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PROJEKT DREVO = ŽIVLJENJE 
DRAGA ZEMLJA 

 

 
 
 
V 1.a smo se s tematiko ekologije ukvarjali v okviru rednih ur pouka spoznavanja okolja in na tehniškem dnevu. 
22. aprila smo imeli ob Dnevu Zemlje tehniški dan z naslovom Eko dan. 

CILJ:   

-  učenci znajo opisati, kako sami in drugi vplivajo na naravo, 

- pojasnijo, kako sami prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja ter urejanja okolja, v katerem 
živijo 

- uporabijo odpadni material, plastenke, iz njega izdelajo nov izdelek 

Za začetek sva učence seznanili z obeleževanjem Dneva Zemlje. Povprašali sva jih, kako bi oni sami prispevali k 
varovanju Zemlje. Tu je nekaj njihovih odgovorov: ( navedene so izjave učencev) 

 Porabila bi čim manj vode. 

 Smeti ne smemo metati okrog, še posebno ne v morje, ker je potem vsa voda umazana. 

 Ne požigamo gozdov. 

 Pobral bi smeti, ki ležijo ob košu. 

 Ne bi puščal prižgane luči, če to ni potrebno. 

 Ne se preveč vozit z avtomobili, ker imajo veliko izpušnih plinov, bolje da gremo s kolesom ali peš. 

 Da se ne bi toliko kadilo iz tovarn. 

Učence sva seznanili s časom razpadanja , ki ga posamezni predmeti potrebujejo za razgradnjo. 

( vir: Mojca Furlan, Prvi koraki v ekologijo) 

Ali veš…. 

- Da se papir razkraja en mesec 

- Nogavica eno leto 

- Pločevinka 200 let 

- Plastenka 400 let 

- Žvečilni gumi se ne razgradi 

Ugotovili so , da plastenka za razgradnjo potrebuje kar 400 let. 

Predlagali sva, da bi odpadne plastenke poskušali predelati v živalske figure. 

Za uvodno motivacijo sem predstavila knjigo Toneta Pavčka, živalski ringaraja. Učenci so spoznali pomen 
soodvisnosti v živalskem svetu za ohranjanje živalskih vrst.  



Na YT smo si ogledali preprosto prehranjevalno verigo (  spletni vir: prof. Martina Jurman, Prehranjevalna 
veriga), nato smo še sami ob didaktični igri sestavili nekaj preprostih prehranjevalnih verig. Učenci so ugotovili, 
da izumrtje ene živalske vrste vpliva na propadanje ostalih. 

Učenci so se razdelili v pet skupin po pet učencev. Med seboj so se dogovorili, katero živalsko figuro bodo 
izdelovali. Po učiteljičini demonstraciji so začeli z ustvarjanjem po skupinah. 

Potek dela: 

 1.izbira plastenk,  oblikovanje figure 

 

2. vsak del, vsako plastenko oblepijo s papirnatim lepilnim trakom,  

3. sestavijo figuro in jo trdno zlepijo med seboj 

 

 

4. figuro pobarvajo 



 

Izdelke smo razstavili na hodniku pred učilnico. 

               

 

 

              

 

 



               

Na razstavo smo povabili učence 2.a.  

Tehniški dan smo zaključili s predstavitvijo učencev, ki so vključeni v OPB. Skupaj z učiteljico Katjo 
Smrdel Zafred so sestavili besedilo pesmi Draga Zemlja, učiteljica pa je besedilu priredila še notni 
zapis. Pesem, ki govori o varovanju narave so nam zapeli. Tudi učiteljice in drugošolci smo se pesem 
naučili. 

    

 

 

VIRI: 

Mojca Furlan, Prvi koraki v ekologijo 

Tone Pavček, Živalski ringaraja 

Spletni vir: prof. Martina Jurman, Prehranjevalna veriga 


