
Dragi učenci, razredniki in vsi pedagoški delavci šole 

 

Vstopili smo v mesec april, ko je narava že prav lepo zacvetela. Naj bo naš način življenja na 

šoli skromen prispevek k ohranjanju vsega lepega, kar nam ta ponuja.  

V drugem nadstropju so na panoju pred gospodinjsko učilnico učenci 6. razreda razstavili 

svoje plakate na temo skrb za okolje. Razmišljali so o vzrokih za onesnaženje vode, zraka, 

Zemlje, o varčevanju z elektriko, o pravilnem ločevanju odpadkov in o pomenu recikliranja. 

Pred nami je teden: 

1. ko drug drugega ozaveščamo in spodbujamo k varčni porabi elektrike, vode, brisačk. 

2. smo s svojim ravnanjem zgled pravilnega ravnanja z odpadki: 

- embalažo odvržemo v koš za embalažo, 

- ostanke živil, mokre brisačke odvržemo v koš za bio odpadke, 

- odpadni papir sodi v koš za papir. 

3. ko po končani malici: 

a) vsakdo za seboj v razredu:  

• ostanke hrane postavi v posebno posodico z ostanki ali na del skupnega pladnja,  

• hrano, ki je ostala nedotaknjena, pusti na skupnem pladnju (ločeno od ostankov),  

• uporabljeno embalažo sokov splošči in zloži v priloženo škatlo embalaže, folijo kartonske 

embalaže odstrani in položi k ostali embalaži, jogurtove lončke zloži v priloženo embalažo,  

• uporabljene prtičke odvrže v koš za biološke odpadke (nameščen je v razredu),  

• svoj del mize za seboj počisti.  

b) dežurni učenci prinesejo razredni pladenj v jedilnico in preložijo že razvrščene 

odpadke v za to namenjene posode.  

 

Ekodetektivi bodo začeli z raziskovanjem eko zavesti v oddelkih. Obiskali vas bodo med 

malico, poukom in v odmorih. Pravilno ločujte odpadke, ugašajte luči, varčujte z vodo, 

brisačkami, uredite mize in pladnje po malici. Rezultati raziskav bodo objavljeni na oglasni 

deski eko šole. 

 

Naj bo to mesec, ko skupaj krepimo ekološko zavest v želji po ohranitvi lepe narave.  

»Mi smo del rešitve za naravo.« 

 

Na Igu, 4. 4. 2022     Za eko šolo:  

Teuta Imeri, Tanja Crepulja in Vilma Trošt Stenovec 


