
Teden zmanjševanja odpadkov 

16.11. – 24.11. 2013 
 

V okviru Eko šole je tudi na naši šoli potekal »Teden zmanjševanja odpadkov«. V 

tem tednu smo se še posebej posvetili ozaveščanju na področju ločevanja odpadkov, 

zmanjševanja odpadkov.  

 

Potekalo je kar precej aktivnosti: 

- Pri tehniki in tehnologiji (TIT) so učenci 7. razreda  izdelovali nalepke za 

nesprejemanje reklam in pripravili plakat z ukrepi, kako lahko sami 

zmanjšamo odpadke.  

- Učenci 6. razredov so pri TIT izdelovali izdelke iz odpadnih materialov – 

hranilniki, podstavki za svinčnike.  

- Pri Tehnično - oblikovalskem krožku so iz starih kavbojk izdelovali peresnice 

in različne mošnjičke.  

- Pri gospodinjstvu so izdelovali izdelke iz odpadnih materialov (robote, igrico 

človek ne jezi se, kužka, avtomobile, avtobus…).  

- Pri urah angleščine so učenci 4. razredov iz odpadnih materialov (plastenk, 

kartonskih škatel, tulcev, starih gumbov, blaga, starih nogavic) izdelali in v 

angleščini predstavili robote, kače, vlake.  

- Učenci 4. razreda so tudi sodelovali pri natečaju – recikliraj steklenico, se 

pogovarjali o ločevanju, zmanjševanju odpadkov, si ogledali film na to temo. 

- Pri urah angleščine v 9. razredu so se pogovarjali o ekologiji, o ločevanju, 

predelavi in novi uporabi odpadkov (recycling and re-using). 

Potem so učenci iskali gradivo na internetu in poročali o: water pollution,  

air pollution, destruction of natural environment, global warming, of forests, 

mountains of rubbish, nuclear energy, extinction of animals and plants. 

- V okviru ene skupine OPB so učenci govorili o zmanjševanju odpadkov v 

kuhinji. Pripravili so tudi kuharsko delavnico brez odpada. Tokrat so se 

posvetili staremu kruhu. Od doma že poznajo izdelovanje drobtin in peko 

"šnit" ter izdelavo kruhovih cmokov… Iskali in zbirali so tudi recepte, na 

osnovi porabe starega kruha. Še posebej jim je bila všeč kruhova pogača. 

Izdelali so tudi sirup za preganjanje kašlja – trpotec, žajbelj.  

- V drugi skupini OPB so se učenci prav tako pogovarjali o ločevanju in 

zmanjševanju odpadkov. Ogledali so si film o ločevanju odpadkov, prebrali so 

zgodbo o ločenem zbiranju odpadkov, izdelali plakat o ločevanju odpadkov, 

delali poskus o razgrajevanju odpadkov in opazovali, kaj se zgodi z odpadki. Iz 

odpadne embalaže so izdelovali različne izdelke. 

- Učenci POŠ Javorje so iz starih odpadnih materialov izdelali škatle za 

recikliranje. Poleg navadnih so izdelali še škatlo za plastične pokrovčke, ki jih 

bodo namenili v dobrodelne namene in še škatlo za kartuše. Četrtošolec je 

pripravil tudi plakat o koristnosti ločevanja odpadkov. 

- Pri različnih urah in dejavnostih smo se pogovarjali in spodbujali k ločevanju 

odpadkov, k zmanjšanju odpadkov. 



- V tem tednu smo tudi izvedli za celo šolo tehniški dan »Ustvarjalne 

delavnice«. Pri izvedbi delavnic je sodelovalo kar precej zunanjih sodelavcev, 

ki so s svojimi ročnimi spretnostmi in znanjem popestrili naš šolski vsakdan in 

učence učili različnih veščin – ročnih spretnosti.  

Nastali so raznoliki izdelki, ki smo jih kasneje prodali na šolskem božičnem 

sejmu.  

V okviru ustvarjalnih delavnic je precej izdelkov nastalo iz odpadnih 

materialov (ledene steklenice, vrečke iz jute, blaga, filca, novoletni okraski iz 

starih žarnic, darilne škatle iz odpadnih kartonskih škatel…) in še mnogo 

drugih zanimivih izdelkov. Posebno pozornost smo namenili racionalni rabi 

materiala in zmanjšanju odpadkov. Tudi letošnja novoletna okrasitev šole je 

nastala kot produkt reciklaže (že uporabljene okraske smo predelali v nove, 

popestrene okraske za šolska okna).   

 

Špela Pečnik 
Šolska koordinatorka Eko šole 

 

 

 

 



 

 

   

 

 


