
Tabela 1: Vodilni tematski sklopi 

NASLOV CILJI TRAJANJE IZVAJALCI 

ODPADKI  načrtno in dosledno ločevanje 

odpadkov dosledno ločevanje 

odpadkov ozaveščanje o krogotoku 

odpadkov (zbiraj, predelaj, uporabi) 

dejavnosti potekajo tekom 

celega leta 

vsi učenci 

in delavci 

šole 

ENERGIJA zmanjšanje porabe energije v šoli in 

doma 

dejavnosti potekajo tekom 

celega šolskega leta 

vsi učenci 

in delavci 

šole 

VODA zmanjševanje porabe vode v šoli in 

na domu 

dejavnosti potekajo tekom 

celega leta 

vsi učenci 

in delavci  

GIBANJE 

Zdrav duh v 

zdravem 

telesu 

izboljševanje gibalnih in 

funkcionalnih sposobnosti: skladnost 

(koordinacijo) gibanja, moč, hitrost, 

gibljivost, natančnost, ravnotežje, 

splošno vzdržljivost, oblikovanje 

pozitivnih vedenjskih vzorcev (strpno 

in prijateljsko vedenje v skupini, 

upoštevanje pravil v igrah, odgovoren 

odnos do narave in okolja) 

dejavnosti potekajo tekom 

celega leta 

vsi učenci 

in  

delavci šole 

 
 
 
Tabela 2: Zbiralne in ozaveščevalne aktivnosti 

NASLOV CILJI TRAJANJE IZVAJALCI 

ZBIRANJE ODPADNIH 

BATERIJ 

- ozaveščati učence o 
baterijah kot vrsti nevarnih 
odpadkov, pomenu 
ločenega zbiranja … 

dejavnosti potekajo 

tekom celega šolskega 

leta 

vsi učenci in 

delavci šole 

ZBIRANJE IZRABLJENIH 

KARTUŠ, TONERJEV, 

TRAKOV 

- ozaveščati učence, njihove 
starše, sorodnike, prijatelje 
o pomenu in namenu 
zbiranja 

dejavnosti potekajo 

tekom celega  šolskega 

leta 

vsi učenci, 

delavci šole,  

ZBIRANJE PLASTIČNIH 

ZAMAŠKOV 

- ozaveščati učence o 
humanitarnih dejavnostih, s 
pomočjo katerih skrbimo 
tudi za okolje 

dejavnosti potekajo 

tekom celega šolskega 

leta 

vsi učenci in 

delavci šole 

SKRB ZA OKOLICO ŠOLE - spodbujati učence k skrbi za 
urejeno okolico šole 

dejavnosti potekajo 

tekom celega šolskega 

leta 

vsi učenci in 

delavci šole 

 
Tabela 3: Aktivnosti 



MESEC DEJAVNOST IZVAJALCI 

september • Izdelava načrta čistilnih akcij okolice šole po razredih, 

• načrtovanje aktivnosti znotraj projekta, ureditev živega 
kotička v šoli, začetek zbiralnih akcij (plastični zamaški, 
kartuše, tonerji, trakovi baterije, star papir).  

• ŠD (4. r) : Žogarija 

• ŠD:  Dan športa  

• TD: Energija in ekologija 

koordinatorica projekta 

Živimo z naravo, učenci, 

učitelji 

oktober • Čiščenje okolice šole (po razporedu),  skrb za živi 
kotiček, seznanjanje z aktualnimi informacijami, zbiralne 
akcije 

• KD: Gremo okrog sveta 

učenci, učitelji, strokovni 

delavci, zunanji izvajalci 

november  • Čiščenje okolice šole(po razporedu), seznanjanje z 
aktualnimi informacijami, skrb za živi kotiček. 

• ND: Tradicionalni slovenski zajtrk  

• TD: Moj bodoči poklic 

• TD: Robotika 

• Šport: Plavanje 

učenci, razredniki, 

strokovni delavci, zunanji  

izvajalci (I. Luskovič, 

M.B.Vaupotič)                              

december • Čiščenje okolice šole (po razporedu), seznanjanje z 
aktualnimi informacijami, zbiralne akcije, skrb za ptičke, 
TD: Priprava na Miklavževanje (odpadkom podarjamo 
življenje -izdelki za bazar) 

učenci, učitelji, strokovni 

delavci 

januar • Čiščenje okolice šole (po razporedu),pregled opravljenih 
aktivnosti, seznanjanje z aktualnimi informacijami, 
zbiralne akcije, skrbimo za ptičke. 

Učenci, razredniki, 

strokovni delavci 

februar • Čiščenje okolice šole, zbiralne akcije, skrbimo za ptičke, 
igre na snegu 

• ŠD: Plavanje 

Učenci, razredniki, 

strokovni delavci 

marec • Čiščenje okolice šole( po razporedu), urejanje table z 
aktualnimi informacijami, zbiralne akcije, odpadkom 
podarjamo življenje. 

Učenci, razredniki, 

strokovni delavci 

april  • Čiščenje okolice šole (po razporedu),  zbiralne akcije. 

• ND: Dan zemlje 

učenci, razredniki, 

strokovni delavci, zunanji 

izvajalci,  starši 

maj  • Čiščenje okolice šole, zbiralne akcije. 
ŠD: Atletika 

učenci, razredniki, 

strokovni delavci 

junij • Predstavitev aktivnosti na pedagoški konferenci, čiščenje 
okolice šole (po razporedu). 

• KD: Ogled gledaliških proslav (Celje, Maribor, Ljubljana) 

učenci, razredniki, 

strokovni delavci 

 
Načrt dela se tekom šolskega leta dopolnjuje. Sem sodijo aktivnosti, ki jih tekom šolskega leta razpišejo 
različne organizacije. Vse načrtovane aktivnosti bomo izvajali v skladu s priporočili NIJZ. 

 
Simona Tomažič, koordinatorica projekta Živimo z naravo na OŠ Miklavž pri Ormožu 

 

 


