
EKO DAN, 11. NOVEMBER 2020 

V sredo, 11. 11. 2020, bomo izvedli virtualni EKO dan za vse oddelke z izjemo SPI3, ki so na praksi.  

Izberite si eno izmed štirih dejavnosti, ki so navedene v preglednici. Po opravljeni dejavnosti, ki naj traja 
vsaj dve šolski uri, napišite poročilo. Navodila in nekaj idej za izvedbo dejavnosti ter izdelavo poročila so 
objavljena pri vsaki posamezni dejavnosti.  

Dejavnost št. 1: EKO IZZIV SGGOŠ (#TrashTag Challenge SGGOŠ) 

Pogoj za opravljeno dejavnost Opis aktivnosti, namigi 

Izvedena aktivnost, poročilo (približno 
150 besed in najmanj 4 fotografije na 
katerih mora biti vključen tudi avtor ter 
lokacija pred, med in po čiščenju).  

Na poročilu poleg naslova dejavnosti, 
osnovnih podatkov o avtorici/avtorju 
(ime in priimek, oddelek) obvezno 
navedite tudi kraj bivališča. 

Na socialnih omrežjih je pred časom potekal poseben izziv, ki so se ga 
udeleževali ljubitelji narave, okoljevarstveniki, tudi znane osebnosti in 
številni drugi, ki živijo na okolju prijazen način. Sedaj je priložnost, da se 
izziva lotimo tudi na SGGOŠ. Kaj morate storiti? Ustrezno opremljeni 
(rokavice, 50L vreča za odpadke) se odpravite v naravo in poiščite 
lokacijo/-e z odvrženimi odpadki. Odpadke naložite v vrečo, jih odnesite 
do urejenega odlagališča odpadkov in jih pravilno razvrstite v ustrezne 
zabojnike za odpadke. Akciji se bomo pridružili tudi učitelji, najbolj vneti 
pa so izziv že opravili.  

Dejavnost št. 2: EKO SPREHOD 

Pogoj za opravljeno dejavnost Opis aktivnosti, namigi 

Izvedena dejavnost, poročilo (približno 
150 besed in najmanj 4 fotografije, na 
najmanj 1 mora biti vključen tudi avtor). 

Na poročilu poleg naslova dejavnosti, 
osnovnih podatkov o avtorici/avtorju 
(ime in priimek, oddelek) obvezno 
navedite tudi kraj bivališča. 

Opravite sprehod v domačem okolju in bodite pozorni na stanje v okolici. 
Opazite v naravo odvržene odpadke (kakšne, koliko itd.) ali morda celo 
najdete divje odlagališče odpadkov (vrsta odpadkov, kje, koliko itd.)? Se 
v okolici razraščajo invazivne rastline (katere, koliko, kje)? Se sprehajate 
skozi drevored/po gozdu/parku - katera drevesa ga sestavljajo (imenujte 
jih)? Živite v bližini potoka/reke - skicirajte strugo in obrežje, ugotovite, 
koliko je človek že posegel vanju, poskušajte prepoznati obvodne 
rastline, opišite videz vode, .... Se v svojem kraju lahko pohvalite z vzorno 
urejenim ekološkim otokom? Vse to in/ali še veliko zanimivega boste 
opazili na eko sprehodu.  

Dejavnost št.3: EKO USTVARJALNICA 

Pogoj za opravljeno dejavnost Opis aktivnosti, namigi 

Izvedena dejavnost, poročilo (približno 
150 besed in najmanj 4 fotografije, na 
najmanj 1 mora biti vključen tudi avtor). 

Na poročilu navedite naslov dejavnosti 
ter osnovne podatke o avtorici/avtorju 
(ime in priimek, oddelek). 

Iz naravnih materialov ali/in s predelavo predmeta, ki bi ga sicer odvrgli 
med odpadke, izdelajte uporaben ali dekorativen predmet. Obilo idej je 
na svetovnem spletu, še več pa jih gotovo ponuja vaša domišljija! Opišite 
postopek izdelave, navedite uporabljene materiale ter v opisu posebej 
izpostavite, kako z uporabo naravnih materialov, predelavo ali/in 
ponovno uporabo prispevamo k varovanju okolja. 

Dejavnost št. 4: EKO KUHINJA 

Pogoj za opravljeno dejavnost Opis aktivnosti, namigi 

Izvedena dejavnost, poročilo (približno 
150 besed in najmanj 4 fotografije, na 
najmanj 1 mora biti vključen tudi avtor).  

Na poročilu navedite naslov dejavnosti 
ter osnovne podatke o avtorici/avtorju 
(ime in priimek, oddelek). 

Skuhajte ali specite okusno jed iz lokalnih sestavin in/ali sestavin, ki se 
jim izteka rok trajanja. Sestavine morate pridobiti v domačem ali 
sosedovem (z dovoljenjem! :-)) vrtu ali pri lokalnem kmetu, lahko jih 
kupite v trgovini, kjer jih najdete na posebnem mestu z živili s skorajšnjim 
potekom roka uporabnosti. O svojem kuharskem podvigu  izdelajte zapis 
(recept - postopek in sestavine z natančno navedbo, kje ste jih pridobili), 
v katerem posebej izpostavite problematiko velikih količin zavržene 
hrane in/ali velikega ogljičnega odtisa zaradi dolgih transportnih poti 
prehranskih izdelkov.  



EKO dan je del obveznih interesnih dejavnosti. Pogoj za opravljeno dejavnost je aktivno sodelovanje 
dijaka/dijakinje ter oddaja opisane naloge v spletne učilnice (ARNES UČILNICE / SGGOŠ Ljubljana / INFO za 
dijake / EKO DAN – 11. 11. 2020 / DEJAVNOST / ODDAJA_RAZRED).  
 
Rok za oddajo poročil je sreda, 18. 11. 2020.  

 

Pri dejavnostih, ki se izvajajo izven doma, je potrebno dosledno upoštevati priporočila NIJZ in vse aktualne 
ukrepe za zajezitev širjenja okužb s Covid-19. 

 

Ljubljana, 08. 11. 2020                                                                                                                                                                                

 

Nina Kadunc in Miha Debevec 
 


