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APRILsko prebujanje
April ali mali traven je četrti mesec v letu po gregorijanskem koledarju. Ime meseca izhaja iz latinske besede aperire, ki pomeni »odpreti«
in se najverjetneje nanaša na pomladno prebujanje in rast rastlin.

Vsebina:

EKOKVIZ OŠ

2

2. slovenski dan brez
zavržene hrane

3

V aprilu sta svoje mesto našla kar dva pomembna dneva, s katerima
izpostavljamo prizadevanja za trajnostno prihodnost. 22. aprila smo
praznovali svetovni dan Zemlje, ko lahko vsak med nami ozavesti, da
moramo zaustaviti rabo neobnovljivih virov in si prizadevati, da bomo izboljšali stanje planeta.

24. aprila je slovenski dan brez zavržene hrane, ki smo ga leto obeležili drugič. Podatki kažejo, da se količine zavržene hrane povečujejo,
zato moramo na tem področju ukrepati. Letošnji 2. slovenski dan brez
zavržene hrane smo letos slavnostno obeležili v vrtcu Antona Medveda Kamnik, kjer so otroci predstavili odgovorno obnašanje do prehranskih izdelkov ter kako preprečiti, da bi zavrgli hrano.

Po

Mesec april pa je tudi čas za domače in šolske vrtove - tudi ti se prebujajo in zaživijo. Posejte, posadite; in nikar ne skrbite, tudi na okenskih policah in na balkonih
je dovolj prostora, da vzgojite svojo zelenjavo in zelišča.
Naj vas pomladni dnevi navdihujejo in osrečujejo!

KOLEDAR DOGODKOV:
29. april
29. april
29. april
9. maj
10. maj
13. maj
13. maj
15. maj
19. maj
20.‒22. maj
31. maj

31. maj
3. junij
3. junij
30. junij
30. jun. - 2. jul.
29. avgust
30. avgust

Vmesni rok za oddajo prispevkov za Mlade poročevalce za okolje Več
Rok za oddajo likovno literarnih del v projektu Ekobranje za ekoživljenje Več
Rok za oddajo izdelkov v projektu Odpadkom dajemo novo življenje Več
Rok za oddajo likovno-grafičnih izdelkov v projektu
Ne zavrzi oblek, ohrani planet Več
Rok za oddajo Land Art ustvarjanja v projektu Podnebne spremembe in
biotska pestrost Več
Rok za oddajo fotografij vrtov v projektu Šolska vrtilnica Več
Rok za oddajo kampanj pri sodelovanju na slovenskem dnevu brez
zavržene hrane Več
Rok za oddajo poročila projekta HRANA NI ZA TJAVENDAN Več
Srečanje koordinatorjev vrtcev v Murski Soboti Prijava
Sejem Altermed
Rok za oddajo video prispevka v projektu Podnebne spremembe in biotska
pestrost - Z roko v roki za ohranjanje biotske pestrosti Več
Rok za oddajo didaktičnih iger na temo Biotska pestrost Več
Rok za oddajo likovno-grafičnega in literarnega natečaja Mlekastično in
natečaj za najboljšo kampanjo ob Svetovnem dnevu mleka Več
Zadnji rok za oddajo prispevkov za Mlade poročevalce za okolje Več
Rok za prijavo na konferenco koordinatorjev v Termah Čatež Vrtci OŠ/SŠ
4. tabor koordinatorjev programa Ekošola v Moravskih Toplicah Več
Konferenca koordinatorjev programa Ekošola za vrtce, Terme Čatež
Konferenca koordinatorjev programa Ekošola za OŠ, SŠ, fakultete, Terme
Čatež

Aktualni razpisi:
Podnebe spremembe
Mlekastično! Izberem domače

4

XV. Srečanje koordinatorjev
ekovrtec Slovenije

5

Konferenca koordinatorjev
programa Ekošola
Terme Čatež

ZAKLJUČENO
Na Ekokvizu za OŠ zmagali učenci OŠ
Turnišče, OŠ I Murska Sobota in OŠ
Božidarja Jakca
Tudi letošnji Ekokviz za osnovne šole smo prilagodili in namesto ekipnega izvedli individualno
tekmovanje. Učenci so tekmovali v treh starostnih kategorijah, vsaka kategorija s svojo temo (6. razred: gozd in gozdarstvo v
Sloveniji, 7. razred: ekosistemi, 8. razred: električna energija, vsi razredi: biotska pestrost in podnebne spremembe).
Na šolskem tekmovanju je sodelovalo 1754 učencev iz 123 osnovnih šol iz vse Slovenije, ki so odgovarjali na 30 vprašanj iz
razpisanih štirih vsebin. Na državno tekmovanje so se uvrstili učenci, ki so na vsaki šoli dosegli najboljši rezultat v vsaki
kategoriji/razredu. Prvi, pisni del državnega tekmovanja, je potekal 11. marca 2022 prek spleta. Dvanajst tekmovalcev iz
vsake kategorije (6., 7. in 8. razred) se je v drugem delu pomerilo v poznavanju okoljskih tem v živo na Osnovni šoli Leskovec
pri Krškem v petek, 8. aprila 2022.
Šestintrideset tekmovalcev iz 30 osnovnih šol se je pomerilo v igri »hitri prsti«. Pomerili so se v dvobojih znotraj vsake
kategorije (6. razred, 7. razred, 8. razred), po principu vsak z vsakim. Tekmovalci so imeli veliko podporo v glasnem navijanju
svojih sošolcev in prijateljev, pesti pa so za svoje učence stiskali tudi njihovi mentorji in starši. Rezultati
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2. SLOVENSKI DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE - Obisk predsednika RS
Boruta Pahorja v Vrtcu Antona Medveda v Kamniku
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je kot častni pokrovitelj 2. slovenskega dne brez zavržene
hrane v petek, 22. aprila obiskal Vrtec Antona Medveda v Kamniku. Otroci so pripravili razstavo, v
kateri so predstavili aktivnosti za zmanjševanje količin zavržene hrane, kako hrana ni in ne sme biti
odpadek in da lahko tudi iz živil, ki na prvi pogled ne izgledajo več najlepše ali jim bo kmalu potekel
rok, ustvarimo novo zanimivo jed.
Po obisku v vrtcu se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor
zahvalil otrokom, ker so na prisrčen način pokazali, kako pomembno je,
da se do hrane obnašamo odgovorno, da kupimo toliko, kolikor res
potrebujemo in jo vedno skušamo porabiti v celoti.
V okviru projekta poteka tudi nagradni natečaj »Nisem za stran, vzemi
me v bran«, kjer se zbirajo recepti iz živil, ki v domačih gospodinjstvih
največkrat ostajajo.

PODNEBNE SPREMEMBE – Z roko v roki za ohranjanje biotske pestrosti
Vabimo vas k sodelovanju pri treh nagradnih natečajih na temo BIOTSKA PESTROST.
Razpis je namenjen otrokom iz vrtcev, učencem osnovnih šol in dijakom srednjih šol.
Video natečaj: pripravite lahko krajše posnetke in jih združite v 2-3 minutni video
prispevek. Razpis je namenjen učencem in dijakom od 11. do 19. leta starosti.
Natečaj za didaktično igro: izdelajte družabno igro (»Človek ne jezi se, Brain box« z vsemi
potrebnimi dodatki – kartice, vprašanja postopki). Razpis je namenjen učencem in dijakom od
11. do 19. leta starosti.
Land art ustvarjanje: uporabite domišljijo in prikažite biotsko pestrost ali podnebne
spremembe s pomočjo naravnih materialov. Razpis je namenjen vsem starostnim kategorijam.
⏰ROK ZA ODDAJO: Prispevke se zbira vključno do 31. maja 2022 (Land art do 10. maja
2022)
Več o natečaju si lahko preberete na povezavi https://ekosola.si/trije-nagradni-natecaji-na-temobiotske-pestrosti/ https://ekosola.si/trije-nagradni-natecaji-na-temo-biotske-pestrosti/

NE ZAVRNI OBLEK, OHRANI PLANET
Odgovorno ravnanje z rabljenimi oblačili - Kako lahko rabljena in odslužena
oblačila spremenimo v ponovno uporabo? Kako lahko prispevamo, da odslužena oblačila
ne končajo na odlagališču odpadkov?
Vaše domiselne predstavitve ravnanja z odpadnimi oblačili, naj šolski dogodek ali
projekt o rabljenih in odsluženih oblačilih pričakujemo do 9. maja 2022. Več o natečaju
https://ekosola.si/ne-zavrzi-oblek-ohrani-planet-21-22/
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PROJEKT HRANA NI ZA TJAVENDAN – Likovnografično-literarni natečaj ODNOS DO HRANE

Zavržena hrana predstavlja enega večjih izzivov, ki od nas zahteva, da
spremenimo svoje navade in se naučimo odgovorno ravnati z živilskimi
izdelki.
Rok za oddajo kampanje ob Slovenskem dnevu brez zavržene hrane in
poročilo projekta je 13. maj.

ŠOLSKA VRTILNICA
Šolski vrt je lahko različnih razsežnosti. Če nimate velikih površin,
lahko začnete postopoma (na okenskih policah, v zabojih, lončkih),
vedno bolj so v uporabi tudi visoke grede.
Vabimo vas, da nam posredujete fotografije in kratke vsebine o tem,
kako ste z otroki, učenci in dijaki posejali semena ter kakšni so vaši
vrtovi ob koncu šolskega leta. Tudi letos bomo pripravili posebno
številko Ekošolskega lista, kjer bomo predstavili vaše vrtove, zato vas
vabimo, da nam posredujete čim več informacij in lepih fotografij do 13.
maja 2022 na naslov info@ekosola.si

MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE
Kakšna je pot mleka od slovenske kmetije do mlečnih izdelkov
na naših mizah, kako pridobivamo slovensko mleko, kdo so
slovenski pridelovalci mleka, kako skrbimo za živali…
Rezultate projekta in izdelke likovno-grafičnega in literarnega
natečaja pričakujemo do 3. junija 2022, na naslov
info@ekosola.si

VABIMO
SPLETNI SEMINAR OB OBELEŽITVI SVETOVNEGA DNEVA ČEBEL
IN MEDNARODNEGA DNE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI,
18. maj 2022, ob 18. uri
Biotska raznovrstnost ali s tujko biodiverziteta je pestrost vsega živega na Zemlji. Zajema vse
oblike življenja, življenjske prostore in ekosisteme ter vse povezave organizmov z okolji, v
katerih živijo in sobivajo. Žal pa je raznolikost vrst ogrožena, biotska pestrost se zmanjšuje,
prihaja do izgube, drobljenja in degradacije habitatov in populacij vrst. Kako so z ohranjanjem
biotske pestrosti povezane čebele in čebelarji, nam bo na spletnem seminarju predstavil dr.
Janko Božič, vodja centra za čebelarstvo. Nekaj primerov dobrih praks pa bodo predstavili tudi
mentorji, ki z otroki, učenci in dijaki raziskujejo pestrost v okolici vrtcev in šol.
Prijave sprejemamo na: PRIJAVA

ZBORNIK AVTORSKIH STROKOVNIH ČLANKOV VSEBIN ZGODNJEGA
NARAVOSLOVJA 2021/2022
Vabimo vas, da posredujete avtorske strokovne članke tematskih vsebin zgodnjega naravoslovja in
trajnostnega razvoja v predšolskem obdobju za šolsko leto 2021/2022. Rok za oddajo samostojnega
avtorskega strokovnega članka je torek, 31. maja 2022.
Poleg strokovnih vsebin zgodnjega naravoslovja lahko pripravite še druge strokovne vsebine: npr.
življenjski slog, vpliv okolja na zdravje otrok v predšolskem obdobju, etično in trajnostno mišljenje,
problematika na področju virov energije.
Navodila za pripravo avtorskega strokovnega članka so objavljena na povezavi https://ekosola.si/zbornik-avtorskihstrokovnih-clankov-vsebin-zgodnjega-naravoslovja-2021-2021-2/
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DNEVI GLOBALNE AKCIJE 2022
Od 20. do 30. aprila vas vabimo k sodelovanju pri Dnevnih globalne akcije, ki jih kot
vsakoletno kampanjo koordinira Fundacija za okoljsko izobraževanje (FEE) in poteka od 20.
do 30. aprila.
Kampanja vsako leto mobilizira moč našega globalnega omrežja in dokazuje, kako lahko
naša individualna dejanja, tako majhna kot velika, pomembno vplivajo na dobro nas samih,
naših skupnosti in našega planeta. Letošnji dnevi globalne akcije sovpadajo z mednarodnim
strateškim planom FEE – GAIA 20:30, ki je posvečen ohranjanju biotske pestrosti. Več

XV. srečanje koordinatorjev ekovrtcev Slovenije v Murski
Soboti
Letošnje srečanje koordinatorjev programa Ekošola za vrtce bo 19. maja 2022 v
Murski Soboti. Udeležbo prijavite na povezavi https://ekosola.wufoo.com/
forms/wkmgh2h1wh9bij/

XV. srečanje koordinatorjev ekovrtcev Slovenije
Gledališka dvorana Park Murska Sobota
19. maj 2022
PROGRAM SREČANJA

7.00 − 8.30

Zbiranje udeležencev srečanja na parkirnem prostoru pri paviljonu EXPANO, »Vrata v Pomurje
– Regijski promocijski center«, Bakovska ulica 41, Murska Sobota
Udeleženci srečanja se bodo z avtobusnim prevozom odpeljali s parkirnega prostora pred paviljonom EXpano do gledališke dvorane Park Murska Sobota (prispevajmo s svojim odnosom in organizacijo prevoza do zmanjšanja ogljičnega odtisa).

9.00 − 9.20

Otvoritev srečanja in pozdravni govori:
dr. Aleksander Jevšek, župan MO Murska Sobota
mag. Gregor Cerar, nacionalni koordinator programa Ekošola
Borut Anželj, ravnatelj Vrtca Murska Sobota

9.20 − 9.35

Nastop otrok Vrtca Murska Sobota

9.35 – 10.15

Predstavitev projektnih rezultatov otrok Vrtca Murska Sobota na temo:
SONCE, VODA, ZRAK DAJEJO ŽIVLJENJU NA ZEMLJI SVOJ PEČAT

10.15− 10.40

Predstavitev novega koordinatorja programa Ekošola za vrtce
Predstavitev programa dela za vrtce za šolsko leto 2022/2023

10.40 – 11.00

ODMOR

11.00 − 12.00

Vodeni ogled mesta z vodiči

12.00 − 13.00

Po končanem ogledu mesta odhod z organiziranim avtobusnim prevozom do Paviljona EXpano

13.00 – 13.30

Ogled delavnic na prostem (Paviljon EXpano)

13.30 − 14.30

KOSILO

14.30 – 15.30

Zaključek srečanja

KONFERENCA KOORDINATORJEV PROGRAMA EKOŠOLA 2022/2023
KONFERENČNI CENTER TERME ČATEŽ Rok za prijave 26. junij 2022
- 29. avgust 2022 / VRTCI / Prijavnica /
- 30. avgust 2022 / OŠ, SŠ, FAKULTETE / Prijavnica /
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