
OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
PŠ »Rudolfa Maistra« Unec 
učenci 3. b-razreda 
učiteljica: Suzana Rebec 
 

PROJEKT DREVO = ŽIVLJENJE 
DRAGA ZEMLJA 

 

 

 
 
 

Na PŠ Unec vsako leto poskušamo slediti ciljem Unesco projekta, v katerega smo vključeni, 

tako, da vsakoletne razpisane teme, cilje, vsebine vnašamo v delo pri rednih urah pouka, 

tako pri posameznem predmetu kot tudi v sklopu dnevov dejavnosti. 

 V letošnjem letu smo temo DRAGA ZEMLJA v 3. razredu obeležili pri več različnih 

dejavnostih. 

 

10. 4. 2014 smo izvedli tehniški dan šolski 

ekovrt. Z učenci smo se pogovorili o 

uspevanju rastlin na vrtu, delih na vrtu skozi 

letne čase, kako je potrebno pripraviti 

gredico, zakaj je gojenje rastlin pomembno. 

Na vrtu so posejali semena v gredico, skupaj 

z učiteljico Marto pa smo zasadili tudi drevo 

in tako prispevali k večjemu številu dreves v 

naravi, kar je cilj projekta Drevesijada, v 

katerega smo tudi vključeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Pri pouku smo se pri slovenščini pogovarjali in odgovarjali na vprašanja o varčevanju – z 

vodo, elektriko, o recikliranju papirja ... Poudarili smo tudi pomen skrbi za zdravje in se 

pogovarjali o posledicah dobre in slabe skrbi za svoje zdravje. 

 

 

Pri spoznavanju okolja smo 22. aprila, na svetovni dan 

Zemlje, prebrali slikanico ZEMLJA JE DOBILA VROČINO, 

se pogovorili o njeni vsebini in sporočilu, pri okrogli mizi 

pa razpravljali o tem, kaj vse lahko storimo za okolje, da 

bo bolj čisto ter kako lahko sami dejavno prispevajo k 

varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter k urejanju 

okolja, v katerem živijo. Učenci so imeli nekaj zelo 

dobrih idej, ki so jih predstavili tudi na plakatu. 

 

 

Predlagali so naslednje: 

 vse šole na svetu bi vključili v projekt Drevesijada in s tem dosegli več zasajenih dreves in 

posledično več rastlinja v naravi 

 v naravo bi postavili več smetnjakov, napisali zelo visoke kazni za odvržene odpadke, 

predlagali so, da bi večkrat med vikendi prostovoljci čistili v naravi, v naravo bi postavili 

več znakov z napisi, kot so na primer: PROSIM, NE MEČI ODPADKOV V GOZD. PROSIM, NE 

ONESNAŽUJ ME. SMETI SODIJO V SMETNJAK. 



 

 

 

 

 

 

 

 zmanjšali bi uporabo avtomobilov, 

letal ... in predlagali ljudem, da 

večkrat krajše opravke opravijo peš, 

se odpeljejo s kolesom, uporabijo 

javna prevozna sredstva; za krajše 

razdalje pa so predlagali, da bi izdelali 

vozila na pedala (namesto 

avtomobilov) 

 

 

V naslednjih dveh urah smo se pogovarjali tudi o ustreznih ravnanjih z odpadki, za varovanje 

in vzdrževanje okolja ter o pomenu zdravega življenja in za kaj vse je potrebno skrbeti, da se 

mi in naše telo dobro počuti in da preprečimo obolenja in slabo počutje. 

 

Pri likovni vzgoji pa smo dokazali, da lahko odpadni material koristno in zabavno ponovno 

uporabimo, saj so iz odpadnega materiala izdelali marionetne lutke. 

 

      

 

 

 

 

 



 

Učenci pa so bili zelo aktivni že v mesecu marcu, saj so 

samostojno napisali krajše dramsko besedilo z ekološko 

vsebino, Drevesa v začaranem gozdu, iz odpadnega 

materiala izdelali lutke na palčki in igrico učencem na 

podružnični šoli konec aprila tudi zaigrali. 

 

 

 

 

 


