Ljubljana, 16. april 2010

1. UVOD ALI KAJ VSE SMO NAREDILI EKOLOŠKEGA NA NAŠI ŠOLI
16. aprila 2010 je na OŠ Dravlje potekal eko dan. Na ta dan smo se vsi učenci in učitelji naše
šole organizirali in s skupnimi močmi uredili šolske prostore in okolico šole. Poskrbeli smo
tudi za naše zdravje, saj smo si privoščili obilen zdrav zajtrk in se ob pometanju in barvanju
ploščadi prijetno razmigali.
Pri nastajanju biltena in fotoreportaži so sodelovali učenci in učenke 7. razreda. Trije fantje,
Aljaž, Sašo in Žiga, so pod vodstvom učiteljice Urške Perko poslikali okolico šole pred
začetkom del, tri dekleta, Eva, Špela in Venera, pa so pod budnim očesom učitelja Andreja
Simčiča poslikale notranjost šole in posnele tudi kratko video reportažo. Vseh šest učencev je
ves dan spremljajo tudi dogajanje po razredih. Pozanimali so se, kakšno nalogo si je zadal
posamezen razred, in na koncu vse eko izdelke tudi poslikali.

2. DEJAVNOSTI UČENCEV PO RAZREDIH

PRVI RAZRED
Oba prva razreda sta skupaj z učiteljicami uporabila odpadni material in iz njega naredila kar
nekaj lepih izdelkov. V 1.a razredu so izdelovali živali iz odpadne embalaže in se pogovarjali
o ogroženih živalih. V 1.b razredu pa so iz odpadnega materiala naredili ptičjo hišico in
reševali naloge na temo ločevanja odpadkov.

DRUGI RAZRED
V 2.a razredu so se pogovarjali o ločevanju odpadkov in na koncu naredili več plakatov na to
temo. V 2.b razredu pa so imeli pravo malo kuhinjo in iz različnih vrst sadja pripravili
degustacijo sadnih napitkov. Sadne napitke so na koncu tudi ocenili. Zmagal je napitek
»banana z mlekom«.
2.a in plakati na temo ločevanja odpadkov

2.b in njihovi napitki

TRETJI RAZRED
Učenci tretjih razredov so na ta dan obiskali Železničarski muzej v Ljubljani. V razredu pa so
že med tednom naredili lep plakat na temo ločevanja odpadkov.

ČETRTI RAZRED
4.b razred je z učiteljico Alenko Balon prebarval ploščad pred vhodom. Dekleta so najprej z
emulzijo pobarvala skakače in polža, nato pa jih »opremile« še z lepimi pisanimi barvami.
Fantje so medtem uredili »vrtiček« na ploščadi in posadili nekaj novih rož.

4.a razred se je pogovarjal o eko vsebinah v razredu, nato pa so odšli na šolsko dvorišče in
temeljito pospravili okolico nogometnega in košarkarskega igrišča.

PETI RAZRED
Učenci petega razreda so se v razredu pogovarjali o ekologiji in naredili lepe plakate z eko
vsebino. Po napornem delu v razredu pa so naredili še čistilno akcijo v okolici šole.
5.a pri svojem delu

Končni izdelek 5.b

3. DRUGE DEJAVNOSTI PREDMETNE STOPNJE
Učenci višjih razredov so bili razdeljeni po skupinah pod mentorstvom več učiteljev.
Delavnice so potekale v šolskih prostorih in v okolici šole.
Učenci 6.a so z mentorico Vesno Harej naredili kar nekaj fizikalnih poizkusov: »magic milk«,
arašidi, baloni in soda, model pljuč in model z raketo. Učencem se je zdel najbolj zanimiv
poizkus z arašidi, pri katerem so izračunali energijsko vrednost arašida.

Učenke 6.b so pod mentorstvom učiteljice Tjaše Milijaš pripravile okusne jedi. V jedilnici so
namreč pripravile degustacijo bio jogurta, mleka in kislega mleka ter več različnih namazov,
ki so jih učenci lahko namazali na košček kruha. Naša šola je zdrava šola in tak naj bi bil zdrav
zajtrk.

Učenci 7.b so pod budnim očesom učiteljice Lidije Rupnik urejali vhod v šolo. Pobarvali so
stebre pred garderobo in obe koriti, pometli pa so tudi celotno stopnišče.

Učenke 7.a so učiteljicama Tanji Kogoj in Andreji Kozlevčar pomagali pri ustvarjanju izdelkov
za Evropsko vas.

Učenci 7.a pa so z učiteljico Jasno Rozman zbirali star papir po posameznih razredih in tudi
po okoliških blokih. Zbrali so za dva zavidljiva kontejnerja odpadnega papirja.

4. ZAKLJUČEK
Za konec naj se vam predstavimo še učenci, brez katerih ta bilten ne bi nastal. Učenci in
učenke 7.a smo bili tisti, ki smo s fotoaparatom budno spremljali celotno dogajanje in
pomagali učiteljema Andreju Simčiču in Urški Perko pri biltenu.

Bilten so pripravili učenci:
Eva Medle Rupnik
Špela Bizjak
Venera Amza
Žiga Kokolj
Aljaž Marolt
Sašo Mikič
Učitelja: Urška Perko in Andrej Simčič

