorišek, 9.c: Ravnokar sem izvedel, da je treba lonček umiti. Hvala!

Miha, 1. e: Karton spada med papir, tetrapak med menda papir (ne vem točno). 
Vem, da moram lončke umiti, preden jih vržem v smeti. 
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Anketa: LOČUJEŠ?!?
V razredih predmetne stopnje na Centru smo že pred eko dnem povprašali 
učence, če tudi doma ločujejo odpadke. Na voljo so imeli tri možne odgovore:  
DA, NE in VEČINOMA DA, VČASIH PA TUDI NE.

V 6. c razredu je vseh 23 učencev odgovorilo, da doma ločujejo odpadke.
V 6. č razredu sta sicer dva učenca manjkala, vendar prav tako vsi ločujejo in to 
kar 26 učencev.
V 7. c jih je 22 odgovorilo z da, 1 pa z večinoma da, včasih pa tudi ne. 
Učenci 7. č so odgovorili  24-krat z da, dva večinoma ločujeta, ne pa vedno, eden 
učenec pa odpadkov ne ločuje. 
V 8. c  25 učencev ločuje odpadke, tudi tukaj samo eden tega doma ne počne. 
9. c ločuje celoten razred, to pa je 18 učencev. 
V 9. č prav tako vsi doma ločujejo, torej imajo 20 vestnih učencev. 

Anketa je pokazala, da so učenci kar pridni, kar se ločevanja odpadkov tiče, 
želimo pa si, da bi LOČEVALI VSI! Zemlja je namreč samo ena in od vseh! 
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Zanimivosti
V 3.B imajo očitno genija: ko so trije nekoliko 
nespretni s tipkovnico iskali informacije o okolju, 
je eden od njih izjavil: »Pa še jaz vem več kot in-
ternet!« Novinarski krožek ga prosi za avtogram.

Na šoli Center smo pokukali v razrede mlajših učencev, 
da bi odkrili, kako ločujejo in pospravljajo.
1. razred je bil zgledno pospravljen, a njihov koš je bil 
malce slabši, zato si zaslužijo 4.
2. razred je bil kot iz hotelske reklame, tako kot tudi nji-
hov koš. Učiteljica je bila zelo ponosna na svoje učence, 
ki so resnično zaslužili 5.
3. razred pa je bil razmetan, nihče ni pospravljal in 
ločeval, zato jim za spodbudo damo 2.

Ob natančno 9. uri in 5 minut se je učiteljica Pavlin 
nenadoma odpeljala z rdečim avtomobilom. 
Kasneje je povedala, da je šla po rokavice.

Na »terenu« pa je Elvis zatožil učitelja, da je 
pobral le 6 papirčkov. Za njegovim hrbtom 
pa nam je učitelj povedal, da je Elvis pobral 
le 10 papirčkov. Komu torej verjeti?

Aiken Aleša Primožič, 6. c: Smeti pobirajo majhni otroci. FLOP DNEVA:
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Zanimivosti
Ali te neosveščenost skrbi?
Miha, 1. e: Ja.  
Tara, 5. e: Ja. Zrak in voda sta pomembna za 
življenje. Koliko časa bomo še lahko dihali?!?  

Ko smo novinarke, sicer splošno nekoliko nižje 
rasti, šle nazaj na center, sta nas 2 starejša človeka 
na cesti ogovorila: »Glej, koliko drobiža!« Torej 
bi mi morale reči: »Tale bankovec je pa že obra-
bljen.« Pa seveda nismo.

Bojan Švabič, učitelj: Presenetilo me je, da je Prešernov gaj precej čist.

Zakaj čistimo Kranj? 
Katja Štular, 9. c: Da Kranj ne bi bil umazan. 

Hmmmm.
Glede na pobrane 
smeti, nismo čisto 
prepričani, če smo 
bili v istem Gaju!

Smo pa opazile malomarnost 
tudi v okolici šole, sodišče, v 
Šorlijevem naselju ...



Ste vedeli?
ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA

Drevesa so naše največje bogastvo, zato jih ne smemo 
toliko posekati. Tudi na naši šoli pomagamo ohraniti 
vsako leto čim več dreves, zato vsako leto zbiramo star 
papir za recikliranje. Deset kilogramov reši eno smreko, 
torej so zbiralne akcije papirja zelo pomembne. Lani je 
v Sloveniji potekala akcija Očistimo Slovenijo v enem 
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dnevu, ki so jo organizirali Ekologi brez meja. V tej akciji so čistili divja odlagališča, 
letos pa so se zaradi uspeha lanskoletne akcije odločili, da bodo zbirali star papir. 
Naslov letošnje akcije je Star papir za novo upanje. Vsako leto se zbere veliko 
prostovoljcev, med katerimi je tudi naša šola. Sodelujejo pa tudi druge šole, vrtci 
srednje šole, fakultete, pa tudi podjetja in javne organizacije po vsej Sloveniji. 
Želimo ohraniti gozdove, saj so naravna značilnost naše države! 

BODI EKO!

Rad ješ svežo zelenjavo in sadje, pa ne veš, 
ali je pridelano ekološko ali ne? najbolj boš 
gotov o kvaliteti pridelanega, če boš vse 
pridelal sam!

1. Izberi si del domačega vrta ter ga začni obdelovati (seveda je priporočljivo, če 
se o tem prej pomeniš s starši)!
2. Najprej se točno odloči, kaj boš posadil. O tej rastlini se čim bolj natačno po-
zanimaj.
3. Nato ogradi vrt, ga prekoplji ter kupi semena, ki jih boš kasneje posadil. Če boš 
vrt redno zalival, bodo rastline zagotovo obrodile.

Skrb za lastni vrt je priporočljiva tudi za vse tiste, ki želite dobiti hišnega ljubljenčka, 
a vam starši ne dovolijo. S tem, ko boste redno zalivali in skrbeli za vrt, jim boste
pokazali, da se odgovorni, kar bo zagotovo pripomoglo k temu, da bodo starši
še enkrat premislili.
Na žalost pa nimajo vsi vrta. Tisti, ki ga nimajo, pa lahko nekatere vrste zelenjave 
in sadja posadijo tudi v vrtne lončke ter jih gojijo na balkonih ali v stanovanju.



Med čistilno akcijo smo učenke novinarskega krožka odšle tudi v mesto, kjer je bil 
center čistilne akcije Očistimo Kranj. Tam so imeli kranjski taborniki postavljene 
šotore. Eden je bil z informacijami, kjer so ljudje lahko izvedeli več o čistilni akciji, 
kje poteka ipd. V enem šotoru pa so pekli palačinke, da so se ljudje po posprav-
ljanju lahko malo posladkali. Imeli so tudi razstavljene »naj smeti«, ki so jih izdelali 
sami.

Čistilna akcija v mestu
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Foto kotiček
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NAJ SMET 2011 - 
8. razred, MŠ

Pred čistilno akcijo 
- CENTER.

Matic - po našem 
mnenju eden najbolj 
zagretih čistilcev!

Odmor!!!

Čas za norčije!

Pridno delamo ...

Lepšamo Center!
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Za časopis (j)E(n)KO smo se potrudile novinarke: Katarina Minatti, Liza Božič, 
Nika Žilavec, Iza Lebar, Petra Luskovec, Petra Jeler, Tamara Stritih, Ines Likar, 
Patricija Tomažič in Elena Kukovica pod vodstvom učiteljice Andreje Molan.

Bele majčke so hit! Če 
so le popisane!

Primskovo je očiščeno! A je treba 
še kje kaj očistiti??? 

V skladišču bi zdaj lahko jedli 
s tal, tako je pospravljeno!

Tale ladjica je zagotovo 
najhitrejša!

Bodi Jenko, 

bodi EKO!


