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PROJEKTI  
2015/2016 

EKO-PAKET 

 Pravilno ravnanje z odpadno embalažo. 

 Zbiranje odpadne embalaže s poudarkom na KEMS 

v rumene zabojnike ali rumeno vrečo. 

 NAGRADNI NATEČAJ za kreativne in nadarjene. 

sept – dec 
vozila, 

oblačila, 
modni dodatki 

jan – feb 
dekorativni 

predmeti 
 

EKO-PAKET 

tekmovalna 
skupina 

časovno obdobje in tema 
september – december 2015 

(do 18.12.2015) 
januar – februar 2016 

(do 26.2.2016) 
 
1) otroci v vrtcih 
+ učenci od 1. 
do 3. razreda OŠ 

  

 
a) Vozila iz odpadne KEMS 

 
a) Dekorativni in praktični predmeti iz 

odpadne KEMS: lončki/korita za rože 
ali zelišča, ptičje hišice, izdelki za 
shranjevanje pisal, igrač, copat. 

 
 
2) učenci od 4. 
do 9. razreda OŠ 
  

 
a) Oblačila, pokrivala, copati in podobni 

porabni izdelki iz odpadne KEMS, Modni 
dodatki iz odpadne KEMS: pasovi, 
torbice, denarnice … 

b) »Dopoldan učenec, popoldan učitelj: kaj 
vse naredimo iz KEMS pri nas doma?« 
 

 
a) Dekorativni in praktični predmeti iz 

odpadne KEMS: lončki/korita za rože 
ali zelišča, ptičje hišice, izdelki za 
shranjevanje pisal, igrač, copat 

b) »Dopoldan učenec, popoldan 
učitelj: kaj vse naredimo iz KEMS pri 
nas doma?« 

 
3) dijaki in 
študentje 

 
a) Oblačila, pokrivala, copati …iz odpadne 

KEMS; Modni dodatki iz odpadne 
KEMS: pasovi, torbice, denarnice  … 

b) »Dopoldan učenec, popoldan učitelj: 
kaj vse naredimo iz KEMS pri nas 
doma?« 
 

 
a) Dekorativni in praktični predmeti iz 

odpadne KEMS: lončki/korita za rože 
ali zelišča, ptičje hišice, izdelki za 
shranjevanje pisal, igrač, copat itd. 

b) »Učenec postane učitelj: življenjski 
krog KEMS.«  

EKO-PAKET 

Prvo tekmovalno obdobje se zaključi v petek, 18.12.2015 

(potrebno je poslati samo fotografije izdelkov na e-naslov: info@eko-paket.si)  

Drugo tekmovalno obdobje se zaključi v petek, 26. 2. 2016 

(potrebno poslati končno poročilo o izdelkih za prvo in /ali drugo tekmovalno 

obdobje) 

 

Dodatne informacije na:  
• www.ekosola.si 
• www.eko-paket.si    
• www.facebook.com/ekopaketslo   
• info@eko-paket.si 

• ekosola@ekosola.si 
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EKO-PAKET 

VSEBINA  
EKO-PAKETA JE NA 
SVINČNIKU – USB 

KLJUČKU  
(izmenljivi disk: G) 

PISALO - USB KLJUČ 
ZA SHRANJEVANJE 

PODATKOV 
(izmenljivi disk: F) 

MLADI V SVETU ENERGIJE 

 Izobraževanje in ozaveščanje mladih o pomenu 

energije. 

 Povečanje energetske pismenosti med otroki, 

učenci, dijaki. 

 Povečevanje zanimanja mentorjev za energijo. 

 

MLADI V SVETU ENERGIJE 

Natečaj je razpisan za tri starostne skupine:  
MALČKI, GLAVCE, RAZISKOVALCI 

MALČKI 

Kaj je električna energija in zakaj jo potrebujemo? Kako pride v 

hišo oz. vtičnico? Si predstavljate življenje brez elektrike? Kje v 

Sloveniji nastaja elektrika? 

Naj vas radovednost pripelje do odkritij, katere 

predstavite preko plakatov, maket, risb, lepljenk … 
 
 

MLADI V SVETU ENERGIJE 

GLAVCE  

Ste seznanjeni z načini proizvodnje električne energije? Veste 

kakšno energetsko mešanico imamo v Sloveniji in po sveti? Ste 

vedeli, da jedrska energija spada med trajnostne  vire električne 

energije? Ste kdaj preučevali prednosti in slabosti različnih virov 

energije? Pri katerih dejavnosti se porabi največ električne 

energije? 

Svoja spoznanja predstavite s  

pomočjo izdelave zemljevida  

elektrarn ali pa risb in spisov. 
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MLADI V SVETU ENERGIJE 

RAZISKOVALCI  

Kaj so osnovne lastnosti energentov? Kako se preuči električno 

energijo in moč v elektroenergetskem sistemu? Kaj veš o 

problemu ‘‘back-up elektrarn‘‘? Zakaj je pomembno, da je država 

energetsko neodvisna? 

Izdelajte energetski slovar, razložite besede in ga 

slikovno opremite.  

Lahko pa pripravite tudi  

video izdelek. 

MLADI V SVETU ENERGIJE 

Projekte oddajte: 
• Elektronsko - na naslov info@ekosola.si  
• Po pošti - na naslov Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš 
 
Rok za oddajo projektov je petek, 22. april 2016. 

SLOVENSKA HRANA 

 Tradicionalni slovenski zajtrk 

 Shema šolskega sadja in zelenjave  

 Tretji petek v novembru 2015 

SEJEM ALTERMED 

 Lokalna pridelava hrane in recepti naših babic 

 Celje, 11. – 13. marec 2016 

 Rok prijave: 31.12.2015 

 

 

mailto:info@ekosola.si
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ŠOLSKA VRTILNICA 

 Urbano vrtnarjenje 
 

 Zeliščarski vrtnarski dnevnik (dnevnik za 
opazovanje in beleženje) 

 

 Ščepec travniških zdravilnih rastlin bližnjega okolja 
(opazovalni dnevnik posajenih travniških rastlin) 

EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE 

Ekipno tekmovanje učencev 6., 7. in 8. razredov 

Teme: biotska raznovrstnost, hrana, odpadki 

Šolsko tekmovanje: 12.2.2016 

Državno tekmovanje: 25.3.2016 

EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 

 Individualno tekmovanje dijakov 

 Teme: biotska raznovrstnost, hrana, odpadki 

 Šolsko tekmovanje: 4.2.2016 

 Državno tekmovanje: 9.3.2016, 

       Gimnazija Celje – Center 

MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE 

 Poročanje o okoljskih izzivih na šoli 

in v lokalnem okolju. 

 Iskanje rešitev na opisane izzive. 
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LIKOVNO USTVARJANJE 

 zdravo življenje 

 košarica zdravih dobrot 

 ekološka kmetija 

 gibanje je zdravje 

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 

 Branje literature z okoljsko tematiko 

EKOŠOLSKI LIST 


