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NOVEMU LETU NAPROTI Z OPTIMIZMOM IN NAVDIHOM
Zdi se, da si večina želi, da bi se leto 2020 čim
prej zaključilo, da bi ga pospravili v predal zgodovine. Da bi ga prekril prah pozabe. Da bi tako
lahko začeli novo leto čim manj obremenjeni,
polni novega optimizma in iskanja svežih navdihov. A vsi načrti in želje vzniknejo kot popotnica
izkušenj, novih znanj in spoznanj.
In v leto 2021 zagotovo stopamo s popotnico,
kakršne še nismo imeli. Vsak dan iztekajočega
se leta je bil nov izziv. Delo in učenje na daljavo
sta posrkala veliko energije in časa. Dosedanje
utečeno delo je krenilo na nove tirnice. Prilagodili smo način dela in način življenja. A bolj kot
spremenjen način dela nas je zaznamovalo omejevanje pri druženju in stikih. Digitalni svet je
nenadoma postal realnost - ne samo za delo,
ampak skozi cel dan.
Vsaka izkušnja nas bogati, zato smo prepričani,
da smo v letu 2020 stkali posebne vezi in dokazali, da naše poslanstvo udejanjamo v vseh okoliščinah. Prav zato vam resnično iz srca želimo,
da si v prazničnih dneh vzamete čas ZASE, odklopite zaslone in se izgubite v tistem, kar imate najrajši: preprostem druženju z domačimi,
iskanju navdiha ali ustvarjanju. To so drobni
trenutki – a prav ti bogatijo življenja.
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ZAKLJUČUJEMO IN NAGRAJUJEMO
LEAF - ZNANJE ZA GOZDOVE: 430 del v likovnem natečaju
V projektu LEAF - Znanje o gozdovih se je zaključil likovni natečaj na temo GOZD. Odziv nas je
nadvse razveselil, saj smo kljub delu od doma, prejeli več kot 430 izdelkov v šestih starostnih
skupinah.

Komisija je imela izjemno težko delo, saj so bili izdelki zares izvirni, nekateri pa so še posebej
izstopali. Nagrajenci likovnega natečaja so objavljeni na spletni strani na povezavi https://
ekosola.si/leaf-znanje-o-gozdovih-nagrajenci-likovnega-natecaja-gozd/

VSESKOZI AKTIVNI – NAŠI PROJEKTI

EKOŠOLA MERI ODTIS
CO2
Kalkulator CO2: za katera
področja, kdaj in kako ga
lahko uporabljate?
Preizkusite Kalkulator CO2 tudi pri
učenju na daljavo: kalkulator je izvrsten
pripomoček za učenje o podnebnih
spremembah in ogljičnem odtisu, še
posebej za področja ogrevanje, svetila,
električne naprave, promet, odpadki in
zavržena hrana. Za vsako področje imate na voljo delovne liste in nasvete, kako zmanjševati ogljični odtis.

Lotite se tudi izračuna: vhodni podatki so podatki o številu učencev v razredu, šoli, o površini razreda in šole ter nekateri
drugi. Za vsak sklop vnašate podatke, kot so: poraba energentov, električne energije, prevoženi kilometri, količina
odpadkov, količina zavržene hrane in drugi. Za čim lažje izpolnjevanje so na voljo Navodila za uporabo Kalkulatorja
CO2.

Iščemo podnebno maskoto
Vabimo vas, da pri raziskovanju, spoznavanju in merjenju ogljičnega odtisa učenci
in dijaki narišejo maskoto ali znak, ki ga lahko dopolnite s sloganom ali pozivom za
blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam v razredu, šoli, doma ali v lokalni
skupnosti. Več na TEJ povezavi

Projekt Ekošola meri odtis CO2
je financiran s sredstvi
Sklada za podnebne spremembe
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Mladi poročevalci za okolje in trajnostni izzivi božičnonovoletnih praznikov
Podaljšali smo rok za zbiranje prispevkov za Mlade poročevalce za okolje - zbiramo
jih do 8. januarja 2021, saj se zavedamo, da delo na daljavo zahteva več časa za usklajevanja.
Poleg tega želimo naše mlade poročevalce spodbuditi, da pripravijo prispevke z mislijo na
okolje in trajnostne izzive, ki so lahko v božično-novoletnem času prav posebni. Zakaj
ne bi letos razmišljali o ogljičnem odtisu umetne in naravne smrečice, o materialih, iz katerih so
sestavljeni okraski, ali so del krožnega gospodarstva? Učenci in dijaki lahko opazujejo, katerih
odpadkov je največ v prazničnih dneh in predstavijo predloge, kako jih preprečevati. Dober vir navdiha so lahko stari
starši, starši, sosedje. Lahko pa doma pripravijo domačo kampanjo za čim bolj trajnostno ali krožno preživljanje prazničnih
dni.

Mednarodni spletni seminarji
Program YRE /Young Reporters for the Environment (MPO/Mladi poročevalci za okolje) od lanskega
šolskega leta dalje organizira vrsto poučnih, informativnih in zanimivih spletnih seminarjih, ki so v
veliko pomoč pri pripravi prispevkov. Prijave na webinarje in posnetki dosedanjih webinarjev so
dostopni na TEJ POVEZAVI/YRE WEBINARS.

ORGANIZIRALI SMO
2.200 dijakinj in dijakov prvič tekmovalo v Ekokvizu prek spleta
Ekokviz za srednje šole smo izvedli prek spleta. Prvič smo ga izvedli 11. decembra,
zaradi tehničnih težav pa smo ga teden dni kasneje ponovili.

Tekmovanja se je udeležilo 2.200 dijakov iz 61 šol, ki so odgovarjali na 50 vprašanj
vsak v svoji kategoriji. Osrednji vsebini letošnjega ekokviza za srednje šole sta
energija in ogljični odtis.

SPREMEMBA V TEKMOVANJU V EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE
•

Tekmovanje bo potekalo 27. januarja 2021 med 7. in 15.
uro kot tekmovanje posameznikov (in ne skupin).
Potekalo bo na treh ravneh: šolsko, regijsko in državno
tekmovanje.

•

Učence prijavite do 8. januarja 2021 na povezavi:
https://ekosola.wufoo.com/forms/q1phhcta10kqgwa/

•

Regijsko tekmovanje: 4. marec 2021

Ker trenutne razmere žal ne omogočajo ekipne izvedbe šolskega tekmovanja v
Ekokvizu za OŠ, bomo v letošnjem šolskem letu tekmovanje prilagodili tako, da
bodo učenci tekmovali posamezno in ne kot ekipa.
Teme Ekokviza za OŠ 2020/21 po razredih:
- 6. razred: hrana
- 7. razred: ogljični odtis/krožno gospodarstvo
- 8. razred: energija
Datum šolskega tekmovanja torej ostane 27. januar 2021 med 7. in 15. uro prek spletne povezave in s šifro, ki jo bo
prejel vsak tekmovalec. Tekmovanje bo potekalo individualno. Vsak sodelujoči učenec bo tekmoval iz vsebine za razred, ki
ga obiskuje. Več o samem tekmovanju na povezavi https://ekosola.si/sprememba-tekmovanja-v-ekokvizu-zaosnovne-sole-20202021/
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NAPOVEDUJEMO IN VABIMO
Namesto Altermeda:
PREDSTAVITE VAŠO DOBRO PRAKSO NA
SPLETNEM SEMINARJU
Mentorje in šole, ki ste se prijavili za sodelovanje na sejmu Altermed,
vabimo, da aktivno sodelujete na spletnem seminarju in marca 2021
predstavite dobro prakso. Na podlagi zbranih prijav bomo sestavili in
organizirali strokovni posvet o lokalno pridelani hrani, gibanju in zdravju,
na katerem boste predstavili aktivnosti iz šolskih let 2019/2020 in
2020/2021 v projektih Hrana ni za tjavendan in Šolska vrtilnica.

Sodelovanje na strokovnem posvetu potrdite s spletno (prijavnica v
wufoo) najpozneje do 30. decembra 2020. Primer dobre prakse boste
predstavili z 10-minutnim predavanjem, predstavitvijo (ppt) in povzetkom s
3000 znaki brez presledkov (doc).

Oblikujte trajnostno, oblikujte krožno!
Vabimo k sodelovanju v oblikovalskem izzivu projekta
E-SPACE: Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo. Sodeluje
lahko katera koli šola, skupina ali posamezni učenec, dijak
ali študent. Iščemo trajno(stno) in krožno zasnovane in
oblikovane izdelke in storitve - ki upoštevajo trajnostne
vidike v čim več fazah življenjskega cikla.

Bodite pozorni na:
•
vhodni material in surovine,
•
način pridelave ali izdelave,
•
pripomočke in sredstva, ki jih pri tem
uporabljate,
•
vir energije v postopku pridobivanja materialov
in izdelave ali uporabe izdelka, storitve,
transportne poti,
•
kaj se zgodi po uporabi izdelka (ponovna
uporaba ali spremenjena uporaba) – krožnost
snovi,
•
kako in s čim doseči, da ima izdelek ali storitev
čim nižji ogljični odtis,
•
druge trajnostne vidike, ki jih prepozna pri
snovanju ali izdelavi svoje zamisli.

Izdelke oziroma rešitve oddajte do 22 . aprila
2021.

Spletna delavnica
»Oblikuj trajno(stno), oblikuj krožno«
Kot pomoč za sodelovanje v prvem oblikovalskem
izzivu programa Ekošola bomo januarja organizirali
tudi spletno delavnico, kjer bomo podrobneje
predstavili oblikovalski izziv.
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Znanje o gozdovih: izobraževalni filmi o slovenskih gozdovih
Naše gradivo v programu Znanje o gozdovih smo obogatili s povezavami na izobraževalne
filme, ki jih je Zavod za gozdove pripravil v preteklih letih:
Gozd in podnebne spremembe
Risova pot
Pragozd Krokar
Invazivke na poti
Podjetje Slovenski državni gozdovi d. o. o. (podpornik programa LEAF) na svojih družbenih
omrežjih redno objavlja videe o slovenskih gozdovih, dostopni so na njihovi Facebook
strani SiDG (TUKAJ) in kanalu YouTube SiDG (TUKAJ). Še posebej želimo opozoriti
na animirani film z naslovom (klikni na naslov za povezavo) Zgodbe na kratko: Podnebne
spremembe in pomen gozdov.
Več informacij in koristnih vsebin najdete na povezavah: www.sidg.si (podpornik programa
LEAF) in www.zgs.si.!
V sodelovanju s strokovnjaki iz obeh organizacij bomo januarja pripravili spletni
seminar.

VOŠČILO

Vašo dohodnino vračamo okolju in okoljski vzgoji:
do 0,5 odstotka svoje dohodnine lahko namenite programu Ekošola
Vsi davkoplačevalci plačujemo dohodnino. Določite, za kaj je lahko porabljena:
Izberite program Ekošola! Tako bo del vaše dohodnine namenjen temu, česar aktivni člen ste tudi vi: okoljski
vzgoji in izobraževanju naših otrok.
Postopek je preprost:
1. Izpolnite obrazec.
2. Izpolnjeni obrazec pošljite po pošti na naslov:
Društvo DOVES – FEE Slovenia, Program Ekošola, Zavrti 2, 1234 Mengeš ali
ga izpolnite in pošljite prek E-davkov.
3. S tem boste namenili 0,5 odstotka dohodnine programu Ekošola.

Vsak prispevek je dragocen. Namenili ga bomo za kakovostne, strokovne in zanimive okoljske aktivnosti za
otroke, mlade in njihove mentorje. Prosimo, da možnost donacije programu Ekošola predstavite tudi svojim
sodelavcem, prijateljem in drugim.
Hvala za vaš prispevek!
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