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V program Eko šole smo vključeni že sedemnajsto leto. Le-ta temelji na sodelovanju učencev, 
učiteljev, vodstva šole, delavcev šole, staršev in lokalne skupnosti. Kot vzgojno izobraževalna 
ustanova skušamo pri otrocih ozaveščati dejstvo, da je za naravo potrebno skrbeti, saj je del nas 
in brez nje ne moremo živeti. Sodelujemo v številnih že ustaljenih projektih (eko branje za eko 
življenje, eko kviz OŠ, zbiralna akcija odpadnega papirja in kartona, zbiralna akcija električnih in 
elektronskih aparatov, zbiralna akcija odpadnih tonerjev, kartuš in trakov, zbiranje zamaškov, 
…), vedno znova pa se dotaknemo tudi aktualne problematike in v tem šolskem letu so to bile 
podnebne spremembe.  
V tem šolskem letu smo tako sodelovali z naslednjimi projekti:  
- Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš. 

-  EKO - PAKET - Ozaveščanje - EKO-paket. 
-  EKO - PAKET - Zbiranje odpadne embalaže KEMS (Tetra Pak). 
-  EKOKVIZ OŠ - Didaktika - Ekokviz OŠ. 
-  ŠOLSKA VRTILNICA - Vzdrževanje lastnega vrta. 
-  EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE - Ozaveščanje - Ekobranje za ekoživljenje. 
-  Vzdrževanje lastnega sadovnjaka. 
-  Uporaba sadja in zelenjave iz šolskega vrta, sadovnjaka …  
-  Hrana in zdravje - Tradicionalni slovenski zajtrk. 
-  Medgeneracijski odnosi – obisk doma za starejše osebe. 
-  Spodbujanje in skrb za dobre medsebojne odnose in strpnost. 
-  Izobraževanje mladostnikov o postopku čiščenja vode. 
-  Seznanjanje z vodnim zavetjem v bližini ustanove. 
-  Zbiranje odpadnih sijalk in baterij. 
-  Zbiranje odpadne električne in elektronske opreme. 
-  Zbiranje odpadnega papirja in kartona. 
-  Obisk učencev na eko kmetij. 
Zavedamo se, da je vsak od nas pomemben. Zato naj nam bo še naprej skupni cilj vzgajanje in 
ozaveščanje naših otrok o nujnosti varovanja in ohranjanja narave ter okolja v katerem živimo. 
Uspešno torej tudi v prihodnjem šolskem letu. 
 
                                                                           

 


