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Sodelujoči predmeti
•
•
•
•
•
•
•
•

Fizika
Kemija
Matematika
Angleščina
Slovenščina
Glasba
Informatika
Zgodovina

8 predmetov, 10 sodelujočih učiteljev +
laborantka

Raziskovalno vprašanje
• Kako vključiti elemente okoljske vzgoje
(učinkovita in odgovorna raba energije) v
izvedbeni kurikul kot poudarjeni cilj pri
posameznih predmetih gimnazijskega
programa?

Raziskovalna hipoteza
• Z vključitvijo ciljev okoljske vzgoje v
izvedbeni kurikul pri posameznih
predmetih gimnazijskega programa bodo
dijaki pridobili osnove za premišljeno
spreminjanje življenjskega sloga in bodo
ozaveščeni na področju učinkovite in
odgovorne rabe energije in skrbnega
odlaganja nevarnih odpadkov.

Anketa pred
projektom in po
njem za vse
gimnazijske
oddelke

Agenti nizkoogljične družbe
•
• Šest dijakov naše šole se udeleži
enotedenskega poletnega tabora v Radencih ob
Kolpi.
Cilji projekta so bili:
-izobraževanje dijakov na področju varčne rabe
energije in izkoriščanju alternativnih virov
energije,
-vzpodbuditi pri dijakih kritično razmišljanje o
okolju, o ravnanju z energetskimi viri, kako
zmanjšati izpuste CO2 v okolje.

Solarni show – predstavitev Agentov
nizkoogljične družbe
- Uvodni nagovor

- Glasbene točke na temo ekologije –
ozvočenje se je napajalo iz sončne
elektrarne (solarnega kombija)

- Sodelovanje z vrtcem

- Predstavitev dela na taboru

- Predstavitev šolske “solarne elektrarne” in
solarnega kombija

- Igrica za najmlajše – očistimo gozd

In gozd je spet čist.

STATISTIKA –
matematika v 1. letniku
Potek dela:
• Obravnava snovi iz statistike pri pouku.
• Navodila dijakom za izdelavo poročil,
priložen točkovnik in roki za oddajo
statističnih nalog in analize, izdelani
kriteriji ocenjevanja.
• Prvi popis števca (28 dni) in izdelava prve
statistične naloge.

MPP MAT+FIZ
• Kako lahko doma privarčujemo električno
energijo? Dijaki iščejo odgovor na
internetu.
• Pogovor o možnostih varčevanja
električne energije.
• Demonstracija naprave za merjenje
porabe električne energije.
• Dijaki doma izmerijo porabo električnih
aparatov.

• MPP MAT + INF – dijaki se naučijo
uporabljati Excel in vgrajene statistične
funkcije v Excelu.
• Drugi popis števca (28 dni) in izdelava
druge statistične naloge.
• Analiza rezultatov obeh statističnih nalog
(koliko smo prihranili).
• Skupna ocena obeh nalog (brez analize)
namesto kontrolne naloge.
• Evalvacija z dijaki. Kar nekaj dijakov je
nadomestilo žarnice z varčnimi sijalkami,
nekateri so ponoči začeli izklapljati
električne naprave.

Projektni dan – FIZ + KEM + ANG
za 2. letnike na eko dnevu
Fizika
• ogled kotlovnice na biomaso,
• iskanje najcenejšega goriva,
• možnosti varčevanja z energijo na preprostih
eksperimentalnih primerih

• Kemija - iskanje idealnega goriva
• Angleščina - poudarek na izrazoslovju in
primerjava obnovljivih in neobnovljivih
energetskih virov
• Projektni dan razvijamo že 4 leta, vsako leto kaj
dodamo in izboljšamo

GALVANSKI ČLENI
Medpredmetna povezava KEM + FIZ
• Smiselno nadaljevanje eko dneva na temo
energija.
• Nadaljevanje drugih eko dejavnosti na šoli.
• Preučevanje galvanskih členov in
poudarek na ekoloških problemih
shranjevanja odpadkov.
• Laboratorijska vaja.

Pričakovani rezultati/evidence
• Predlagajo izdelavo nenevarnega
galvanskega člena, z določeno napetostjo.
• Sodelujejo v akciji zbiranja baterij in
svetujejo pravilno odstranjevanje
akumulatorjev.
• Kritični so do odpadkov v svoji okolici.
• Raziskujejo možnosti predelave odpadkov
v energijo.

Seminarska naloga pri zgodovini
¸Prva elektrarna mesta Kočevje
Dijakinji v 4. letniku sta raziskali tudi, da:
• električne svetilke zasvetijo po ulicah in po
stanovanjih (700);
• je Kočevje prvo v celoti elektrificirano
mesto na Slovenskem.

O pilotnem projektu menimo, da
- smo s projektom naredili dobro promocijo
alternativnih virov energije na šoli in v okolici,
- smo pri dijakih poglobili potrebe po ločenem
zbiranju nevarnih odpadkov in vključevanje v
akcijo ZEOS-a in Eko šole.
- so dijaki so pridobili besedni zaklad (tudi pri
angleščini) s področja alternativnih virov energije
in varčevanja z energijo,
- so dijaki so razvili pozitiven odnos do varnega
eksperimentalnega dela in skrb za kemijsko
varnost
- so dijaki dobili izkušnjo, ki jim bo prišla prav v
vsakdanjem življenju.

Hvala za pozornost.

