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ZAKLJUČNO POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA 

 

Naslov projekta: Manj odpadkov  

Koordinator projekta: Katja Strmljan  

Šola/Aktiv: POŠ Jevnica  

Sodelujoči učitelji: Darja Rajšek, Tanja Vesel, Ana Terzić, Maja Lenart, Marinka 
Eltrin, Katja Strmljan  

Sodelujoči razredi/učenci: 1. – 5. razred na POŠ Jevnica  

 

Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 
- Učenci so veliko bolje ozaveščeni o pomenu ustreznega in odgovornega 

ravnanja z odpadki. Obenem pa se zavedajo tudi problemov, ki jih 
odpadki prinašajo.  

- V šolski kuhinji smo poskušali zmanjšati količino embalaže, kar nam je z 
večjo embalažo, domačim sokom in marmelado tudi uspelo.  

- Učiteljice smo strmele k inovativnim in kreativnim pristopom za boljše 
ozaveščanje o ravnanju z odpadki.  

- V projekt smo vključili tudi starše.  
- Izdelovali smo trajnostne in vračljive izdelke.  
- Zbirali in ponovno smo uporabljali odpadne izdelke.  
- Učenci so na dneve dejavnosti prinašali svojo embalažo oz. vrečke za 

večkratno uporabo.  
- Ob koncu smo na šoli pripravili fotografsko razstavo. Plakat o projektu 

pa je izobešen tudi v šolski avli na matični šoli.  
 
 

Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
- V mesecu oktobru so si vsi učenci podružnične šole ogledali zbirni center 

na Vrhniki.  
- Decembra so učenci skupaj s svojimi starši iz odpadne embalaže 

izdelovali ptičje hišice in palčke.  
- V OPB smo skozi celotno šolsko leto izdelovali različne izdelke iz 

odpadnih materialov, ki so jih otroci pridno nosili v šolo.  
- Marca smo s ponovno uporabo odsluženih avtomobilskih pokrovov 
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(rožice) okrasili šolski vrt.  
- V OPB smo aprila ob dnevu zemlje izvedli številne dejavnosti: igrica o 

recikliranju, izdelava plakata, pogovor o onesnaževanju našega planeta s 
plastiko in kako se temu izogniti.  

- Aprila smo se pridružili čistilni akciji, ki jo je organizirala krajevna 
skupnost Jevnica.   

- V okviru tehničnega dneva so učenci 1. in 2. razreda izdelovali glasbila in 
zvočila iz odpadnih materialov.  

- Na šoli so potekale zbiralne akcije za papir, baterije in plastične zamaške, 
pri katerih so učenci zelo aktivno sodelovali.  

- Ob zaključku šolskega leta smo z učenci v OPB iz odpadnih materialov 
naredili sceno za zaključno prireditev.  

 
 

 dejavnosti za starše: 
- V sklopu božično-novoletnega sejma smo pripravili delavnice za starše in 

učence, kjer so s skupnimi močmi izdelovali ptičje hišice iz odpadne 
tetrapak embalaže in palčke iz plutovinastih zamaškov in odpadnega 
filca.  

 
 

 tematske razstave: 
-  Plakat o projektu je bil razstavljen v avli matične šole. Na šoli pa smo   

pripravili fotografsko razstavo o projektu.  
 

 
 
 
 
  

Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 

/ 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 

          / 
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 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

- Meseca aprila smo se pridružili čistilni akciji krajevne skupnosti Jevnica.  

 

 

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: 

           / 

 
 

Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 

         / 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uresničevanje vzgojnega načrta šole: 

S pomočjo projekta so se učenci navajali na odgovornost in pravičnost, 
obenem pa razvijali socialne in komunikacijske veščine. Učili smo se zdravega 
načina življenja in skrbi za okolje in naš planet.   
Učenci, učitelji in starši smo se povezovali med seboj.  
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Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

Mislim da bi se lahko tudi v novem šolskem  letu posvečali tej temi, saj je to 
dandanes še kako aktualno in pereče področjem, ki se tiče vseh nas.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Podpis koordinatorja projekta: 

        ________________________ 

Litija, 27. 6. 2018  
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