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UVOD 
 

Našo spomladansko številko šolskega časopisa smo posvetili ekologiji in 
čiščenju narave. V njej boste našli intervjuje o ločevanju odpadkov, 
veliko zgodb na temo eko dneva, pesmi, uganke in križanko. 
V letu 2012 in še naprej moramo za svoje okolje skrbeti, ker če ne 
ukrepamo zdaj, se bo naš planet v prihodnosti spremenil v velikansko 
kroglo smetišča. 
Zato je prav, da se udeležite vseh možnih čistilnih akcij in s tem 
pripomorete k čistoči našega planeta.  
 

Napisala. Lara Grims 5.e 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ekologija 
 

EKOLOGIJA JE DOBRA STVAR, 
A NEKATERIM ZANJO 

NI MAR. 
 

ODPADKE VIDIM SPET IN SPET, 
KMALU UMAZAN BO 

CEL SVET. 
 

SMETI BOM LOČEVAL, 
IN JIH VRAZLIČNE 

ZABOJNIKE DAJAL. 
 

ODPADKE BOMO NA 
SMETIŠČE ODPELJALI, 

IN ŠE NAPREJ LOČEVALI 
 

TISTI, KI PA NE LOČUJEJO, 
PRAVO KAZEN POTREBUJEJO. 

ZAČETI BODO MORALI LOČEVATI, 
IN VSAK ODPADEK 

V PRAVI KOŠ DAJATI. 
 

SESTAVILA: Juš in Domen, 5 F 
 

Grdi odpadki 
 

Mama kliče me na zajtrk, 
jaz pa zunaj bi ostal, 
bolj me mika ta olika, 

da plastiko bom pobral. 
 

V časopisu je pisalo, da povsod so vse smeti, 
hitro skočim na igrišče in poberem lončke tri. 

Ločim jih v pravo kanto, 
In vsem je v korist. 

 
Plesniv sendvič tam na cesti, 

nima več kaj služiti, 
onesnažuje nam okolje, 

zato ga vržem v biološke smeti. 
 

V Sloveniji je odpadkov, 
vse, vse, vse preveč 

zato vsako leto skupaj, 
počistimo vse več in več. 

 
NAPISALI: Matic Žepic, Timotej Cafuta, Aljaž Frorjan 



 
ODPADKI SVETA 

 
Servetki, plastika in tetrapaki, 

na svet prikorakajo s človeškimi znaki. 
Kaznujejo nas, če odpadke 

spravimo v vas. 
 

Človeška bitja to v koše razporedijo 
in odpadki se vsi razgradijo. 

Mi pridno ločujemo, 
zato nagrado potrebujemo 

Majice bomo danes vsi dobili 
in se z njimi veselili. 

Veseli bomo vsi, ker okolje 
očistili smo mi. 

 
 
 

Sestavili: Anja Pavec in Nina Zupan, 5.f
 
 
 

ZBIRALNA AKCIJA PAPIRJA 
 
3.4.2012, smo imeli na šoli zbiralno akcijo papirja.  
Že zgodaj zjutraj smo začeli prinašati papir. Starši so s polnimi 
prtljažniki pripeljali veliko papirja. Pomagali so jim tudi učenci iz 5. 
razreda. Do devete ure smo napolnili cel kontejner, zato so morali 
delavci pripeljati novega, ki se je do četrte ure skoraj napolnil. 
Zbrali smo 12510  kilogramov papirja. 

  Zapisal: Martin Ješe Sulcer, 5.f 



 
GOVOREČI ODPADKI 

 
Nekega dne je fant z imenom David videl nek govoreči odpadek. Ni 
mogel verjeti svojim očem in hitro pritekel k njemu ter ga skril. Ponoči 
David ni mogel več zaspati in je šel pogledat, če je ta odpadek še pod 
drevesom. Namesto tega pa je videl še več govorečih odpadkov. 
Pogovarjali so se zakaj jih nobeden noče ločiti v koš. Ko je to slišal jih je 
takoj prebral in jih ločil tako kot je treba. Vsako noč so se srečevali z 
Davidom. Ti odpadki so se pogovarjali ! Enkrat jih je David vprašal kako 
so prišli sem. Rekli so mu, da jih je na travo vrgel neki deček. David se s 
tem ni strinjal. Poklical je svoje prijatelje in se odločil, da bodo od zdaj 
naprej pobirali in ločevali odpadke. Zato zdaj vsako leto pobiramo 
odpadke. 
 
SESTAVILI : REBECCA COLNER IN  DANAJA KEJŽAR, 5.f  

 
 
 
 

EKO DAN 
 

Mularija meče smeti stran, 
osnovnošolci pa, ko imajo 

EKO dan, 
dajejo smeti v prave kante. 

 
 

Čez kakšno leto in dan, 
se nove smeti znajdejo vse povsod, 
a osnovnošolci nikoli ne odnehamo, 
zato imamo vsako leto EKO DAN! 

 
 

Pobiramo smeti vedno tam, 
kjer je smetni raj. 

Zemlja vedno čista bo, 
če EKO DAN z nami bo! 

 
 
 

Hana E.G., Hana.M.J, 4.f 
 
 



EKO ANKETA 
 
Otroci novinarskega krožka so se odpravili med učenke in 
učence naše šole in jih spraševali o ekologiji. 
 

Odgovori drugošolcev in tretješolcev: 
 

1. Kaj je ekologija? 
- Ne vem. 
2. Kako ločuješ odpadke? 
- Dajem jih v posebne zabojnike. 
- Vržem jih v pravi zabojnik. 
- Dam jih v smetnjake. 
- Mečem jih v koš. 
- Obnašam se po predpisih. 
- Dajem jih v različne smetnjake. 
3. Kaj bi naredil če bi našel papirček na tleh ? 
- Dal bi ga v smeti . 
- Vrgla bi ga v koš. 
- Prijel ga bi in vrgel v koš. 

 
 

Odgovori četrtošolcev in petošolcev: 
 
KAJ MISLIŠ, DA JE EKOLOGIJA? 

- Zame je ekologija matematika. 
- Da očistimo okolje in dajemo odpadke v ločene zabojnike. 
- Ekologija je zame čistoča. 
- To, da ločuješ odpadke. 
- Ločevanje odpadkov. 
- Ločevanje odpadkov in očiščevalna akcija. 
- Nimam pojma. 

 
KAKO LOČUJEŠ ODPADKE ? 
- Odpadke ločujem tako, da papir hranimo in pločevinke ločim posebej. 
- Tako, da odpadke dam v ločene zabojnike. 
- Odpadke mečem v različne zabojnike. 
- Tako, da mečem plastiko v en koš in steklo v drug koš. 
- Smeti razdelim po snoveh iz katerih so. 
- Smeti mečem v različne kante. 

 
KAJ NAREDIŠ, ČE NAJDEŠ NA TLEH SMETI ? 

- Poberem in dam v koš. 
- Poberem jih in dam v smeti. 
- Dal bi ga v koš za smeti. 

- Nesel bi ga v zabojnik. 
- Pobral bi ga in ga nesel v smeti. 
- Dal bi ga v smeti. 

 
Uredila: Gaja Fleišer Izlakar, Matej Ribnikar, 5. e 

 



Odgovori prvošolcev: 
 

1. Kaj je ekologija? 
2. Kako ločuješ odpadke? 

3. Kaj bi naredil, če bi našel na tleh našel papirček? 
4. Kaj bi naredil s papirčkom od bonbončka? 

5. Ali ločuješ odpadke? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uredila: Lara Grims, 5. e 
 

 
 

 
 
Uredila: Lara Grims, 5. e 
 

Maša: 
1. Ne vem. 

2. Da jih vržeš v 
pravi zabojnik. 

3. Vrgla bi ga v 
koš. 

4. Dala bi ga v 
koš. 

5. Ja. 

Klara,1. e 
 

1. Ne vem. 
2. Da preberem, kaj piše 

na kontejnerju in, da bi 
dala tiste smeti, ki 

pašejo noter. 
3. Vrgla bi ga v smeti. 
4. Dala bi ga v smeti. 

5. Ja. 

Tim: 
1. Ne vem. 

2. Dajem jih v 
posebne 

zabojnike. 
3. Dal bi ga v smeti. 

4. Vrgel bi ga v 
zabojnik. 
5. Ja. 



EKOLOŠKE UGANKE 
 

SEM PLASTIČNA  
V SEBI NOSIM TEKOČINO. 

LEŽIM VSEPOVSOD  
SEM __ __ __ __ __ __  __ __ __. 

 
 

 
 

IZ KARTONA SEM NAREJEN, 
VAME DAŠ SLAMICO. 

KO POPIJEŠ MLEKO, SOK ALI ŠE 
KAJ 

ME VRŽEŠ NA TLA. 
 

SEM __ __ __ __ __ __ __ __. 
 

 
 
 

V KRANJU POLNO ZABOJNIKOV JE  
VSAK SVOJO VLOGO IMA, 

EN JE ZELEN, DRUGI PA MODER , 
 TRETJI PA RUMEN. 

ČEMU SO NAMENJENI??? 
ZA  __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
__ __ __ __ __ __ __ __. 

 
 

 
 

Uredili: Sara Remic, 5.e, Lana Druškovič, 3. f  
 
 

 
Dežna kapljica 

(spis) 
 
Nekoč so se v temnem oblaku razvile lepe kapljice, čiste kot rosa in svetlejše od sonca. V sredini 
oblaka pa sem se razvila jaz. Družbo so mi delale Maruša, Tjaša, Anamarija in Sara. Nekega dne pa 
nas ujame tornado in nas odpihne na morje, kjer smo padle vanj. Zaradi teme nisem nič videla, a 
kmalu mi je vse postalo jasno. Zaplavala sem iz teme, od sestric kapljic me je ločeval ogromen naftni 
madež. Bil je grozen in zloben, a sem mu nekako ušla. Toda ni bilo še konec. Zagledala sem črno 
postavo, ki je prihajala vse bližje. Nisem mogla zbežati, saj sem od strahu čisto otrpnila. Ko je postava 
priplavala do mene, sem videla, da je le ribica. Postala je moja prijateljica. Povedala mi je, da je bila 
nekoč pisana kot ostale ribice, a jo je zadela nafta, s katero so ljudje onesnažili morje. Zato je postala 
črna in bolna. Njena prijateljica hobotnica pa se je zadušila s plastično vrečko. 
Bila sem zelo jezna. Žrtvovala sem se in ozdravila ter očistila ribico. Nato sem sama postala ribica, 
zaplavala sem v globino, saj sem mislila, da se bom tako lažje izognila nafti. 
Spodaj je bilo kaj videti! Povsod so ležala zarjavela kolesa, plastika je plavala mimo mene in steklo je 
bilo tako ostro, da se sploh ne da opisati. Tudi voda je bila motna in strupena, zato sem morala takoj 
nazaj na površje. 
Nad vodo sem zagledala siv trikotnik. Takoj sem zbežala, saj sem prepoznala morskega psa. Skrila 
sem se v jamico v pesku, a me je nekaj pičilo. Bil je košček stekla, ki se je lesketal kot biser. Morski 
pes je na srečo odšel, zato sem se še jaz napotila na potep po morju. 
Čez nekaj dni sem že imela svojo družino. Živeli smo globoko v oceanu, kjer ni bilo odpadkov. 
 
     
       Gaja Fleišar Izlakar, 5. e 



Dežna kapljica 
(spis) 

 
 
Bila sem v oblaku in se pogovarjala s svojo sestro Nino. Kar naenkrat se 
je vse streslo in oblak se je premaknil. V oblaku je namreč bilo že veliko 
kapljic, zato nas je oblak spustil na zemljo. Sprva sem letala nad 
travnikom. Ko pa je zapihal močan veter, me je odneslo nad reko. Mislila 
sem, da bom padla v reko, a nisem. Veter je spet zapihal in me odnesel 
nad mlakužo sredi gozda. Spustil me je na tla in pristala sem v 
nekakšnem jezeru oziroma mlakuži, no nisem čisto točno vedela, kaj je 
to. Zdaj sem bila del tega jezera in počutila sem se varno. Naenkrat sem 
zaslišala neko ropotanje. Grm pri jezeru se je zatresel in zašumel, slišali 
so se različni glasovi. Postalo me je strah, vendar se kar gledala in 
gledala, kaj bo prilezlo iz grma. Priskakljal je zajček. Bil je še mladiček in 
videti je bil prestrašen. Skakljal je sem in tja in na vse strani obračal 
svojo glavico s štrlečimi ušesi. Priskakljal je do jezera oziroma mlakuže 
in se začudil, ko me je zagledal. Bil je zelo prestrašen, skoraj bi že 
pobegnil, a sem mu zaklicala, da ga ne bom pojedla. Zajček je previdno 
pristopil, hotel je nekaj povedati, a v tem trenutki je prišel neki človek, ki 
je s sabo imel nekaj velikega in smrdljivega in to vrgel na breg jezera. 
Zajčka sem vprašala, kaj je to. Povedal mi je, da ljudje vsak dan mečejo 
odpadke v naravo, da živali zaradi tega nimajo več kje živeti. Odločila 
sem se, da gospodu sledim, a mi je kmalu ušel, saj so bile moje noge 
krajše od njegovih. Zato sem šla po njegovi sledi. Sledi so me pripeljale 
do divjega odlagališča. Spet je mimo priskakljal zajček s svojo mamo. 
Povedala sta mi, da je to divje odlagališče, ki ogroža živalski življenjski 
prostor. Predlagala sem, da gospodu damo lekcijo. Na pomoč sem 
poklicala svojega dedka, ki je že pripravil svoj novi izum, čeprav ta še ni 
bil preizkušen. Dedek je gospoda, ki je hotel odvreči smeti najprej dregnil 
s palico v nogo, da se je popraskal in padel. A pri tem se je dedek bolj 
poškodoval kot gospod. Nato so gospoda napadle še žuželke. Komaj se 
jih je rešil. Odhitel je proti domu in ženi povedal kaj se mu je zgodilo, ko 
je hotel odvreči smeti v gozdu. Ta mu je povedala, da mora odpadke 
metati v zabojnike, ne pa v naravo. 
Posijalo je sonce. Z dedkom sva se poslovila od zajčka in se odpravila 
domov v oblak. Gospoda pa nikoli več nismo videli, da bi se vrnil na 
odlagališče in smetil v naravi. 
 
 
       Anamarija, 5. e 
 



KRT ZBOLI 
 

Nekega dne je veter močno pihal. Na nebu so se pojavili črni oblaki. Kmalu je začelo 
deževati. Deževalo je in deževalo in ni hotelo nehati. 
Voda je tekla v potočkih. In ker nekateri ljudje ne znajo pospravljati smeti za seboj, so 
ti potočki s seboj odnašali smeti. Smeti so napolnile vsako luknjo v zemlji. Tudi v 
krtkov dom so prišle. Ubogi krt, v svojem domu je imel že toliko smeti, da se tudi 
ganiti ni mogel. 
" Na pomoč, naj mi kdo pomaga! V resnih težavah sem !" je vedno bolj žalostno 
klical. 
Prišel je človek in skopal luknjo v krtino. Krt je že mislil, da je rešen, vendar je človek 
v luknjo vrgel le še več smeti. Vsak, ki je šel mimo tega velikega kupa smeti, je 
odvrgel še svoje smeti.  
Ubogi krt je hudo zbolel. Začel je kašljati, nobenega glasu ni mogel dati od sebe. Pa 
je prišel mimo majhen deček. Videl je, da se kup smeti premika. Ko pa je zaslišal še 
slabotno kašljanje, je odmetal smeti in zagledal ubogega krta. 
Odnesel ga je domov in pokazal mamici. Takoj je vedela, da ga morata odpeljati k 
veterinarju. Res sta tako storila. Deček je povedal, kje ga je našel. Veterinar je bil 
tako jezen, da je takoj poklical župana. Povedal mu je, kaj se dogaja. Župan je 
ukrepal. 
Kmalu so organizirali čistilno akcijo. Krt se je pozdravil in se vrnil v svoj domek, ki je 
bil sedaj očiščen. 
 
 
      Karin Florjančič, 4. e 
 
 
 
 

KAKO SO ŽIVALI PREPREČILE ONESNAŽENJE OKOLJA 
 

Včasih so bili gozdovi lepši kot danes. Tudi rože so bolj dišale. V gozdu je bilo veliko 
teloha, danes pa tam raste le eden. A ta teloh ni bil navaden teloh, saj je imel veliko 
prijateljev. Imel je volka, staro sovo in veverico Hitronogo. 
Ljudje so v gozdu začeli odlagati kupe smeti. Pa je rekla stara sova, da si bodo iz 
odpadkov naredili hiško, saj so ljudje vsa njihova prebivališča prekrili s smetmi. Na 
drevo so privezali staro vrv, na vejah pa so iz papirnatih in plastičnih vrečk oblikovali 
stene hiške. Tudi za teloh so poskrbeli. Naredili so mu toplo odejico, ki so jo spletli iz 
barvastega papirja. 
Pa je v gozd prišel očka s svojim otrokom. Ko je otrok zagledal hišico in vrv pod njo, 
po kateri se je ravno spuščala veverica, je prosil očka, če bi tudi onadva naredila 
takšno hišico iz odpadkov. Namenjena bi bila živalim. Prepričan je bil, da so to hišico 
postavile človeške roke.  
Od tedaj je v gozdu spet veliko teloha, drevesa in rože bolj dišijo in gozd je lepši. Pa 
je v gozd spet prišel nekdo…. In zgodba se spet začne od začetka. 
 
      Ana Kveder, 4. e 
 

 
 



TETRAPAK IN PLASTENKA 
 

TETRAPAK POLN MLEKA JE BIL,  
NATO SMO GA KUPILI , 

DO KONCA POPILI 
IN GA NA TRATI PUSTILI. 

 
PLASTENKA POLNA SOKA JE BILA,  

LEŽALA JE NA TLEH  
IN ONESNAŽEVALA TLA. 

 
OTROCI S ČISTILNE AKCIJE 

SO PRIŠLI, 
NA TRAVNIK STEKLI SO VSI  

IN POBRALI VSE SMETI. 
 

TRAVNIK SPET JE ČIST BIL 
IN OTROCI SO SE NA NJEM IGRALI 

ZVEČER PA DOMOV ODIRJALI. 
 

DRUGI DAN SLOVENIJA ČISTA 
JE BILA  

IN OTROČARIJA NA DOMOVINO  
PONOSNA JE BILA. 

 
 

Gaber Jaklič in Luka Badalič , 5.f  
 
 
 
 
 

 
 

OČISTIMO NAŠ KRAJ  
 

Mi ne osnežujemo, 
mi radi ločujemo! 

Ločevati je res prima, 
da očistimo naš kraj! 

 
Kdor bi rad čistil, 

naj se nam pridruži! 
Ločevati je res prima, 

da poboljšamo naš kraj! 
 

Tisti, ki ločujejo, 
so naši prijatelji! 

Ločevati je res prima, 
da polepšamo naš kraj! 

 
Rokavice si nadanemo, 

in se v smer smeti poženemo! 
Ločevati je res prima, 

da izboljšamo naš kraj! 
 

                              
                        Nejc, Jan in Miha, 4.f 

RAZSTAVA V AVLI ŠOLE OB DNEVU ZEMLJE 
 

 
 
 



 
 

 
 

 





 

 



EKO KRIŽANKA 
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