
 

Učenci in učitelji naše šole smo v okviru eko dneva spoznavali našo reko 
KOKRO. 
Prvošolci so likovno ustvarjali. Predstavili so igre, ki se jih igrajo ob vodi 
in razmišljali, zakaj se je ob njej lepo igrati. 
Drugošolci so razmišljali, kako bi uredili okolico reke Kokre in nam svoje 
zamisli likovno predstavili. 
Tretješolci smo se sprehodili ob reki in uživali v njenem žuborenju. 
Pripovedovali in poslušali smo zgodbe, ki so nam jih o svojih trenutkih ob 
reki Kokri zaupali stari starši in starši. Včasih so se ob njej res dobro 
zabavali. Vse to nas je spodbudilo, da smo o reki Kokri pisali pesmi in  iz 
fotografij oblikovali razglednice. 
 
Iz vsega kar je nastalo smo oblikovali knjižico, ki smo ji dali naslov OB 
REKI KOKRI JE LEPO. Poslali smo jo na natečaj Vodni detektiv, ki ga 
razpisuje organizacija ICRO. Na njem je sodelovalo 80 šol s 100 
različnimi projekti.  
Ponosni smo na prejeto nagrado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
                                                                                                   Knjižico si lahko ogledate na:  
                                                                                http://www.biosplet.net/voda/   

 



Kot nagrajenci smo bili povabljeni na izlet in zaključno prireditev  v 
Prekmurje.  

Nagradnega izleta smo se udeležili prvošolka Hana Ekar Grlj, drugošolec 
Žiga Brdnik in ena od mentoric Tatjana Burgar. 

Po dolgi vožnji iz Ljubljane do Prekmurja smo se ustavili na samem robu 
Slovenije, v vasici Šafarsko. Tam smo po malici ob reki Ščavnici odšli do 
pranaselbine, kjer smo si ogledali življenje v pradavnini in poskusili na 
kamnu pečen prakruh. 

Nato smo se odpeljali do Ižakovcev, na Otok ljubezni, kjer smo si 
ogledali delujoči mlin in film o bujraših, ki so včasih, ko še ni bilo nasipov 
uravnavali tok reke Mure. 

Z brodom so nas odpeljali čez Muro, potem pa smo se morali skozi 
poplavni gozd prebiti do avtobusa. Na poti nas je skozi bogato rastlinstvo 
in živalstvo vodil biolog. Po bogatih doživetjih smo si zaslužili kosilo in 
vrhunec dneva: podelitev nagrad natečaja Vodni detektiv in Donavski 
umetniki. V večernih urah smo se polni vtisov vrnili v Ljubljano. 

 

 
 



                                                                                    
 
 

                                                                                    Besedilo: Nataša Šefer, Tatjana    
                                                                                Burgar 
                                                                 Fotografije: Tatjana Burgar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


