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NAJLEPŠI MESEC, POLN AKTIVNOSTI
Maj je za mnoge med nami najlepši mesec. Zaznamujeta ga razcvet narave in pozitivna energija sonca in daljših dni.
V programu Ekošola pa je maj čas zaključevan-
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ja projektov, akcij in natečajev. V nacionalni
koordinaciji maja pripravljamo že prve načrte
za prihodnje šolsko leto.

KOLEDAR DOGODKOV
23. maj: Srečanje koordinatorjev osrednjeslovenske in primorske regije na
OŠ Zadobrova
24. maj: Srečanje koordinatorjev pomurske regije na OŠ Puconci
25. maj: XI. Srečanje koordinatorjev vrtcev programa Ekošola v Velenju
30. maj: Srečanje koordinatorjev OŠ savinjsko-zasavsko-koroške regije na OŠ Lava, Celje
31. maj: Srečanje koordinatorjev OŠ dolenjsko-posavske regije na OŠ Grm Novo mesto
1.junij: Srečanje koordinatorjev OŠ podravske regije na OŠ Franceta Prešerna Maribor
5. junij: Zaključni dogodek Jaz, ti, mi za Slovenijo – Stara plastenka za nov inkubator, Porodnišnica Izola
7. junij: Zaključni dogodek LN Trajnostna mobilnost, SiTi Teater BTC Ljubljana
8. junij: Zaključni dogodek projekta Hrana ni za tjavendan in nagradnega natečaja Reciklirana kuharija, Grad Jable
12. junij: Zaključni dogodek projekta Mladi v svetu energije v Krškem
13. junij: Srečanje koordinatorjev OŠ notranjsko-obalno kraške-goriške regije na OŠ Šturje

ŠOLSKI VRT V SHEMI ŠOLSKEGA SADJA ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
Regijska usposabljanja mentorjev v okviru Sheme šolskega sadja in
zelenjave, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo
in prehrano, bo potekalo na naslednjih osnovnih šolah:
29. maj: OŠ Grad in OŠ Šentvid Ljubljana
30. maj: OŠ Vodice
31. maj: OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas
1. junij: OŠ Srečka Kosovela Sežana
2. junij: OŠ Franceta Prešerna Maribor
5. junij: OŠ Ob Rinži Kočevje
6. junij: OŠ Vransko - Tabor
Za udeležence usposabljanja smo pripravili učno gradivo.

JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO – STARA PLASTENKA ZA NOVO
ŽIVLJENJE:
ZAKLJUČILI SMO ZBIRANJE ODPADNIH PLASTENK PET
Na dan Zemlje, 22. aprila, smo zaključili zbiranje odpadnih plastenk PET v okoljskohumanitarnem projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo - Stara plastenka za novo življenje. Glede na
zbrano količino plastenk PET, ki ste jih v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, fakultetah, podjetjih in drugih organizacijah
zbirali mesec dni in dlje, bo Dinos, družba za ravnanje z odpadno embalažo Unirec, doniral sredstva za sofinanciranje nakupa ogrevalne mizice za novorojenčke v izolski porodnišnici.
Rezultati o zmagovalcu in količini zbranih plastenk bodo znani do 15. maja 2017. O rezultatih bomo sodelujoče
obvestili po elektronski pošti. Zaključni dogodek s podelitvijo nagrad najboljšim bo 5. junija 2017 v Porodnišnici
Izola.

PRIKAZ RECIKLIRANJA ODPADNE
KEMS

šili otroci oziroma učenci v vseh ustanovah, saj so pokazali

V

KEMS.

aprilu smo obiskali OŠ Gorje, OŠ Brinje Grosuplje in

Otroško igralnico Malina, ustanove, ki so prejele najvišje
ocene za izdelke iz odpadne embalaže za mleko in sokove
(KEMS) v jesenskem delu natečaja Ekopaket. Z izvirnimi
športnimi pripomočki in družabnimi igrami iz odpadne

zanimanje in znanje o ravnanju z odpadki in posebej s

Zmagovalcem celotnega natečaja smo nagrade podelili marca na sejmu Altermed, predstavili pa smo jih v prejšnji številki Ekošolskega lista.

KEMS smo pri njih organizirali delavnico o KEMS in prikaz
recikliranja te vrste odpadne embalaže.
V uvodnem delu delavnice smo učencem predstavili, kako je
sestavljena KEMS, kako z njo ravnamo, ko jo izpraznimo,
najzanimivejši del pa je prikaz ločevanja različnih plasti
odpadne KEMS v t. i. »mini pulperju« oziroma mešalniku. Iz
odpadne KEMS tako izločimo kartonski del in preostanek,
sestavljen iz aluminija in plastike. Iz kašastega kartona
iztisnemo vodo in naredimo recikliran kos kartona, ki ga
učenci posušijo. Vsako delavnico smo popestrili z mini kvizom in praktičnimi nagradami. Predvsem pa so nas navdu-

KDO JE PRIPRAVIL NAJBOLJŠE RECEPTE ZA
RECIKLIRANO KUHARIJO?
V natečaju Reciklirana kuharija ste se
tudi letos izjemno izkazali in nam
poslali veliko različnih receptov, ki so
jih pripravili otroci in učenci z vašo podporo.
Ker je bila odločitev o le enem zmagovalcu v posamezni kategoriji res težka,
smo se skupaj s partnerjem projekta,
podjetjem Lidl Slovenija, odločili, da
bomo v vsaki kategoriji namesto ene
glavne nagrade podelili tudi nagrado za
drugo in tretje mesto.
Navdušeni smo bili tudi nad recepti, ki
ste nam jih poslali s šol s prilagojenim
programom, zato smo zanje pripravili
posebno kategorijo.
Vsi zmagovalni recepti bodo objavljeni v
knjižici Reciklirana kuharija.
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VRTCI IN
PRVA TRIADA OŠ

1. Vrtec Antona Medveda Kamnik, Nagrade boste najboljše ustanove prevzele na zaključnem
dogodku Hrana ni za tjavendan, ki bo 8. junija 2017 ob 10. uri
enota Mojca
2. Kranjski vrtci, enota Matija Čop na gradu Jable v Trzinu.
3. I. OŠ Žalec, POŠ Gotovlje

DRUGA TRIADA
OŠ
TRETJA TRIADA OŠ
IN SŠ

1. OŠ Gorišnica
2. OŠ Kajetana Koviča Radenci

Nagrade so naslednje:



50 evrov za učence in Lidlov bon v vrednosti 15 evrov za

3. OŠ Cankova
1. SŠ za gostinstvo in turizem
Radenci
2. I. OŠ Žalec

mentorja zmagovalne ekipe;



2. mesto v posamezni kategoriji: Lidlov bon v vrednosti



20 evrov za učence;
3. mesto v posamezni kategoriji: Lidlov bon v vrednosti
20 evrov za učence.

3. OŠ Vavta vas
ŠOLE S PRILAGOJE- 1. CUDV Dobrna
NIM
PROGRAMOM

2. OŠ Kozara Nova Gorica

1. mesto v posamezni kategoriji: Lidlov bon v vrednosti

Vsem sodelujočim in zmagovalcem iskreno čestitamo!

3. OŠ Roje

MODRA ZASTAVA PRAZNUJE 30-LETNICO
Modra zastava je mednarodni okoljski znak, ki ga naravna kopališča in marine vsako leto
prejmejo za upoštevanje okoljskih standardov in varnosti. Mednarodna komisija je letos
potrdila 15 modrih zastav za kopališča in marine v Sloveniji , podelili pa so tudi tri posebna priznanja, ki so jih prejeli:
- Okolje Piran – Centralna plaža Portorož za presaditev leščurjev,
- Hoteli Bernardin – Naravno kopališče Salinera za vesele urice Modre zastave in
- Infrastruktura Bled – Grajsko kopališče za Zero waste.
Modre zastave smo tudi letos podelili na odprtju sejma Internautice.
Na podelitvi znaka modra zastava so sodelovali ekošolarji z OŠ Marije Vere Kamnik, OŠ Roje, OŠ Dragomelj in OŠ Domžale.

OCENJUJEMO IZDELKE V PROJEKTU MLADI V SVETU
ENERGIJE
Sodelujoči v projektu Mladi v svetu energije, ki je letos potekal že sedmič, so dokazali, da
njihova domiselnost in kreativnost nimata meja. V treh razpisanih starostnih kategorijah
– MALČKI, GLAVCE IN RAZISKOVALCI – smo prejeli več kot 370 izdelkov iz 44 ustanov. Strokovna komisija bo v prihodnjih dneh vse prispele izdelke pregledala in ocenila.
Podelitev priznanj in nagrad bo 12. junija 2017 v Krškem.

MLADI POROČEVALCI – PO BIOTSKI RAZNOVRSTNOSTI ŠE ZADNJI CIKEL
Do konca aprila smo zbrali prispevke Mladih poročevalcev za okolje o biotski raznovrstnosti. Izbrani prispevki so objavljeni
v rubriki Zeleno Delo v petek, 12. maja 2017, nekaj več pa jih bo še na spletnem mestu www.delo.si/okolje.

Do 10. junija 2017 pošljite na naslov info@ekosola.si prispevke na temo ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG in
UČINKOVITA RABA ENERGIJE ter OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE.
Prosimo, upoštevajte navodila za pripravo in oddajanje prispevkov:

 Upoštevajte navodila za pisanje v določenem žanru, ki smo jih pripravili na povezavi Mladi poročevalci.
 Na začetku prispevka navedite žanr, ki ste ga izbrali.
 Prispevkom dodajte kakovostne fotografije v ločenih datotekah (.jpg), ki so primerne za objavo v časopisu.
Prispevke pošljite na naslov: info@ekosola.si

NA ŽOGARIJI ŠPORTNO IN ODGOVORNO
S HRANO
Mednarodni projekt Žogarija letos združuje mlade iz Slovenije, Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške, BiH, Srbije,
Kosova, Makedonije in Črne gore. Osrednja tema je letos
varnost v prometu, zato je Media Šport kot organizator
dogodka pripravil poligon spretnostnih iger s prometnimi
znaki, ki je povezan s cestnoprometnimi predpisi.
Posebnost letošnje Žogarije je, da na njej sodelujejo tudi
ustanove programa Ekošola s projektom Odgovorno s hrano.
Na Žogariji, ki so jo organizirali 8. maja v Ljubljani, je OŠ
Zadobrova predstavila svoje aktivnosti v mednarodnem projektu Odgovorno s hrano.
Projekt Žogarija bo potekal po naslednjih krajih:

16. maj 2017

Žalec

18. maj 2017

Cerknica

30. maj 2017

Maribor

2. junij 2017

Dravograd

6. junij 2017

Kamnik

7. september 2017

Bled (finale)
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Prijave sprejemamo do
četrtka, 18. maja 2017, na naslovu:
info@ekosola.si PRIJAVNICA.

Projekt podpira Eko Sklad
Slovenski okoljski javni sklad

ZBORNIK ZBRANIH VSEBIN ZGODNJEGA
NARAVOSLOVJA
Vabimo vas, da pripravite prispevke o svojem delu in rezultatih iz
ZGODNJEGA NARAVOSLOVJA, ki jih bomo združili v zbornik za
šolsko leto 2016/2017.
Rok oddaje prispevkov: 15. junij 2017 na elektronski naslov
info@ekosola.si
Pogoji za objavo prispevkov so objavljeni na spletni strani na povezavi
Zbornik zbranih vsebin zgodnjega naravoslovja.

PRIMERI DOBRIH PRAKS NA TEMO URE IN OVE
V programu Ekošola zbiramo in širimo dobre in zanimive prakse, ter bogatimo
skupno zakladnico znanja. Zato organiziramo nagradni natečaj: Opišite vaš
primer o URE ali OVE (učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije) iz
letošnjega ali lanskega šolskega leta, ki je zaradi načina dela, rezultatov ali pridobljenih izkušenj, navdih in pomoč drugim ustanovam pri
načrtovanju podobnih projektov v prihodnje.
Natečaj omogoča prijavo primerov v štirih kategorijah:






učenci na osnovnih šolah;
dijaki na srednjih šolah;
učitelji na osnovnih šolah – primer dobre učne ure;
profesorji na srednjih šolah – primer dobre učne ure.

Vabimo vas, da primer na kratko opišete na obrazcu, ki nam ga pošljete do 30.
junija 2017 na naslov info@ekosola.si. Prosimo, da pri predstavitvi dodate 3
fotografije. Najboljši primeri dobrih praks bodo nagrajeni. Prav tako bomo
izbrali primere, ki jih boste lahko predstavili na jesenski konferenci koordinatorjev programa Ekošola in prenovljeni spletni platformi, EKOSKLADovnica, ki
bo zaživela jeseni.
Projekt podpira Eko sklad
Slovenski okoljski javni sklad
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VABILO NA REGIJSKO SREČANJE
KOORDINATORJEV OSNOVNIH ŠOL
Datum

Ura

Regija

Šola

Naslov

23. 5.

1400 - 1700

Osrednjeslovenska in primorska
OŠ Zadobrova
regija

Zadobrovška cesta 35, 1260 Ljubljana

24. 5.

1430 – 1730

Prekmurska regija

OŠ Puconci

Puconci 178, 9201 Puconci

30. 5.

1430 – 1730

Savinjsko - zasavsko - koroška
regija

OŠ Lava

Pucova 7, 3000 Celje

31. 5.

1430 – 1730

Dolenjsko - posavska regija

OŠ Grm

Trdinova ulica 7, 8000 Novo mesto

1. 6.

1430 – 1730

Podravska regija

OŠ Franceta Prešerna

Žolgarjeva ulica 2, 2000 Maribor

13. 6.

1430 – 1730

Notranjsko - obalno kraška goriška regija

OŠ Šturje

Bevkova ulica 22, 5270 Ajdovščina

OKVIRNI PROGRAM SREČANJ
14.30 URE (učinkovita rabe energije) in OVE (obnovljivi viri energije) v OŠ v sodelovanju s strokovnjaki iz
mreže ENSVET (razen na OŠ Zadobrova, kjer se začne ob 14.00)
15.15 Predstavitve primerov dobrih praks URE (učinkovita rabe energije) in OVE (obnovljivi viri energije) na OŠ
16.00 Odmor
16.15 Predstavitev nove spletne platforme EKOSKLADovnica*
16.45 Usmeritve programa Ekošola za šolsko leto 2017/2018
17.00 Odprta razprava
17.30 Zaključek
Vabimo vse učitelje, da na kratko pripravijo primer dobre prakse na svoji ustanovi iz URE in OVE, ki bi
ga bili pripravljeni deliti z ostalimi kolegi (delavnice, piktogrami, delovni listi ...). Predstavitev bo potekala v obliki pogovora, lahko pa pripravite predstavitev v PPT obliki.
Prijave pošljite do 22. 5. 2017 na elektronski naslov koordinatorja programa Ekošola za OŠ
tomaz.pajnic@ekosola.si. V prijavi napišite: ime in priimek, ime vaše ustanove, datum srečanja, ki se ga
nameravate udeležiti in primer dobre prakse iz URE in OVE.
Prijavite se lahko tudi v drugo regijo, če se srečanja na predvideni dan ne morete udeležiti.
Dodatne informacije so vam na voljo pri koordinatorju programa Ekošola za OŠ.

Tomaž Pajnič
DOVES - FEE Slovenia
Koordinator programa Ekošola za OŠ
tomaz.pajnic@ekosola.si
041 349 350

mag. Gregor Cerar
Nacionalni koordinator programa Ekošola

* Projekt podpira Eko sklad Slovenski okoljski javni sklad

