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Tudi v letošnjem šolskem letu smo se učenci in celotni kolektiv OŠ I Murska Sobota potegovali
za potrditev mednarodnega certifikata EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA in osvojitev zelene
zastave. Izvajali smo kar nekaj aktivnosti, ki smo jih že v prejšnjih letih izvajali na področju
ekoozaveščanja, nekatere aktivnosti pa so bile uvedene na novo. Ob koncu šolskega leta smo
preko Ekoportala poročali o izvedenih aktivnostih in vse aktivnosti so bile potrjene, torej smo
izpolnili vseh 7 korakov za potrditev zelene zastave.
Po pregledu vsebin, ki so nam bile predstavljene na srečanju Ekošol Slovenije v Laškem 24. 9.
2018, smo na Ekoprogramskem svetu OŠ I Murska Sobota zasnovali program dela Ekošole
(ekoakcijski načrt) za leto 2018/2019 ter ga tudi uspešno prijavili v Ekoportal. Ekošola razpisuje
mnogo PROJEKTOV, za nekatere smo se odločili in jih izvedli tudi v letošnjem letu. To so:
● HRANA NI ZA TJAVENDAN – kjer smo usvojili 2. mesto ter tako postali prejemniki
posebne LIDLOVE nagrade, v vrednosti 180 € pod mentorstvom vzgojiteljice Marjete
Lapoši, naš plakat »ŠOLSKA SHEMA« iz jedilnice pa bo razstavljen v Bruslju,
● EKOKVIZ za OŠ – na katerem so tekmovalci usvojili odlično 6. mesto v pomurski regiji,
pri tem pa jih je vodila učiteljica Barbara Meglič,
● izvedli smo vedno težko pričakovan TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK,
● brali pri projektu EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE,
● sodelovali pri LIKOVNIH NATEČAJIH,
● z manjšim protestom smo se priključili k svetovnemu mladinskemu protestu PROTI
PODNEBNIM SPREMBAM in še veliko drugega.
Skozi celo šolsko leto smo izvajali OZAVEŠČEVALNE AKCIJE predvsem na področju podnebnih
sprememb, okolju prijaznejšega načina življenja, zmanjšanju uporabe nepotrebnih plastičnih
produktov itd. Učence, starše in zaposlene smo ozaveščali preko šolske spletne strani, z
likovnimi razstavami ter razstavami na ekopanoju v avli šole. Z manjšim protestom smo se
priključili k svetovnemu mladinskemu protestu PROTI PODNEBNIM SPREMBAM in še veliko
drugega.

Nadaljevali smo tudi z izvajanjem ZBIRALNIH AKCIJ. Skozi celo šolsko leto smo zbrali:
● skoraj 12 ton odpadnega papirja v treh akcijah,
● okrog 450 kg plastičnih pokrovčkov za 10-letno Niko s cerebralno paralizo,
● 185 kg odpadnih baterij,
● odpadne tonerje, kartuše in trakove.
Pri tem so nam pomagala podjetja: BITEA, DINOS, CERO Puconci ter SAUBERMACHER &
KOMUNALA. Pri zbiranju so zelo aktivno pomagali tudi prostovoljci, pod mentorstvom
učiteljice Tatjane Fras ter hišnikov Tomaža in Bojana.
Za okolico šole smo po šolskih skupnostih skrbeli preko tedenskih pregledov in čiščenja
okolice, ki smo jo poimenovali ZELENA STRAŽA (tega žal niso opravili vsi oddelki). Pregledali in
izdelali smo ekokoše (kartonasti koši za zbiranje plastičnih pokrovčkov in baterij) po šoli in po
potrebi uredili nove ter prenovili dotrajane opozorilne nalepke za varčevanje z vodo in
elektriko. Trudili smo se tudi pri zmanjševanju uporabe plastike in skrbeli za zdrav način
življenja.
Nadaljevali smo tudi z izvajanjem IZBIRNIH VSEBIN, ki smo jih vključevali v šolske predmete
oz. učni načrt. V Ekoportal smo jih prijavili 27. Nekatere izmed teh vsebin so:
● obisk čistilne naprave (4. razredi) in obisk odlagališča odpadkov (5. razredi),
● spodbujanje uporabe steklenic za večkratno uporabo ter pitje vode,
● preskrba s hrano iz svežih in lokalnih sestavin,
● Tradicionalni slovenski zajtrk …
Kot že nekaj let do sedaj, smo ob koncu šolskega leta izbrali in nagradili naj EKO RAZRED
(celostno okoljsko ozaveščeno delovanje in uspešnost pri zbiralnih akcijah). Ker smo letos že
osemnajstič potrdili zeleno zastavo, smo se v ekoprogramskem svetu odločili, da nagradimo
najuspešnejše razrede v vseh treh triadah. Tako so EKOFRAJERJI in EKOFRAJERKE v šolskem
letu 2018/2019 postali:



V III. triadi: 7. A razred z razredničarko Mileno Mohorko, ki je na ekolestvici zbral 8
točk.



V II. triadi: 5. B razred z razredničarko Melito Bukvič, ki je na ekolestvici zbral 10 točk.



V I. triadi: 3. B razred z razredničarko Tanjo Kočar Vučko, ki je na ekolestvici zbral kar
14 točk.

Svoje ekodelovanje pa kot šola moramo izboljšati še pri:


ločevanju odpadkov, predvsem v jedilnici (in zbornici!);



večji ekoaktivnosti nekaterih razrednih skupnosti;



pri večji ozaveščenosti učencev glede uporabe plastike;



pri večji ozaveščenosti učencev o onesnaževanju okolja oz. okolice šole;



skupni skrbi za čisto in urejeno okolico šole;



splošni razgledanosti in celostnemu delovanju vsakega posameznika na področju
ekologije.

HVALA VSEM, KI STE S SVOJIM DELOM PRISPEVALI K CELOSTNI OKOLJSKI VZGOJI IN
IZOBRAŽEVANJU TER SPODBUJANJU IN OZAVEŠČANJU NAŠIH UČENCEV.
Ekokoordinatorici

»Naš modri planet je najbolj čudovito možno naravno okolje. Njegovo življenje
je naše življenje, njegova prihodnost je naša prihodnost.« (Dalaj Lama)

