
Zimske počitnice so za nami, 

počasi se prebuja pomlad. Čep-

rav je vreme spremenljivo in 

takšno naj bi bilo še nekaj časa, 

smo prepričani, da ste počitnice 

izkoristili po svojih željah in si 

oddahnili pred drugo polovico 

letošnjega šolskega leta. Sicer pa 

bodo tudi dnevi vse  daljši in 

toplejši. V tem času smo pripravi-

li nov Ekošolski list, v katerem 

vam posredujemo veliko pozitiv-

ne energije, dobrih rezultatov, 

domiselnih izdelkov, zanimivih 

dogodkov in novih povabil na 

skupno druženje. 

Z osveženo energijo in ustvarjalnostjo v pomlad 
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EKOŠOLSKI LIST 

Regijski zmagovalci v  
ekoznanju za osnovne šole  

 

Dvanajstega marca 2016 smo organizirali 

šolsko tekmovanje v Ekokvizu 2015/2016, 

na katerem so se učenci šestih, sedmih in 

osmih razredov preizkusili v poznavanju 

okoljskih vsebin. Letošnje teme so bile biot-

ska raznovrstnost, odpadki in hrana. Na 

šolskem tekmovanju se je pomerilo 3567 

učencev s 148 osnovnih šol iz vse Slovenije. 

Posamezno ekipo so sestavljali trije učenci. 

V Osrednjeslovenski regiji je sodelovalo 

361 tričlanskih ekip, 153 ekip iz Celjske 

regije, 256 ekip iz Mariborske regije, 139 iz 

Pomurske,  133 iz Novomeške, 58 iz Obal-

ne, 62 Severnoprimorske in 18 iz Gorenj-

ske regije.   

 

Regija Št. ekip 

Osrednjeslovenska  361 

Celjska  153 

Mariborska  256 

Pomurska  139 

Dolenjska  133 

Obalna  58 

Severnoprimorska  62 

Gorenjska  18 



Zmagovalci nagradnega  
natečaja Eko-paket 2015-2016 

 

Iz leta v leto otroci in mladi dokazujete, da je 

odpadna KEMS (kartonska embalaža za mleko in 

sokove) odličen material za ustvarjanje novih upo-

rabnih izdelkov v šoli, doma in drugje. Tudi letos 

ste vsi sodelujoči pokazali izjemno kreativnost, 

domiselnost in izvirnost. Prejeli smo več kot 1400 

fotografij vozil, oblačil, torbic in denarnic, modnih 

dodatkov, ptičjih hišk, vaz, okrasnih posod za rože, 

lončkov za pisala, svečnikov ter drugih dekorativ-

nih in praktičnih predmetov iz odpadne KEMS.  

 

Da je imela komisija zares težko delo izbrati naj-

boljše, dokazuje tudi podatek, da je prvotno skup-

no kategorijo za vrtce in prvo triado osnovnih šol 

razdelila na dve kategoriji. Sicer pa se boste o tem 

lahko prepričali tudi sami - najboljši izdelki bodo 

razstavljeni na celjskem sejmu Altermed, v dvora-

ni K. 

Tekmovalna 

skupina 

Ustanove z najvišje ocenjenimi izdelki 

Vrtci 1. mesto Vrtec Antona Medveda Kamnik 

2. mesto Vrtec Pobrežje Maribor 

3. mesto VVZ Radovljica 

Prva triada 1. mesto OŠ Toma Brejca Kamnik 

2. mesto OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige 

3. mesto  I. OŠ Žalec, POŠ Gotovlje 

Druga in tretja 

triada 

1. mesto OŠ Toma Brejca Kamnik 

2. mesto  OŠ Šmartno v Tuhinju 

2. mesto OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige 

3. mesto OŠ Trebnje, PŠ Dobrnič 

3. mesto OŠ Brinje Grosuplje 

Srednje šole in 

fakultete 

1. mesto Ekonomska šola Celje 

2. mesto Biotehniški center Naklo 

3. mesto Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje 

3. mesto Gimnazija Celje - Center 

Posebna  

nagrada 

Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan 

OŠ Brinje Grosuplje, POŠ s PP 

 

Otroci in učenci so skupaj z vzgojiteljicami in učiteljicami 

tudi v lanskem šolskem letu pridno sejali in sadili zelišča, 

zanje skrbeli, jih pobirali, sušili in vse leto pridno beležili ter 

zapisovali spremembe. Spet drugi pa so opazovali zdravilne 

  

VRTCI 

1. Vrtec Velenje, OE Lučka 

2. OŠ bratov Letonja, Vrtec Sonček Šmartno ob Paki 

3. Vrtec Bled 

OSNOVNE 

ŠOLE 

1. OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki 

2. OŠ Veliki Gaber in Vrtec Sončnica 

3. OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert 

POŠ 1. JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, POŠ Svibno 

  

VRTCI 

1. Vrtec Murska Sobota, Enota Miške 

2. Vrtec Velenje, OE Lučka 

2. Vrtec Šentjur, Enota Planina pri Sevnici 

3. Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, Enota Makole 

OSNOVNE ŠOLE 1. OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert 

2. JZ OŠ Marjana Nemca Radeče, POŠ Svibno 

3. CUDV Draga 

ZELIŠČARSKO VRTNARSKI DNEVNIK: 

DNEVNIK POSEJANIH TRAVNIŠKIH ZDRAVILNIH RASTLIN: 

Zeliščarsko vrtnarski dnevnik in  
ščepec travniških zdravilnih rastlin bližnjega okolja 

rastline bližnje okolice, ugotavljali, kakšna je njihova 

zdravilna moč, in za kaj jih uporabljamo. Vsi so ugotovitve 

zapisovali v dnevnike in izmed enaindvajsetih prejetih 

dnevnikov, smo izbrali najboljše. 



Svinčnik, barvice, voščenke - likovni natečaj 

Zdravo življenje vabi! 

Letošnji likovni natečaj na temo ZDRAVO ŽIVLJENJE je razpisan 

za tri starostne skupine, zato hitro  vzemite v roke svinčnike, voš-

čenke, barvice in začnite ustvarjati risbe, praskanke, mozaike in 

druga domiselna likovna dela. 

 

Izdelke pošljite najpozneje do 31. marca 2016 na naslov: Program 

Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš (s pripisom Likovni natečaj Zdravo 

življenje) 
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Sodelujte v mednarodnem projektu o 
hrani in prehranjevanju Odgovorno s 
hrano! 

 

Vabimo vas, da se pridružite mednarodnemu projektu 

EatResponsibly!/Odgovorno s hrano, ki obravnava celoten 

krog hrane in prehranjevanja – od pridelave, predelave, 

transporta in ostankov hrane do vpliva hrane na naše zdrav-

je in življenjski slog. Pri tem se bomo dotaknili tudi okolja, 

gospodarskega in varnostnega vidika hrane ter prehranjeva-

nja. Projekt letos poteka drugo leto, zaključil pa se bo …. 

Vsaka ustanova se odloči, ali bo sodelovala le v izbranem 

letu ali do zaključka projekta.  

 

V okviru projekta smo pripravili veliko izobraževalnih 

gradiv, organizirali bomo tudi delavnice. Poleg tega so 

izvajanju projekta namenjena določena finančna sreds-

tva (200 evrov na posamezno ustanovo). Ker so torej 

Skupina Vsebina natečaja 

Vrtec in 1. - 3. razred OŠ 

KOŠARICA ZDRAVIH DOBROT skupi-

na otrok, učenec ali posamezni razred 

učencev pripravi likovne izdelke na temo 

zdravih živil 

4. - 9. razred OŠ 

EKOLOŠKA KMETIJA 

 izdela čim bolj izvirno likovno delo, v 

katerem poskuša poiskati zdrav življenj-

ski slog na kmetijah 

Srednja šola in fakulteta 

GIBANJE JE ZDRAVJE 

učenec ali skupina učencev z likovnimi 

deli predstavi športne aktivnosti  

Vsaka ustanova naj izbere pet 

najboljših izdelkov in jih najpozneje do 31. marca 2016 pošlje na 

naslov: DOVES - Program Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš, s pripi-

som Likovni natečaj - "Zdravo življenje"  

Mladi v svetu  
energije (MVSE) 

 

Energija se skriva povsod in 

v različnih oblikah. Pomem-

bno je, da se jo naučimo 

upravljati in je ne porabljamo po nepotrebnem.  

Projekt Mladi v svetu energije je namenjen spoz-

navanju energije ter njenih virov in rabe. Nagrad-

ni natečaj je razpisan za tri starostne skupine: 

MALČKI, GLAVCE IN RAZISKOVALCI.   

Razpis 

Svoje izdelke oz. njihove fotografije nam pošljite 

najpozneje do petka, 22. aprila 2016, na elek-

tronski naslov: info@ekosola.si ali pa po pošti na 

naslov: Program Ekošola, s pripisom MVSE, Zavrti 

2, 1234 Mengeš, skupaj z obrazcem.  

http://www.svet-energije.si/mladi-v-svetu-energije-2/
http://www.ekosola.si/2015-16/projekti/mladi-v-svetu-energije/
mailto:info@ekosola.si
http://www.ekosola.si/uploads/2010-08/MVSE-obrazec-2016.doc


ALTERMED 2016 je pred vrati 

 

Od petka, 11., do nedelje, 13. marca 2016, se bodo na 12. 

sejmu Altermed v Celju ekošole v dvorani K predstavile na 

stojnicah, predstavitvenem odru in demonstracijski kuhin-

ji. Rdeča nit letošnjega Altermeda je »Lokalna pridelava 

hrane in recepti naših babic«. V treh dneh bo na 22 sto-

jnicah 73 ustanov predstavilo zdravo in uravnoteženo pre-

hrano, telesno aktivnost, medsebojne odnose, varno otroko-

vo okolje,  zdrave prehranjevalne navade, 

uporabo lokalno pridelane hrane, zdrav 

način življenja ter tradicijo domače hrane. 

 

Program na demonstracijskem odru in 

demonstracijski kuhinji – dvorana K 

 

    ČESTITKE  

OB DNEVU ŽENA! 

 

VABILO 

Pridružite se nam na slavnostni razglasitvi najboljših dijakov državnega tekmovanja v 

Ekokvizu za srednje šole 2015/2016, ki bo  

v sredo, 9. marca 2016, na Gimnaziji Celje – Center,  

Kosovelova ulica 1, 3000 Celje. 

Razglasitev in podelitev nagrad najboljšim dijakom v treh kategorijah izobraževanja se 

bo pričela ob 14.00 uri  v športni dvorani GCC. 

Vljudno vabljeni! 

http://www.ce-sejem.si/sejmi/2016/fpaa/12-sejem-altermed/program-spremljajocih-prireditev?cmstag=155-0
http://www.ce-sejem.si/sejmi/2016/fpaa/12-sejem-altermed/program-spremljajocih-prireditev?cmstag=155-0

