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Tudi srednješolce je potrebno dobro motivirati za 

aktivnosti v Ekošoli 

 
 

Dijaki so z aktivnim delom na terenu bolj motivirani tudi za 

spoznavanje biodiverzitete v lokalnem okolju. 

 

Cilje in vsebine Ekošole prepletamo in integriramo v pouk in 

obvezne izbirne vsebine, posebej se trudimo poudariti aktivnosti v 

lokalnem okolju, ki ga želimo dobro spoznati in se ga naučiti 

spoštovati do te mere, da ga bomo zanamcem pustili čim bolj 

ohranjenega. 

 



Za dosego naših ciljev smo realizirali naslednje 

aktivnosti: 

 
 

• Pomagali smo pri selitvi dvoživk/žab v času parjenja. 

• Proučevali smo orhideje v Beli krajini. 

• Spoznavali smo rastlinstvo in živalstvo na obronkih Kočevskega roga, 

ob gozdarski učni poti med Planino in Mirno goro. 

• Seznanili smo se s pomenom in delovanjem lokalne čistilne naprave 

odpadnih voda in podcentrom za ravnanje z odpadki. 

• Realizirali smo pohod po Kraški učni poti od Lebice do Krupe. 

• Proučevali smo črnega močerila. 

 



Pohod po Kraški učni poti od Lebice do Krupe 

 
 

Cilji: 

•  

spoznavanje naravne in 

kulturne dediščine, biotske 

pestrosti in ogrožene vrste 

ter njihove posebnosti; 

•  

vzgoja za zdrav način 

življenja v naravi in z njo in 

odgovoren odnos do 

soljudi, vseh živih bitij in 

narave; 

•  

pridobivanje novih znanj. 

 



Opazovali smo: 

 

• netopirje v Malikovcu, 

• steljnike in breze, 

• gozd gradna in belega 

gabra, 

• izvir reke Krupe 

(nahajališče žive jamske 

školjke Congeria kusceri 

/ Jalziči, človeška ribica, 

edemski jamski polži, 

več kot 40 vrst ptic, 

PCB, naravni spomenik, 

Natura 2000). 



Črni močeril 

 je endemična podvrsta človeške ribice, živi samo na našem 

območju, na površini treh kvadratnih kilometrov. 

 Dijaki so spoznavali njegovo zgradbo, življenjski prostor in 

posebnosti.  

 https://www.youtube.com/watch?v=IUQ5E9hmAsg /4:09-5:09min/ 

 V vodi slabše kvalitete se črni močerili obnašajo drugače, npr. 

gibljejo se počasneje. 

 Zakaj črni močeril živi le na tako majhnem območju? 

https://www.youtube.com/watch?v=IUQ5E9hmAsg
https://www.youtube.com/watch?v=IUQ5E9hmAsg




»Narave nismo dobili v dar od svojih prednikov,  

temveč smo si jo izposodili od svojih vnukov«, 

pravi znano reklo. 

Hvala za vašo pozornost. 


