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IZVLEČEK 

Osnovna šola Gorišnica je vključena v projekt Ekošole. Zavedamo se, kako 

pomembno je recikliranje in ohranjanje čiste narave za našo bodočnost. Zato se z 

EKO vsebinami in problematiko ločevanja odpadkov neprestano srečujemo učitelji in 

učenci. Prepričani smo, da je ozaveščenost, ustvarjalnost in kreativnost učencev na 

vseh eko področjih, predvsem pa ponovna uporaba odpadnih materialov velikega 

pomena. Zato sem v šolskem letu 2016/2017 v oddeleku podaljšanega bivanja v 

usmerjen prosti čas načrtovala veliko eko vsebin. Med njimi sem izpostavila 

izdelovanje uporabnih predmetov iz odpadnih materialov. Tako so materiali ponovno 

oživeli, nastali so izdelki, ki so dobili nov pomen (darila, voščila, okraski, slačšice, 

dekoracije …).  

Z aktivnostmi so se učenci osveščali in ozaveščali o ravnanju z odpadki. Privzgojiti 

jim je treba vrednote, predvsem pa se odrasli moramo zavedati, kako pomemben je 

naš vzgled ravnanja z odpadki, ki bodo postale navade in del vsakodnevnega 

življenja. Tako so učenci preko  kreativnosti, neke vrste igre, spoznavali tehnoliške 

postopke in in vplivali na svojo eko zavest. Hkrati so zmanjševali količino odpadkov 

doma in v šoli ter privarčevali nekaj denar ki je za njih ja družini in šoli.  

Izdelke so uporabili učenci, starši, prejeli so jih delavci in poslovni partnerji šole, 

nastale dekoracije so krasile šolske prostore in stanovanja učencev. O dejavnostih 

smo poročali v šolskem in občinskem glasilu, internetni strani šole ter v programu 

Ekošole Hrana ni zatjavendan - Reciklirane kuharije ter na Mednarodni konferenci 

koordinatorjev programa Ekošola 2017/2018 v Laškem.  

Ključne besede: likovno ustvarjanje, odpadni materiali, ponovna uporaba, 

ozaveščanje učencev, ločevanje odpadkov, uporabni predmeti 

 

POVZETEK 

Ker smo ekošola, se zavedamo, kako pomembno je recikliranje in ohranjanje čiste 

narave za našo bodočnost. Zato se z eko vsebinami in problematiko ločevanja 

odpadkov srečujemo učitelji in učenci neprestano in se zavedamo, da je to trajnostni 

razvoj. Tako sem v usmerjen prosti čas v oddelku podaljšanega bivanja načrtovala 

veliko eko vsebin. Med njimi sem izpostavila izdelovanje  uporabnih predmetov iz 

odpadnih materialov. Tako so materiali ponovno oživeli, nastali so izdelki, ki so dobili 

novi pomen (darila, voščila, okraski, slačšice, dekoracije …). Pri načrtovanju likovnih 

nalog sem izhajala iz vzgojno-izobraževalnih ciljev učnega načrta likovne umetnosti , 



opazovanje okolja v tretjem razredu in likovne umetnosti ter naravoslovja in tehnike v 

četrtem razredu.  

V jedru prispevka je predstavljen učni proces z načrtovanjem, učnimi cilji iz učnega 

načrta, medpredmetna povezava, motivacija in potek dela z analizo. Naloge sem 

natančno načrtovala, zato pri samem ustvarjanju ni bilo veliko težav. Nekateri učenci 

so radi preizkušali še druge tehnike in materiale ter na raziskovalen način oziroma s 

poskušanjem spoznavali lastnosti odpadnikh materialov in postopkov. 

V procesu ustvarjanja so iz dneva v dan nastajali novi predmeti, katere smo 

ovrednotili po v naprej določenih kriterijih in preverili njihovo uporabnost.  

Izdelke so uporabili učenci, starši, prejeli so jih delavci v pokoju in poslovni partnerji 

šole, nastale dekoracije so krasile šolske prostore in stanovanja učencev. O 

dejavnostih smo poročali v šolskem in občinskem glasilu, internetni strani šole ter v 

programu Ekošole Hrana ni zatjavendan - Reciklirane kuharije ter na Mednarodni 

konferenci koordinatorjev programa Ekošola 2017/2018 v Laškem, kjer so bili 

obiskovalcev navdušeni. 

Učenci so radi ustvarjali, vnašali nove ideje, preizkušali nove materiale, z izdelki pa 

bili vačina zadovoljni. Učno-vzgojni cilji so bili tako doseženi, čeprav je bilo potrebno 

delo prilagajati glede prisotnosti učencev, zato so izdelki nastajali po etapah. 

Ključne besede: likovno ustvarjanje, odpadni materiali, ponovna uporaba, 

ozaveščanje učencev, zbiranje in ločevanje odpadkov, trajnostni razvoj, uporabni 

predmeti, medpremetna povezava, ekošola. 

 

ABSTRACT 

Since we are an Eco school, we are aware of the importance of recycling and 

preserving clean nature for our future. At our school students and teachers are 

constantly dealing with ecological issues and the problems of waste separation. I 

worked on several ecological issues during the time of after-school program. One of 

them was making useful objects of waste material. New products were made and 

given a new meaning (presents, greeting cards, ornaments, sweets, decorations). 

When I planned fine arts tasks I considered educational goals of the curriculum of 

fine arts and I observed the environment and fine arts in the third grade as well as 

natural science and engineering in the fourth grade. 



The article shows educational process and planning, educational goals of the 

curriculum, inter-subject correlation, motivation and working process. I planned the 

tasks carefully, so there were no difficulties when we started creating. Some students 

liked testing other techniques and materials by exploring waste material and different 

procedures. 

In the process of creating things there were new objects made every day which we 

evaluated according to the pre-set criteria and we also checked their usefulness.   

The products were used by students, parents, they were received by retired former 

employees as well as school’s business partners. Our decorations were exhibited in 

school and students’ homes. We could read about our activities in school and local 

newsletters, on the school’s internet site and at Eco school program Food Should Not 

Be Wasted – Recycled Cooking and at the International Conference for Coordinators 

of Eco School Program 2017/2018 in Laško, where visitors showed their enthusiasm. 

Students liked to create, searched new ideas, tried out new materials and were 

mostly satisfied with the products. Educational goals were achieved although the 

work needed to be adjusted to the students and the products were made at different 

stages. 

Key words: artistic creation, waste material, material reuse, students’ awareness, 

waste collection and separation, sustainable development, useful objects, inter-

subject correlation, eco school. 

1. UVOD 

Učenci oddelka podaljšanega bivanja so najmanj štiri ure pri rednem pouku. Poleg 

tega so pred oziroma po pouku vključeni v različne interesne dejavnosti, zdrav 

življnjski slog, neobvezne izbirne predmete in verouk. Po vseh dopoldanskih 

dejavnostih so učenci utrujeni, zato potrebujejo za delo v OPB še večjo motivacijo in 

zanimive vsebine ter iz tega izhajajoče aktivnosti. 

Ko sem v začetku leta spoznavala prisotne učence, njihova zanimanja, značaje, 

dejavnosti v prostem času, sem ugotovila, da radi ustvarjajo. 

Ker smo ekošola, smo pri likovnih nalogah za izdelovanje predmetov uporabljali 

najrazličnejše materiale, največ pa odpadnih materialov. Na tak način je potekalo 

ozaveščanje učencev na odgovorno in koristno ravnanje z odpadnimi materiali. 

 



 

2. TEORETIČNI DEL O ODPADKIH  

Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga ne moremo ali ne želimo uporabiti, ga 

človek več ne potrebuje in ga zato mora zavreči. Zaradi varstva okolja je vsak 

odpadek potrebno ločeno zbirati, oddati v predelavo ali odstranjevanje na predpisan 

način. Vse bolj pa se zavedamo, da nek odpadek (steklo, odpadne kovine, papir) ni 

dejansko odpadek, ker je lahko sekundarna surovina novemu izdelku. Tako ima nek 

odpadni material ekonomsko vrednost in ravno s tem projektom smo želeli 

udeleženci to dokazati. 

Odpadke razvrščamo z dveh osnovnih vidikov: po viru nastanka, zaradi opravljanja 

različnih človekovih dejavnosti potencialu nevarnosti, ki jih delimo v nevarne in 

nenevarne odpadke. 

Poleg osnovne delitve odpadkov, se odpadki lahko delijo še na druge načine. Ločimo 

jih na komunalne (gospodinjski odpadki in njim podobni odpadki iz industrije, obrti in 

storitvenih dejavnosti) in nekomunalne odpadke (nastanejo v proizvodnih in 

storitvenih procesih v gospodarskih in negospodarskih dejavnostih). Komunalni 

odpadek nastane neposredno zaradi potrebe človeka in to je kjerkoli, kjer je prisoten-

doma, na poti, na delovnem mestu, na dopustu.  

Pomembna je delitev odpadkov po materialu, predvsem zaradi funkcionalnosti in 

predelave. Iz tega vidika jih delimo na biološko razgradljive odpadke 

(zelena biomasa, ostanki hrane rastlinskega izvora in krme, papir in karton, les, delno 

tekstil), steklo, plastika, kovine, sestavljeni materiali (kompoziti), odpadno usnje,  

kože, krzno, gume in kisline, lugi, topila, barve, laki, kiti, smole, kemikalije, mineralna 

olja, kamenje, zemlja, žlindra, pepel, mulji itd.  

Odpadke ločimo tudi glede na to, v kateri dejavnosti so nastali. Tako ločujamo 

odpadke iz kmetijstva, gozdarstva, rudarstva oziroma iz primarnih dejavnosti, 

odpadke iz industrije, iz energetike ter odpadke iz gradbeništva. 

Posebno skupino tvorijo odpadki iz naprav za obdelavo odpadkov in blato čistilnih 

naprav. 

Zaradi velike vsebnosti nevarnih snovi (na primer težkih kovin-zlasti živega srebra, 

svinca in šestvalentnega kroma) ali zaradi posebne vloge (težka nadomestljivost 

oziroma zamenljivost nevarnih kemikalij z nenevarnimi) in zaradi posebnega 

ravnanja (na primer odpadna embalaža) ločimo tudi specifične skupine odpadkov. 

Posebej moramo biti pozorni na nevarne odpadke, ki vsebujejo azbest, umetne 
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organske spojine, elektronske odpadke , odpadke iz proizvodnje TiO₂, 

odpadna olja in gudron, mineralna. olja, baterije in akumulatorje z nevarnimi snovmi, 

gradbene odpadke, izrabljene avtomobilske gume, izrabljena motorna vozila, 

posebne odpadke iz zdravstvene dejavnosti, klavnični in kužni material živalskega 

porekla ter živalske stranske proizvode, biorazgradljive organske kuhinjske odpadke, 

odpadna jedilna olja in masti, odpadno električno in elektronsko opremo ter 

radioaktivne odpadke. 

 

2.1. LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV 

Odlaganje odpadkov je najdražji način ravnanja z odpadki in najbolj škodljiv za 

okolje. Če dosledno ločujemo odpadke, varujemo okolje in hkrati varčujemo. 

Ločevanje torej pomeni povedano enostavno, da odpadke mečemo v točno določene 

koše oziroma prostor. Za ločeno zbiranje odpadkov imamo tudi posebne zbiralnike. 

Ločujemo embalažo, papir, steklo, biološke odpadke, nevarne odpadke, ostale 

odpadke, kosovne odpadke in elektronske opreme. Določene odpadke sortiramo 

doma v vreče in namenske koše ter jih določeni dan nastavimo na zbirna mesta od 

koder jih odpeljejo smetarji. Nekatere pa moramo odložiti na ekološki otok. Ekološki 

otok ali zbiralnica ločenih frakcij je pokrit ali nepokrit prostor, urejen in opremljen za 

ločeno zbiranje ter začasno hranjenje posameznih ločenih odpadkov (papir in drobni 

karton ter drobna embalaža iz papirja in kartona; drobna odpadna embalaža iz 

stekla; drobna mešana odpadna embalaža iz kovin, plastike in sestavljenih 

materialov). Odpadna embalaža je embalaža, ki je odpadek. Emabalaža so vsi 

izdelki iz kateregakoli materiala, namenjeni  temu, da blago -  ne glede na to, ali gre 

za izdelke ali surovine - obdajajo ali držijo skupaj zaradi hranjenja ali varovanja, dela 

z njim, njegove dostave ali prestavitve na poti od proizvajalca – embalerja do 

končnega uporabnika. 

 

2. 2. PONOVNA UPORABA ODPADKOV  

Vse, česar ne potrebujemo več, niso odpadki, saj lahko predmete v enaki obliki 

uporabi nekdo drug, ali pa z manjšimi posegi dobijo novo podobo in nov pomen. 

Ponovna uporaba ni nekaj samoumevnega, temveč je odnos do stvari, miselnost in 

življenjska filozofija, ki lahko del našega vsakdana. Prav to želimo učencem 

ozavestiti, saj odpadki lahko postanejo ponovno uporabni z nekaj preprostimi koraki, 

s kreativnostjo in idejami. 
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2.3. RECIKLIRANJE ODPADKOV 

Proces ravnanja z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, obdelavo, predelavo 

(recikliranje) in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontroloravnanja. Zelo 

pomembna je reciklabilnost odpadkov.  Določeno ločeno sestavino odpadka je v 

danem trenutku možno pripraviti za predelavo, za ponovno materialno koriščenje 

oziroma recikliranje. Takšnemu odpadku, ki ga lahko predelamo in ponovno 

uporabimo, pravimo, da je reciklabilen. Reciklabilnost odpadkov ni pogojena samo z 

odpadkom, temveč s pogoji, ki so za nek odpadek v opazovanem trenutku dani. 

Primer: suh papir je reciklabilen (lahko ga predelamo), moker papir se biološko 

razgradi in ga za uporabo kot papir ne moremo več predelati. V drugem primeru 

imamo frakcijo v določenem okolju na razpolago v majhnih količinah, zato je njena 

predelava ekonomsko in ekološko nesmiselna – frakcija je tako nereciklabilna. 

Predelava velika količine iste frakcije pa je lahko v nekem drugem okolju ekološko in 

ekonomsko smiselna – frakcija je reciklabilna.  

Recikliranje je predelava že uporabljenih odpadnih snovi (mobiusova  zanka). 

Recikliranje odpadkov je postopek predelave, v katerem se odpadne snovi ponovno 

predelajo v materiale, proizvode ali snovi za prvotni ali drug namen. Recikliranje 

vključuje tudi ponovno predelavo organskih snovi. Energetska predelava ali ponovna 

predelava v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje, se ne šteje za 

recikliranje. Recikliranje  je  pomembno  za  zmanjšanje števila  odpadkov   ter  

preprečevanja  onesnaženja zraka, vode in zemlje. Recikliramo lahko steklo, papir, 

tkanine, kovine, elektroniko in plastiko. Snovi, namenjene recikliranju, običajno 

pripeljejo v zbirni center, kjer jih sortirajo, očistijo in predelajo v material za nove 

izdelke, nato pa pošljejo v proizvodnjo. 

 

 

 

Mobiusova zanka, trikotnik iz treh puščic, je mednarodno veljaven simbol za 

recikliranje. Vsaka izmed puščic predstavlja enega od korakov v programih za 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zbirni_center&action=edit&redlink=1


recikliranje: zbiranje, predelavo v nov izdelek in nazadnje ponoven nakup. S tem 

simbolom so označeni izdelki, ki jih je mogoče reciklirati.  

http://si.cleanright.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1789&Itemid=1
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RECIKLIRANJE TETRAPAKA 

Takšno embalažo najprej spustijo v trgalni stroj, ki je podoben velikanskemu mešalcu 

testa. Dolijejo vodo in pustijo stati 20 minut. To omogoča, da se aluminijasta folija 

odstrani od papirnatih vlaken, katere se lahko ponovno uporabijo za izdelavo papirja. 

Ostale nevlakninske sestavine nato uporabijo v številne namene, kot so vrtno 

pohištvo, strešni materiali ... 

 

RECIKLIRANJE PLASTIKE 

Zbrane plastenke v zbirnem centru najprej sploščijo in združijo v bale za transport. 

Ena bala tako vsebuje od 6.400 do 7.200 plastenk. 

Bale so nato transportirane v reciklažni center, kjer jih s stroji razkosajo z rezalnikom. 

Proces drobljenja se konča, ko so koščki plastike veliki kot papir. Koščki plastike se 

nato sperejo z vodo in posušijo, ter pod visoko temperaturo stopijo. Nato se izdelajo 

majhne kroglice plastike ali granulat, iz katerih je možno izdelati različne vrste 

produktov, kot so kajak, preproga, prešite odeje, jakne ali podloge za jakne. 

 Odpadno steklo                        steklenice,kozarci… 

 Odpadni papir                   ponovno   papir 

 Odpadni plastični izdelki                   zabojniki za smeti 

 Plastični zamaški                                              plastični stoli 

 

3. NAČRTOVANJE PROJEKTA 

Preden sem se odločila za določeno nalogo, sem natančno načrtovala delo. 

Pri načrtovanju likovnih nalog sem izhajala iz učnih ciljev učnega načrta v tretjem in 

četrtem razredu pri slovenskem jeziku, naravoslovju in tehniki in likovni umetnosti. 

Najprej sem natančno pregledala učne cilje v prve  in druge triadi ter izpostavila tiste, 

ki se najbolj povezujejo z vsebinami. Učenci so pri naravoslovju in tehniki spoznali 

odpadne materiale (papir, embalažo, tekstil, bio odpadke), raziskali postopke 

predelave, ponovne uporabe(pri slovenščini prebirali članke), v učilnici zbirali star 



papir, zamaške, odpadni karton, škatle, žice ter različno plastično, stekleno in 

kompleksno embalažo nepropustno za vodo. Skupaj smo izpostavili problem in 

potrebo ter načrtovali delo za nastanek izdeleka.  Nekatere ideje so se porajale 

sproti, glede potereb šole, aktualne dogodke… Sama sem delo le usmerjala, jih 

nadzorovala in jim svetovala. Učenci so bili aktivni z idejami v vseh etapah projekta.  

Učenci so delali individualno, v dvojicah in skupinsko. Ves čas sem delo nadzorovala 

in skrbela za varnost.   

Delo smo evalvirali, preverili njihovo uporabnost izdelkov in jih razstavili. Predmete 

so učenci odnesli domov, prejeli so jih starši, delavci in poslovni partnerji šole, 

nastale dekoracije so krasile šolske prostore in domove učencev. 

 

4. VZGOJNO- IZOBRAŽEVALNI CILJI IN LIKOVNI POJMI  

4. 1. TRETJI RAZRED 

Učenci: 

 vedo, da ob proizvodnji in vsakdanjem življenju nastajajo odpadki, za katere je treba 

poskrbeti, in da nekatere odpadke lahko ponovno uporabimo, 

 znajo slediti načrtu ali shemi delovnega postopka pri izdelavi tehničnega predmeta. 

 vedo, da ob proizvodnji in vsakdanjem življenju nastajajo odpadki, za katere je treba 

poskrbeti, in da nekatere odpadke lahko ponovno uporabimo,  

 znajo slediti načrtu ali shemi delovnega postopka pri izdelavi tehničnega predmeta, 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih spoznavajo likovne pojme povezane z risanjem 

slikanjem, kiparstvom in prostorskim oblikovanjem, 

 pridobivajo si izkušnje zrazličnimi načini mešanja barv, 

 razvijajo  občetek za odnose med različnimi barvami (barvnikontrasti), 

 uporabljajo temne in svelte barve, osnovne in sekundarne barve, svetlijo in temnijo 

barve, 

 trgajo, izrezujejo različne barvne ploskve in z njimi oblikujejo različne barvne 

kompozicije, 

 preizkušajo različne material in pripomočke, 

 se navajajo na svobodno izbiro oblik, barv, velikosti in kakovosti slikarskihpodlag 

 razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje z različnimi likovnimi in 

odpadnimi matriali in pripomočki, 

 razvijajo občutek za gradnjo likovnega izdelka od celote k delom, 



 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju in s tem negujejo individualni likovni izraz, 

 izdelajo različne izdelke s področja grafičnega oblikovanja (voščilnica, vabilo, plakat, 

idr.), 

 za likovno izražanje uporabljajo tudi reciklirane material, embalažo in naravne 

material, lahko pa lepila, lepilne trakove, vrvice, žice in druge material, 

 v svojih izdelkih lahko likovna področja (risanje, slikanje, grafika, prostorsko 

oblikovanje) tudi kombinirajo med seboj, 

 navajajo se na evalvacijo in samoevalvacijo in objektivno vrednotenje svojega izdelka 

in izdelka sošolca. 

4. 2.  ČETRTI RAZRED 

Učenci: 

 pojasnijo povezanost lastnosti snovi z njihovo uporabo,  

 razložijo pomen simbolov za označevanje nevarnih snovi ter jih prepoznati na 

izdelkih                za vsakdanjo rabo (jedko, vnetljivo, strupeno, nevarno za vodno 

okolje idr.),  

 pojasnijo tehnične in tehnološke lastnosti gradiv (npr: trdnost, propustnost, cepljivost,     

gnetljivost),  

 ugotovijo bistvene značilnosti prepustnih in neprepustnih snovi za vodo in zrak,  

 utemeljijo uporabo različnih posod in prostorov za shranjevanje in transport snovi 

(npr. steklenice, zabojniki) in pomen ločenega zbiranja odpadkov,  

 razložijo škodljivost divjih odlagališč in vrednotiti pomen urejenih odlagališč,  

 dokažejo, da se odpadki lahko uporabljajo kot surovine (organski odpadki, papir, 

plastika, kovine), 

 poznajo nevarne odpadke, ki spadajo na posebna odlagališča (baterije, zdravila, 

barvila idr.), 

 gradijo modele na podlagi skice,  

 izdelati uporabne predmete iz različnih papirnih gradiv s tem, da uporabljajo različne 

načine spajanja gradiv, 

 presojajo ustreznost končnega izdelka,  

 uporabljajo odpadna gradiva pri izdelavi uporabnih predmetov,  

 berejo načrt in ga udejanjajo, 

 uporabljajo osnovne obdelovalne postopke za papirna in lesna gradiva, umetne 

snovi, tanko pločevino,  



 ugotovijo koristnost varčevanja z elektriko, vodo, hrano, materiali, 

 ob likovnih delih, likovnih izdelkih spoznavajo likovne pojme povezane z risanjem 

slikanjem, kiparstvom in prostorskim oblikovanjem, 

 razvijajo občutek za gradnjo likovnega izdelka od celote k delom, 

 razvijajo izrazne zmožnosti pri oblikovanju na ploskvi, tridimenzionalnem prostoru in 

s tem negujejo individualni likovni izraz, 

 izdelajo različne izdelke s področja grafičnega oblikovanja  (voščilnica, vabilo, plakat, 

idr.), 

 pridobivajo si izkušnje z različnimi načini mešanja barv, 

 razvijajo  občetek za odnose med različnimi barvami (barvni kontrasti), 

 uporabljajo temne in svelte barve, osnovne in sekundarne barve, svetlijo in temnijo 

barve, 

 razvijajo občutek za bogatenje oblik z likovnimi spremenljivkami, 

 za likovno izražanje uporabljajo tudi reciklirane material, embalažo in naravne 

material, lahko pa lepila, lepilne trakove, vrvice, žice in druge material, 

 preizkušajo različne material in pripomočke, 

 se navajajo na svobodno izbiro oblik, barv, velikosti in kakovosti slikarskihpodlag 

 razvijajo motorično spretnost in občutek za ravnanje z različnimi likovnimi in 

odpadnimi matriali in pripomočki, 

 v svojih izdelkih lahko likovna področja (risanje, slikanje, grafika, prostorsko 

oblikovanje) tudi kombinirajo med seboj, 

 navajajo se na evalvacijo in samoevalvacijo in objektivno vrednotenje svojega izdelka 

in    izdelka sošolca. 

 4. 3. LIKOVNI POJMI  

Med realizacijo projekta so učenci spoznavali naslednje pojme:  

- oblika, izpolnjena z linearnimi in točkovnimi teksturami,  

- razporejanje oblik po izdelku, format,  

- namenskost podlag,  

- trdi in mehki likovni materiali, 

- barvna ploskev in barvna linija,  

- sekundarne, osnovne in terciarne barve, 

- svetlenje in temnenje barv,  

- kaširanje,  



- lepljenka,  

- stabilnost in uporabnost objekta,  

- volumen, votel, poln,  

- modeliranje, sestavljanje, upogibanje, zgibanje, 

- barvnonasprotje, kontrast, svetlo-temni contrast, 

- stopnjevanje barv po svetlosti, 

- svetlostni odtenek, 

- enakomerno in nenenakomerno razporejanje oblik na podlago, 

- kalup, vlivanje, 

- notranji in zunanji prostor, 

- sorodne barve, 

- tople in hladne barve, 

- toplo-hladni contrast (nasprotje), 

- velikost, oblika, barva in kakovost likovne podlage. 

 

5. MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

Medpredmetno povezovanje ne pomeni le vsebinskega povezovanja (povezovanje 

sorodnih pojmov pri različnih predmetih), ampak omogoča pri učencih razvijanje 

spretnosti, ki so uporabne v različnih okoliščinah (npr. kritično mišljenje, obdelava 

podatkov, uporaba IKT idr.).   

Tako se v tem projektu povezujejo vsebine likovne umetnosti (izdelovanje uporabnih 

predmetov iz različnih materialov in v različnih tehnikah), naravoslovja in tehnike 

(ekologija, lastnosti snovi, razvrščanje in shranjevanje snovi, raziskovanje idr.), 

spoznavanje okolja (varčevanje z vodo, onesnaževanje okolja, varčevanje z 

elektriko,elektrika je lahko nevarna, skrb za lastno varnost, pomoč gasilcev, 

elektrikar, gasilec), slovenskega jezika (opis predmeta in delovnega postopka - 

recepta, poklici, bogatenje besedišča, voščilo…) družbe in okoljske vzgoje  

(varovanje in skrb za okolje, družbena skupnost, občina, medsebojni odnosi, simboli 

za nevarne snovi na embalaži, vrednotenje embalaže z ekološkega vidika; pomen 

ločenega zbiranja odpadkov), matematike (obdelava podatkov, merjenje, tehtanje, 

seštevanje, odštevanje, prikazovanje podatkov), gospodinjstva (kje dobimo vse 

potrebno za življenje, priprava 



hrane, ločevanje odpadkov, čimmanj zavržene hrane, varčevanje v gospodinjstvu), 

vzgoje za zdravje (nekatere snovi so strupene) , kemijske varnosti (simboli za 

nevarne snovi na embalaži) in  vzgoje potrošnikov (uporaba različnih vrst embalaž).  

Izhodišče medpredmetnega povezovanja na področju likovnega ustvarjanja je 

pojmovno in povezano povezano z individualnimi in skupinskimi potrebami učencev. 

Tako učitelj načrtno išče povezave po horizontali in vertikali medpredmetne 

povezave v vseh vsebinah drugih predmetnih področij in dejavnostih v šoli in izven 

nje (kulturni in naravoslovni dnevi, projektni dnevi, interesne dejavnosti). Pri tem 

učnem procesu so tako aktivno sodelovali učitelji -razredniki tretjih in četrtih razredov, 

saj je bil v projekt vključen oddelek podaljšanega bivanja učencev tretjih in četrtih 

razredov ter ekokoordinatorka. Učitelji so pri pouku obravnavali zgoraj navedene 

vsebine, v podaljšanem bivanju so jih  učenci ponovili. Zato je aktiv učiteljev v 

začetku leta zasnoval skupne teme z zastavljenimi cilji. 

 

5. MOTIVACIJA IN POTEK DELA 

Motivacija je ključni dejavnik dinamike učnega procesa: le motivirani učenci učenje 

začnejo, se učijo (sprašujejo, poslušajo, sodelujejo, preizkušajo, ustvarjajo, 

razmišljajo, vrednotijo, …) in pri ustvarjanju vztrajajo, vse dokler ne končajo likovnih 

nalog ali ne dosežejo zastavljenih učnih ciljev.  

V programu likovne vzgoje, naravoslovja in tehnike učitelj namenja tudi veliko skrb za 

varstvo okolja, ekologiji in varnosti pri izdelavi ter rokovanju z različnimi orodji. 

Učenčevo pravilno, varno, odgovorno, varčno ravnanje z likovnimi materiali in orodji 

je poglavitnega pomena v učnem procesu. Učitelj po svoji strokovni presoji izbira 

likovne naloge glede na sposobnosti in interese učencev, hkrati pa naloge prilagodi 

tudi ekonomskemu vidiku. 

Eko vsebine smo obravnavali predvsem s praktičnim delom učencev. 



Nazorno sem predstavila likovno nalogo in druge pojme ter tako omogočila učencem 

doživljanje in razumevanje. Zastavila sem jo problemsko in v povezavi z vzgojno-

izobraževalnimi vsebinami drugih predmetnih področij. Učencem nisem vsiljevala 

določenih shematskih rešitev in določenih likovnih gradenj, izbirala sem preproste 

likovne tehnike. Tako so s ponujenimi gradivi na podlagi vizualne izkušnje iskali nove 

načine uporabe. Likovne motive sem izbirala tako, da so bili jasni in razumljivi. 

Učenci so jih povezali z likovnimi pojmi. Tako so kritično in razumno dojeli in 

upoštevali, barvne, oblikovne in linearne vrednote. Od izdelka do izdelka so 

dosledneje mešali barve, uporabili kontraste barv in njihovo skladnost, bogatili in 

oblikovali površine in po svojih zmožnostih upoštevali kompozicijska načela. Ker so 

motorične zmožnosti pri četrtošolcih in petošolcih bolj razvite sem za njih občasno 

pripravila zahtevnejše materiale in naloge. Pri ustvarjanju sem upoštevala 

individualni način izražanja. Pozorna sem bila na izražanje čustev, na učenčev 

interes za likovno izražanje ter na njegov socialni razvoj. Učenci so poleg 

standardnih metod in metode estetske komunikacije lastno in izvirno iskali rešitve. V 

učnem procesu sem učencem neprestano poudrjala pravilno, odgovorno, varno in 

varčno ravnanje z likovnimi materiali in orodji. V procesu pa sem posabno pozornost 

namenjala ekološkim vprašanjem. 

Učenci so najprej pri naravoslovju in tehniki spoznali odpadne materiale (papir, 

embalažo, tekstil, bio odpadke), raziskali postopke predelave, ponovne uporabe( pri 

slovenščini prebirali članke), v učilnici zbirali star papir, različne lepenke, ostanke 

hrane, zamaške, žice ter različno plastično, stekleno in kompleksno embalažo 

nepropustno za vodo.  

Skupaj smo na začetku procesa ustvarjanja zastavili problem ob sliki iz interneta ali 

ob odpadni embalaži. Močna motivacija so bili tudi ogledi filmov (Eko film- reciklaže 

odpadne embalaže, Slopak – Ločujemo odpadke skrajšimi filmi: Ločevanje 

odpadkov, Odpadna embalaža, Nevarni odpadki, Biološki odpadki). Učenci so tako z 

razmišljanjem, idejami, izkušnjami, znanjem predlagali rešitve problema oziroma 

podali ideje za nastanek izdelka. O rešitvah, idejah smo se pogovarjali, analizirali, 

iskali boljše rešitve in potem izbrali najbolše predloge.  

Sledilo je skupno načrtovanje za nastanek našega izdelka. Sama sem delo le 

usmerjala, jih nadzorovala in jim svetovala. Po natančnem načrtovanju, zbiranju in 

pripravi gradiv ter orodij so učenci začeli praktično likovno ustvarjati. Bili so aktivni z 

idejami v vseh etapah učnega procesa.   



6. RECIKLIRANI IZDELKI  

6. 1. VAZA 

Učenci so najprej oblikovali kompleksno embalažo nepropustno za vodo, pripravili 

lepilo za les, ga razredčili z malo vode in časopisni papir natrgali oziroma oblikovali v 

svaljke. Začeli so s postopkom kaširanja. Embalažo so namazali z vezivom in začeli 

lepiti papir na embalažo. Poskušali so ustvariti čimbolj zanimivo obliko. Robove 

papirja so ponovno namazali z lepilom. Dna posode niso oblepili, ker je bil izdelek 

bolj stabilen. Sledilo je sušenje na sobni temperaturi. Ko je bil izdelek posušen, je 

sledilo barvanje s toplo ali hladno bravo. Izbrano bravo so svetlili in temnili, tako da 

so nastale barvne nianse. Ko so se izdelki posušili, je sledilo preverjanje uporabnosti 

(ali vaza stoji tudi, ko so v njej rože, ali posoda drži vodo) in vrednotenje. Ker so 

učenci ugotovili, da je pri nekaterih vazah problem stabilnosti, so predlagali, da lahko 

stabilnost povečamo z majhnimi kamenčki, mogoče peskom, ali v vazo damo lahko 

cvetje (suho cvetje). Ideje smo tudi preverili in vaze so ostale stabilne. Izdelke smo 

razstavili v razredu in avli šole, pozneje so sijih učenci odnesli domov. 

 

Slika 1: Vaza 

 

6. 2. RECIKLIRANE KROGLICE 

Učenci so prinesli ostanke sestavin potrebnih za kroglice, v šolski kuhinji smo dobili  

maslo, instant kakav in črno ter belo čokolado za preliv. Pripravili smo si vse 

potrebne  

sestavine. Ker smo posneli film o pripravi slaščice, sta se pripravila tudi kamerman,  

učenec višjega razreda, ki je vključen v interesno dejavnost filmska umetnost in 

učitelj  

mentor. Sledilo je kuharsko ustvarjanje, kjer so učenci tudi ob praktični delu govorili o  

delovnem postopku. Idej, kaj narediti, da bodo vse enako velike, kaj dodati, da ne bo 



 masa premehka, premastna, da bo okus še boljši, kako jih najlažje oblikovati, ni  

zmanjkalo. Učenci so eksperimentirali premišljeno, sama sem jih le vodila in 

usmerjala.  Na koncu je sledila evalvacija z analizo, kjer smo ugotovili, da bi bilo 

bolje, da bi kroglice dali za nekaj časa v hladilnik, saj bi jih nato lažje oblili s 

čokolado. Ustvarjanje je bilo zabavno. Sladice so poskusili učenci in delavci šole.S 

filmom in receptom smo sodelovali v projektu Hrana ni za tjavendan – Reciklirana 

kuharija in prejeli nagrado za odličen recept iz ostankov hrane. 

 

Priprava recikliranih kroglic 

Potrebujemo: 

* 400 g ostankov peciva in biskvita, suhega sadja (brusnic, rozin, fig, marelic …), 

oreščkov, žele bonbonov, čokoladnih bonbonov, različnih čokolad, kokosove moke, 

* 250 g masla,   

* 1 dl  sadnega gostega sirupa,   

* 250 g instant kakava,  

* barvne mrvice ali sladkorni okraski, 

* 100 g bele čokolade 

* 100 g temne  čokolade   

* papirnati modelčki 

* lesene palčke 

Postopek 

Ostanke peciva in biskvita zmeljemo. Suho sadje, oreščke, bonbon, čokolade 

narežemo na manjše koščke. 

Vse skupaj dobro premešamo, dodamo maslo, sirup in instant kakav. Ugnetemo 

maso in jo postavimo v hladilnik, da se nekoliko ohladi. Medtem stopimo posebej 

belo in temno čokolado za preliv. Iz ohlajene mase oblikujemo kroglice, ki jih 

pomokamo v čokolado, in okrasimo z mrvicami, s sladkornimi okraski, z orehi, 

mandeljni ali kokosovo moko. Kroglice lahko postrežemo v papirnatih modelčkih ali 

na palčkah in tako dobimo grižljajčke.   

 

Namig! 

Če so kroglice mehke, jih še za nekaj časa postavimo v hladilnik in jih okrasimo in 

šele nato oblivamo s čokolado.   



 

Slika 2: Učenci so bili navdušeni  

 

6. 3. OKVIR ZA SLIKO 

Najprej smo zbirali različne kose lepenke, ostanke filca in gumbe. Učenci so iz 

kartona izrezali okvirje različnih velikosti in oblik. Okvirje smo najprej poskusili oviti z 

ostanki volne, vendar je bila ta naloga za večino učencev preveč zahtevna. Potrebno 

je bilo veliko potrpežljivosti in natančnosti, zato so se odločili za drugo tehniko. 

Okvirje so pobarvali s tempera bravami. Medtem ko so se barve na okvirju sušile, so 

iz ostankov filca izrezali različno velike kroge, iz katerih so s sukancem oblikovali 

rože. V sredino rožic so prišili majhne gumbe. Vrtnice so oblikovali iz trakov filca, 

tako da so trak zavili v klobčič in ga z vročim lepilo prilepili na okvir. Pri leplenju sem 

bila neprestano prisotna in jim pomagala ter jih opozarjala na pazljivost zaradi 

nevarnosti opeklin z vročim lepilom. Za bolj naraven videz so dodali še liste iz 

zelenega filca. Na zadnji strani okvija so prilepili zanko iz vrvice. Nekateri učenci so v 

okvir dali svojo risbico, drugi fotografijo, tretji so okvir obesili na vrata.  

 

Slika 3: Okvir za sliko 



6. 4. DARILNA EMBALAŽA 

Učenci so zbirali različne škatlice in odpadne stekleničke  primerne za darilno 

embalažo. Barvne papirnate prtičke so na embalažo lepili s servietno tehniko. Za 

okraševanje uporabimo samo zgornji potiskan sloj servietke. Tega so lepili v celem 

ali izrezali samo motiv. Najbolj enostavno je delo s servietkami, saj so tanke in se 

tesno prilegajo površini. Uporabili bi lahko  sličice iz revij, sličice iz interneta in 

fotografije. Najbolj enostavno je delo s servietkami, saj so servietke tanke in se tesno 

prilegajo površini. Za lepljenje so uporabili lepilo na vodni osnovi. Servietno tehniko 

so nekateri učenci kombinirali s slikanjem, s krasitvami z bleščicami in tekočim 

gelom. Nekateri so prtičke  gubali, drugi so jih zvijali, tretji so jih gladko prilepili na 

podlago. Ko so oblepili vse ploskve, so se izdelki posušili na sobni temperaturi. Po 

dveh dneh sušenja smo izdelke ovrednotili, povdarili dobre lastnosi in izkušnje ter 

predlagali izboljšave, ki jih bomo upoštevali pri nadaljnem ustvarjanju s tovrstno 

tehniko. 

V darilno embalažo so učenci dali semenske bombe, embalažo pa obvezali z 

barvnimi trakci. 

 

6. 5. SEMENSKE BOMBE 

Učenci so prinesli reklamni papir, natrganega dali v vodo, da se je razkrojil. Nato so  

papir oželi in oblikovali kroglice v velikosti oreha, vanje pa dali različna majhna  

semena. Semenske bombe so položili na karton in časopisni papir na suho mesto, 

da  

semena ne bi začela kaliti. Naše semenske bombe so bile suhe v dveh dneh, saj 

smo  

jih sušili na sobni temperaturi. Učenci so predlagali, da bi jih lahko sušili direktno na 

soncu. Semenske bombe smo nato dali v darilne škatlice, ki sem jih opisala v 

prejšnjem razdelku.  

Nekatere bombe so pozneje razpadle, zato bomo v prihodnje raje bombe izdelali iz 

gline, ki je močnejše vezivo. Ker so izdelke učenci odnesli domov in jih nastavili pod 

novoletno jelko, so me po novem letu opozorili, da so obdarovancem morali razložiti 

postopek uporabe. Sklenili smo, da bomo izdelek naredili tudi prihodnje leto, dodali 

pa še navodilo za uporabo.  



 

Slika 5: Reklamni papir so učenci namočili v vodo 

 

6. 6. NOVOLETNA VOŠČILNICA 

 Starši, ki doma uokvirjajo slike, so nam v šolo dostavili ostanke embalaže (valovito 

lepenko). V Hiši usnja smo dobili koščke usnja. Zbrani material sem postavila pred 

učence in izpostavila problem ponovne uporabe. Ker je bilo v začetku decembra, so 

se učenci takoj spomnili, da bi lahko naredili novoletne čestitke. Ideje za oblikovanje 

so bile pestre, vendar smo izbrali naslednjo: otroci so z mojo pomočjo izrezali 

valovito lepenko  na velikost kuverte. Iz usnja so izrezali najrazličnejše novoletne 

motive, jih nalepili na podlago v želeno kompozicijo in jih okrasili z bleščicami in 

barvnimi trakovi ter ostanki papirja. Delo sem le usmerjala in vodila, pohvalila dobre 

zamisli in opozorila na nepravilnosti. Pri iskanju rešitev sem jih vzpodbujala in jim 

pomagala. 

Voščilnice so ustvarjali tudi v drugih dveh oddelkih OPB, kjer sta učiteljici 

prilagodilitehnike in zahtevnost mlajšim učencem. 

Na drugi strani voščilnice so učenci zapisali osebno voščilo družini, prijateljem ali 

sorodnikom. Veliko voščilnic smo dali poslovni sekretarki  šole, ki je izdelke z željami 

poslala delavcem v pokoju, poslovnim partnerjem in drugim ustanovam.  

 



 

Slika 6: Novoletne voščilnice 

 

7. SKLEP 

V celoletnem projektu Reciklirani izdelki v OPB so nastali  uporabni predmeti. Učenci 

so ob problemskem pouku aktivno sodelovali v vseh etapah ustvarjalnega procesa in 

tako s svojimi rešitvami in poskušanjem prišli do želenega izdelka. Po vsakem 

končanem izdelku je sledila razstava v učilnici, jer smo delo in izdelke evalirali in 

ovrednotili.  

Kriteriji vrednotenja:  

- uporaba odpadnega materiala, 

- izdelava z ustrezno tehniko,  

- domiselna oblika in določene barve, 

- ustrezen motiv, 

- natančnost in estetika izdelka, 

- uporabnost predmeta. 

Ob ogledu izdelkov smo analizirali delo, izpostvili dobre in slabe lastnosti izdelka.  

Nazadnje so učenci podali smernice, kako pri nadaljnjem ustvarjanju odpraviti 

napake in narediti še več uporabnih predmetov. 

Učenci so tako dosegli zastavljene cilje, nekateri popolnoma, drugi nekoliko manj. 

Pridobili so  koristne izkušnje, ki so sestavni dele vseživljenjskega učenja.  

Z aktivnostmi so se učenci osveščali in ozaveščali o ravnanju z odpadki. Hkrati so 

zmanjšali količino odpadkov doma in v šoli, varovali naravo in privarčevali nekaj 

denarja družini ter šoli.  

Izdelke so uporabili učenci, starši, prejeli so jih delavci in poslovni partnerji šole, 

nastale dekoracije so krasile šolske prostore in stanovanja učencev. Upoštevali so 

načelo varovanja narave in varčevnja z energijo in gradivi. 



Glede na vse pozitivne izkušnje, letošnja vprašanja učencev, ali bomo tudi letos 

sodelovali v projektu Hrana vizatjavendan, ali bomo tudi letos kaj ustvarjali in odzive 

obiskovalcev na stojnici na Mednarodni konferenci koordinatorjev programa Ekošola 

2017/2018 v Laškem, bom s tem načinom dela nadaljevala in uresničevala načela 

Ekošole.  
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