
 

 

 
 

Zaključno poročilo dela na 
mednarodnem projektu Otroci za 

prihodnost – MAVRIČNIKI 
 v šolskem letu 2007/2008 v 

 
OŠ JURŠINCI 

 
Povzetek: 
 
Poročilo pripravila koordinatorka projekta v OŠ: Aleksandra Vinkovič 
 
Skupno število vključenih učencev v projekt:    200 
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Koordinator projekta: Aleksandra Vinkovič 
Mentorica natečaja zbiranja nevarnih odpadkov: Aleksandra Vinkovič 
Mentorica natečaja zbiranja papirja: Metka Gornjec 
Mentorica obdelave knjige Mavričniki: Slavica Gerič 
 
Projekt zbiranja nevarnih odpadkov: 
 
Sodelujoči učitelji: Metka Pignar 
                                 Cvetka Vratič 
                                 Olga Kostanjevec 
                                 Cirila Kračun 
                                 Marjana Šterbal 
                                 Slavica Gerič 
                                 Marija Popovič 
                                 Silvija Šegula 
                                 Andreja Klarič 
                                 Stanko Podvršek 
                                 Mojca Cvikel 
                                 Ksenja Žmauc 
                                 Lidija Ljubec 
                                 Darko Pavlin 
Število učencev po razredih: 9. razredi:28 
                                                 8. razred:  31 
                                                 7. razred:  22 
                                                 5. razred: 24 
                                                 4. razred: 24 
                                                 3. razred: 21 
                                                 2. razred. 16 
                                                 1. razred: 24 
                                                  
Skupno število učencev:    200 
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1. Predstavitev in ovrednotenje izvedenih aktivnosti 

 
 
Aktivnost št. 1 
 
Zbiranje nevarnih odpadkov 
 
Koordinatorka: Aleksandra Vinkovič, učiteljica biologije in kemije 
 
Otroci osnovne šole Juršinci so aktivno pristopili k natečaju »Zbirajmo 

odpadne baterije in pomagajmo naravi«, ki se je izvajal v projektu 

Mavričniki. Zbrali več kot 168 kilogramov odpadnih baterij. Akcija je 

trajala do konca meseca maja 2008, otroci pa se hkrati seznanjali o 

škodljivosti nevarnih odpadkov in pridobili  pozitiven odnos do narave. 

Strokovno pomoč je ponudilo podjetje Saubermacher Slovenija iz 

Lenarta. Podjetje redno odvaža te nevarne odpadke in jih okolju 

prijazno odstranjuje oziroma predaja v nadaljno predelavo. Za 

vzpodbudo, pa je na koncu akcije najboljšemu razredu poklonilo 

denarno nagrado. Učenci so pritegnili tudi starše, tako da smo b'ili 

pravo bitko, kateri od razredov bo nabral največ nevarnih odpadkov.  
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4. razred  9 – letke z razredničarko  
                       Marijo Popovič 
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                          OSNOVNA ŠOLA JURŠINCI          št.delovodnika:…………….                                               

                            

                                            RAZPISUJE NATEČAJ 
 
                          »  ZBIRAJMO ODPADNE BATERIJE IN                 
                                  POMAGAJMO NARAVI« 
                                    Šolsko leto 2007/08 
                       Natečaj je  v sklopu mednarodnega projekta  
                             OTROCI ZA  PRIHODNOST 
                                     (KIDS4FUTURE) 
                              
                                       MAVRIČNIKI 
Pogoji natečaja: 
                                       1. 
Na natečaj se lahko prijavijo učenci OŠ Juršinci in otroci VVO Juršinci 
posamezno ali kot oddelki. 
                                       2. 
Cilj natečaja je privzgojiti pravilen odnos do narave in okolja. Namen je 
vzpodbuditi pri učencih izražanje svojih pogledov na energijsko 
učinkovitost(zbiranje odpadnih baterij in ponovna uporaba).                                
                                      3.  
 Udeleženci natečaja morajo predelati gradivo »Kam z odpadnimi baterijami 
in kako jih ponovno uporabiti?« 
Pripraviti predstavitveni plakat,ki bo na vpogled v razredu,avli ali drugem 
javnem prostoru.(do 12.10.2007) 
Zbirati odpadne baterije. 
                                        4. 
Odpadne baterije se zbirajo posamezno ali v skupini in oddajo vsak zadnji 
ponedeljek v času razredne ure v učilnici BIO-KEM. 
                                        5. 
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Baterije se tehtajo. 
                                        6. 
Zbirajo se vse baterije razen avtomobilskih baterij in baterij koles z 
motorjem. 
                                        7. 
Oddelek,ki bo zbral največ baterij dobi denarno nagrado. 
Nagrade:denarna  nagrada je 100 eur 
               tolažilne nagrade 
                                        8. 
Ustanovi se komisija za nadzor deponiranja baterij. Iz vsake skupine ali 
oddelka se določi predstavnik. 
                                        9. 
Prijavnica:udeleženci natečaja morajo izpolniti prijavnico. 
                                        10. 
Natečaj se zaključi meseca maja,podelitev nagrad bo javen prvi ponedeljek v 
juniju. 
                                        11. 
Natečaj začne veljati z 1.10.2007. 
                                        12. 
Strokovno vodstvo nudi podjetje Saubermacher d.o.o. 
 
 
 
Koordinatorka projekta 
»Zbirajmo odpadne baterije in 
        pomagajmo naravi« 
 
                                                                                           
 
      
Aleksandra Vinkovič                                                                                             
                                                                                          Ravnateljica: 
                                                                                               Jelka Svenšek 
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                                     OŠ JURŠINCI 
                                              ŠOLSKO LETO 2007/08 

                                     
++++++++++++ 

 
                                Prijavnica: 
Vrsta natečaja:«Zbirajmo odpadne baterije in pomagajmo 
naravi« 
 
Prijavljeni:………………………………………………. 
 
Predstavnik za oddajo baterij:………………………. 
 
Plakat:………………………………………………….. 
 
Datum prijave:………………… 
 
Razredničarka:……………………… 
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Zbiranje starega papirja 

Koordinatorka: Metka Gornjec, profesorica zgodovine in geografije

Sodelujoči v akciji: vsi učenci in delavci šole, občani 

Učenci in delavci šole se zavedamo problemov onesnaževanja okolja, zato smo se v 

šolskem letu 2007/2008 odločili, da tudi mi dodamo prispevek k čistejšemu okolju. 

Ker v večini držav papir in karton predstavljata največji delež nastalih odpadkov, je 

pomembno, da se odpadnemu papirju omogoči reciklaža. Zato smo se na šoli odločili za 

zbiranje odpadnega papirja.  

Kot koordinatorka projekta, sem že na začetku šolskega leta učence seznanila z akcijo 

zbiranja starega papirja. Učenci so se s problematiko onesnaževanja okolja seznanjali na 

razrednih urah in v okviru šolske skupnosti. Razmišljali so o tem, kako lahko sami 

prispevajo k čistejšemu okolju. Porodila se je ideja o ločenem zbiranju odpadkov. Učenci 

in učitelji smo se odločili, da v učilnicah ločujemo papir od ostalih odpadkov. Učenci so 

sami izdelali za vsako učilnico koš za papir iz naravnih materialov. Tako smo na šoli celo 

šolsko leto ločevali papir od ostalih odpadkov. Učenci so lepo ločevali papir.  

Učenci in delavci šole smo že od septembra doma pridno zbirali odpadni papir (reklame, 

časopise, revije …). Prvi teden v decembru smo izvedli prvo zbiralno akcijo. Surovina 

Maribor nam je dostavila zabojnik, ki smo ga postavili na parkirišče med šolo in vrtcem. 

K sodelovanju smo povabili tudi občane s plakati, ki smo jih izobesili na različnih 

lokacijah po občini. Plakate so izdelali učenci. V prvi akciji smo zbrali 2700 kg papirja.  
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O uspešni akciji smo občane seznanili s člankom objavljenim v občinskem glasilu, se jim 

zahvalili in povabili k nadaljnjemu sodelovanju. Izvedli smo še dve zbiralni akciji, ki sta 

potekali meseca aprila in junija.  

Skupaj smo v šolskem letu 2007/2008 zbrali 8900 kg starega papirja.  

Zaradi navdušenega odziva učencev in interesa občanov za sodelovanje bomo z akcijo 

zbiranja starega papirja nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu. 

Z akcijo so se učenci naučili pozitivnega odnosa do narave, pomena ohranjanja čistega 

okolja in o pomembnosti ločevanja odpadkov. 

 

 

Koordinatorka: Metka Gornjec, profesorica zgodovine in geografije 

Izdelovanje novoletnih okraskov iz odpadnega materijala 

Koordinatorka: Metka Gornjec 

Sodelujoči: učenci OPB (okrog 50 učencev) 

Občina Juršinci nas je povabila, da okrasimo novoletno jelko, ki je bila postavljena v 

krožišču v Juršincih. Učenci vseh treh oddelkov podaljšanega bivanja zelo radi 

ustvarjajo, zato je bila ideja o okrasitvi jelke dovolj velika motivacija za izdelavo 

okraskov. Ker na šoli ločujemo odpadke, smo se učiteljice Metka Gornjec, Metka Pignar 

in Ksenja Žmauc odločile, da bomo okraske pripravile iz odpadnega materiala. Zbirali 

smo jogurtove kozarčke raznih oblik, barv in velikosti in plastenke mlečnih napitkov ter 

koščke blaga. Nabavili smo le še nekaj dodatkov in dali prosto pot domišljiji.  
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Iz nabranega materiala so učenci podaljšanega bivanja skupaj z učiteljicami izdelali male 

in velike snežake, snežinke ter škorenjčke. Z zanimivimi in domiselnimi okraski -  pa 

čeprav iz odpadnega materiala – so nato učenci okrasili jelko v krožišču. 

Pri pripravi okraskov so se učenci sprostili, spoznavali so dejavnosti za koristno izrabo 

prostega časa, razvijali ročne spretnosti, privzgajali delovne navade, razvijali čustva 

pripadnosti širši skupnosti ter medse in v prostor vnašali praznično vzdušje.   

Z akcijo izdelovanja novoletnih okraskov iz odpadnega materiala je širšo javnost 

seznanila učiteljica Metka Pignar s člankom Okolju prijazni snežaki v juršinskem 

krožišču, ki je bil objavljen v občinskem glasilu. 
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Zbiranje rabljenih tonerjev in kartuš 

Koordinatorka: Aleksandra Vinkovič, učiteljica biologije in kemije 

Prav tako so se učenci seznanili z nevarnimi odpadki, to so tonerji in 

kartuše. Spoznali so, da se te nevarne snovi, če jih nepravilno skladiščiš 

ali odvržeš, lahko zelo nevarne za okolje, predvsem za vodno zajetje in 

tla. Sam neposreden dotik s temi snovmi pa lahko povzroča dodatne 

komplikacije pri človeku. Učenci so vseskozi budno pazili, da so 

pravilno in pravočasno deponirali te nevarne odpadke. Zbiranje kartuš 

in tonerjev je potekala preko podjetja Bitea. Tudi letos z akcijo 

nadaljujemo. 
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 Aktivnost št. 5        
 
Obdelava gradiva pri slovenskem jeziku: 1. del Mavričniki 
 
Koordinatorka: Savica Gerič, učiteljica slovenskega jezika 
   

MAVRIČNIKI 
 
Za vse učence šole sem v okviru BPU analizirala knjigo Mavričniki. 
Delo je bilo prilagojeno glede na njihovo starost. 
 
Po prebrani knjigi smo se pogovarjali o njeni vsebini, ki je bila učencem 
blizu. Vedeli so že ogromno o okolju in ohranitvi Zemlje. 
V prvi triadi smo se osredotočili na: 

-  okolje okrog nas 
-  odpadke. 

Učenci so ilustrirali, kako bi pomagali Joniji. Nekateri so svoje zamisli 
tudi zapisali. 
 Pomagali so si z naslednjimi vprašanji. 
 

KAJ PA TI? 
 
 

SI TO ŽE ? 
 
 

BOŠ POSTAL MAVRIČNIK? 
 
 

KAJ BOMO MORALI STORITI, DA NAŠ PLANET ZEMLJA NE BO 
POSTAL TAKŠEN KOT JONIJA? 

MAVRIČNIK ALI MAVRIČNICA VIDI, DA JE NEKAJ NAROBE IN 
SKUŠA TO POPRAVITI. 

KAKO BI TI POPRAVIL TISTO, KAR JE NAROBE OB 
ONESNAŽEVANJU ZEMLJE? 
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Druga triada se je spopadla z: 
-         odpadki 
-          podnebnimi spremembami  
-          učinkoviti rabi energije. 
 

Tretja triada je razmišljala o: 
-         učinkoviti rabi energije 
-          odpadkih, ki lahko postanejo energija in s tem obenem zaščitimo 

okolje. 
-          obnovljivi viri energije  

 
 
 
Vsebina kot so jo zapisali učenci 2. razreda: 
 

MIHO OBIŠČE MAJA. 
 
 

DEKLICA JE PRIŠLA IZ PLANETA JONIJA. 
 
 

POTUJETA S POMOČJO VRTAVKE. 
 
 

NA PLANETU JONIJA SE ZELO TRUDIJO, DA GA ZELO 
UMAŽEJO IN UNIČIJO. 

 
 

MAJA JE POVABILA MIHO, KER ŽELI, DA POMAGA 
NJIHOVEMU PLANETU. 

 
 

LJUDJE, KI SE ZAVEDAJO POMENA ČISTEGA PLANETA, SE 
IMENUJEJO MAVRIČNIKI. 

 
 

MAVRIČNIKA STA MIHA IN MAJA. 
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Nasveti učencev 4.  in 5. razreda:  
 
Maji s planeta Jonija bom svetoval-a: 
 

•       ne tekmujte, kdo bo porabil več energije 
 

•       ne potujte s hišami 
 

•       priredite čistilne akcije 
 

•       varčujte z vso energijo 
 

•       reciklirajte odpadke 
 

•       zmanjšajte izpuh plinov 
 

•       posadite več dreves in rastlinja 
 

•       ugašajte luči in stenske zaslone 
 

•       ločujte odpadke 
 

•       strupenih snovi ne mečite v vodo in okolje 
 

•       začnite hoditi peš in s kolesi 
 

•       zmagovalec igre naj bo tisti, ki porabi najmanj energije 
 

•       varčujte z vodo 
 

•               razložite ljudem, zakaj bo planet Jonija propadel 
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2. Načrtovane aktivnosti do konca šolskega leta 
 

Aktivnosti, ki se še izvajajo na naši šoli v sklopu Mavričnikov so: 
* zbiranje odpadnega papirja pod mentorstvom Metke Gornjec,  
*reciklaža odpadnega materiala pod mentorstvom Aleksandre 
Vinkovič,  
* trenutno iščemo slogan Mavričnikov- šolska oglasna deska, 
*zbiranje rabljenih kartuš in tonerjev, 
*predstavitev prvega in drugega dela trilogije knjige Mavričniki, 
*zbiranje idej za priponko Mavričniki na šoli oz. iskanje najbolj 
mavričnega učenca-učenko, v tem šolskem letu. 
* in ideje še prihajajo……. 
 
 

3. Odzivi in razmišljanja učencev 
Učenci so se v šolskem letu 2007/8 zelo aktivno odzvali vsem 
zastavljenim akcijam, pritegnili so tudi starše - predvsem prva triada in 
pri zbiranju odpadnega papirja širšo skupnost, to je krajane občine 
Juršinci. 
 

4. Uporaba spletne strani 
 

Spletna stran je bila obiskana, veliko nam je pomagala pri doseganju 
nekaterih aktivnosti. 
 

5. Vaša ocena projekta  
 
Z velikim veseljem se tudi letos lotevamo akcije Mavričniki, učenci so 
spoznavali še veliko več, kot so že vedeli, ni jih potrebno opozarjati na 
ločevanje papirja, drugih odpadkov, nekako so že osvojili in jim je 
samoumevno, da že takoj ločujemo odpadke. Ni jih potrebno opozarjati, 
da se luči, ko jih ne potrebujemo ugašujejo. Projekt popolnima 
podpiramo in ni učne ure, ko ne bi beseda navrgla podobno tematiko, 
morda zaradi tega, ker sem sama učiteljica biologije in kemije. Veliko te 
tematike vključujem v učni proces pri svojem predmetu, učitelji na naši 
šoli pa pri svojih; predvsem prva triada pri likovnem pouku, slovenščini 
in naravoslovju. 


