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odpadkov Bukovžlak 
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Ekskurzija v   

Krško:  

Svet energije 

Zdravstveni 

dom Celje 

Analiza vode,  

Slovenski vodni  

krog ...  

TEME  EKODNEVA: 



IZ VSEBINE ... 

 

Učenci OŠ Frana Roša smo EKOFACE,                                              
saj vemo veliko o EKOVEDENJU. 
 

Najmlajši so povedali, da se kot doma,                                                  
tudi v šoli večinoma obnašajo ekološko.                                       
Tako skrbijo za: 

- ločevanje odpadkov, ugašanje luči,                                          
televizorja in računalnika; 

- zbiranje in varčevanje s papirjem; 

- sajenje rastlin;  

- čiščenje šole; 

- uporabo naravnega, doma izdelano hrano; 

- recikliranje in še mnogo drugega. 

 

Zanimivo pa je bilo tudi izvedeti, 

katera barva predstavlja besedo EKO. 

Nastala je cela mavrica barv: vijolič-

na, modra, zelena, oranžna … 

Okolje je res zelo pomembno. Obkroža nas 
vsak dan in daje lepoto življenju. Si lahko 
predstavljate življenje brez vode, rastlin, 
živali? Gotovo ne, zato je prav, da se vsi 
zavedamo pomena EKOLOGIJE. To  je 
veda, ki preučuje odnose med živimi 
bitji ter živim in neživim okoljem.  

 

ROŠEVCI se bomo 10. maja družili 

na EKO dnevu! 

STR AN  2 

ŠOLSKI RADIO : ekoface  

EKO D AN     2016  

Foto: Blanka Skočir Ines Memčič, 6. a 
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STR AN  3 

6. razred : ODPADKI 

Hana Hrovatič, 6. b 

    Nika Tea Čander,  6. b 

Učenci 6. razreda smo imeli eko dan na 

temo onesnaževanja, zato smo si ogledali 

smetišče Simbia v Bukovžlaku. Peš smo 

odšli do postaje  v Novi vasi in se z avto-

busom odpeljali v Bukovžlak. Tam smo se 

z vodičem odpravili na obhod po odlagali-

šču odpadkov. Videli smo dve napravi za 

čiščenje voda. Ogledali pa smo si tudi 

prostor, kjer reciklirajo embalažo in ste-

klo. Kompostnika nam žal niso smeli 

pokazati, vendar pa smo ga vonjali že od 

daleč, saj ni dišalo prav dobro. Pokazali 

so nam odlagališče, kjer se odlagajo že 

predelane smeti. Spoznali smo, da je veli-

ko odpadkov napačno odloženih, kar ško-

di naravi. Imeli smo se zelo lepo in se tudi 

veliko novega naučili. Spoznali smo, da je 

ločevanje odpadkov zelo pomembno, da 

bi ohranili naravo lepo in čisto. Dan bi z 

veseljem ponovila  še kdaj,  kakor menijo 

tudi moji sošolci in učenci 6. a razreda. 

                                      

                                         Maja Špegelj 6. b 

ODPADKI 

Svet včasih bil je srečen,                                                                                                                                                                       

 a sedaj v odpadke je oblečen.                                                                                                                                                                                                                                         

Vsepovsod lahko najdemo smeti,                                                                                                                                                                                                                                                                    

in ljudi, ki jim za to mar ni. 

 

Pomembno je  zbiranje                                                                                                                                                                                                                                                                         

in  recikliranje odpadnih snovi.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Iz stare  nastaja nova stvar,                                                                                                                                                                                                                                                                

ki je lahko lep dar.     

                                                                                                                                                           

Ker plastika razgrajuje se tisočletja,                                                                                                                                                                                                                                    

ne mecimo je stran od njenega  

"zelenorumenega zavetja".                                                                                                                                                                                                    

Raje upoštevajmo vsa ekopravila,                                                                                                                                                                                                                                                            

da se Zemlja med odpadki ne bo zadušila.  

 

Tia Rozoničnik, 6. b 

 

Človeško srce, ki je proč od 

narave, postane trdo."  

Standing Bear 

 

"V naravi ni ničesar nekoristne-

ga ..."                                                       

Michel Eyquem de Montaigne 

 

Narava ni nikdar izdala srca, ki 

jo je ljubilo." William Wordsworth  

 

Zbrala: Kaja Ž. Tovornik, 6. b 

fO
to

: 
Z

a
im

 M
u

š
ić

, 
6

. 
b

 



Zjutraj smo se ob 7. 20 uri zbrali na avtobusni 
postaji v Novi vasi in se odpravili na strokovno 
ekskurzijo v Krško, kamor smo prispeli približno 
ob 9. 30 uri.  Obiskali smo interaktivni center - 
Svet energije , ki obiskovalcem omogoča potova-
nje v svet energije in energetike. Center je v 
začetku julija 2011 odprla družba Gen energija, 
d.o.o. 

Pred ogledom smo pred stavbo pojedli malico.  
Ko smo vstopili, nas je pričakal vodič, ki nas je 
odpeljal v prostor, kjer smo si ogledali kratek 
film o energiji. Po ogledu smo odšli v drugo 
sobo, v kateri so bili razstavljeni različni ekspo-
nati, ki so prikazovali električne turbine,  simula-
cijo segrevanja Zemlje v različnih obdobjih, tudi 
v prihodnosti, porabo energije glede na število 
populacije na Zemlji, maketo jedrske elektrarne 
Krško, maketo jedrskega reaktorja, posnetke 
sevanja … Ob vsakem eksponatu nam je gospod 
razložil, kaj ponazarja, in pojasnil delovanje ter 
njegovo vlogo. Na koncu smo za darilo prejel 
modelčke urana.  

Odšli smo v eksperimentalno sobo, kjer nam je 
vodič razložil delovanje vsakega eksponata. Te 
smo lahko tudi sami preizkusili, in sicer : kroglo 
s plazmo, zelo močan magnet in proizvajanje 
elektrike na več različnih načinov, kot npr. ročno 
turbino, turbino na pedala in prenos elektrike.  
Vodič nam je prikazal delovanje Teslovega tran-
sformatorja in simulacijo strele.  

S tem se je ogled tudi končal, mi pa smo se 
odpravili nazaj proti Celju. Ogled centra je bil 
izredno zanimiv in poučen in lahko si samo želi-
mo čim več tovrstnih ekskurzij.  

Nik Modrijančič, 7. b 

 

 

STR AN  4 

7. razred : ENERGIJA 

EKO D AN     2016  

Foto: Anja Guzej, 7. b 

             Vladana Lazić, 7. b 

             Kristina Lazić, 7. b 

JEDRSKA ELEKTRARNA 

Ena in edina v Krškem stoji, 

energijo nam daje, nas z njo oskrbi. 

 

Dan in noč dela že petintrideset let. 

Z energijo poji moderni naš svet. 

 

Če enkrat elektrarne več ne bo, 

bo človek spet morda stik našel z zemljo.  

Niki Konda, 7. b 
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8. razred : ZDRAVJE 

Kako poskrbeti za svoje zdravje? Pregovor zdrav 

duh v zdravem telesu velja še zlasti za današnji 

čas, ko se bolj kot kdajkoli prej srečujemo s poja-

vi stresa in nezdrave hrane.  

V zdravstvenem domu Celje smo obnovili svoje 

znanje o prehranski piramidi, ki mora biti vodilo 

prehranjevanja vsakega človeka, zlasti pa razvija-

jočega se najstnika. Naučili smo se izračunati 

indeks telesne mase. Ugotovili smo, da ima veči-

na učencev ustrezno telesno težo. Delo smo 

nadaljevali v delavnici, kjer smo se naučili dveh 

tehnik sproščanja, povezanih z dihanjem. Sprego-

vorili smo o tem, kako se počutimo v stresnih 

situacijah in kaj takrat počnemo ter kako bi  lah-

ko stres odpravili. V šoli smo pri uri mnemotehni-

ke spoznali  nekaj vaj za krepitev delovanja mož-

ganskih celic, v zadnji delavnici pa smo se naučili 

negovati kožo v obdobju odraščanja. Vse delavni-

ce so bile zelo zanimive, poučne in  primerne naši 

starosti. Odgovorile so na mnoga vprašanja, s 

katerimi se srečujemo najstniki.                       

(Osmošolka) 

KO UČENCA STRESE STRES …    

Tehnike sproščanja …  
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Nika Hajsinger,  8. b 
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Tehnike pomnjenja. Mnemotehnike ... 

Nega nečiste kože ... 

EKO DAN 

Eko dan me uči, 

kako zdravo se živi. 

Učitelji in sodelavci 

pripravijo nam mnoge zanimivosti. 

Po obisku v zdravstvenem domu 

svojo težo  izračunati znam. 

Če pa ITM zataji, 

se o vajah sproščanja govori. 

Treniram tudi možgane, 

da pamet  hitra in zdrava ostane. 

Koža in možgani sta organa,  

ki negovati se jih moram 

naučiti sama.  M
a
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"V naravi ni plačila ali kazni: so le posledice."                                       

Horace Annesley Vachel 



Voda je vir življenja. Devetošolci smo jo 
opazovali pri eksperimentalnem delu, 
ko smo s pomočjo terenskega dela nap-
ravili analizo le– te. Svoje znanje o hid-
rickličnem toku vode smo dopolnili v 
delavnici Slovenski vodni krog. Pri uri 
Eksperimentalna škatla pa smo se urili 
v natančnem branju navodil za delo in 
izvajanjem postopkov, ki so bili poveza-
ni z njimi. Poskuse smo delali z enosta-
vnimi materiali, kot so krpica, kozarec, 
volna … ugotovili smo nekatere zanimi-
ve fizikalne lastnosti, kot je na primer 
naelektrenost. Ko smo s krpico drgnili 
ob plastenko, se je le-ta naelektrila, 
zato je privlačila volno …. Naša zadnja 
delavnica je bila povezana z nego nečis-
te kože, kar je za najstnike še posebej 
zanimiva tema. Dan je bil sproščen, 
zanimiv in poln ustvarjalnih dejavnosti.  

(Devetošolec) 

STR AN  6 

9. razred : VODA 

EKO D AN     2016  
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             Vlada Lazić, 

             Kristina Lazić, 7. b 

VODA JE VIR ŽIVLJENJA 
 

Voda je vir življenja, 
kolesa zunaj in v nas žene.  
Rojevati, rasti  in obstajati,                                                                                                                                           
pomeni z vodo vedno shajati.   
 
Voda je vir življenja, 
vsak jo potrebuje; 
tudi tista muha, 
ki v sobi stanuje. 
 
Voda je vir življenja, 
nikoli je ni preveč, 
le tista umazana 
je še ribam odveč! 
 
Voda je vir življenja, 
Povezuj se z njo! 
Kaj bodo ti mehurčki? 
Pij le H2O! S
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Zala Blatnik,  9. b 

Voda je osnova materinega mle-

ka, kačjega strupa, medu in 

solz. Voda je povsod in del nas!   
Izbrala: Timeja Cvetko, 9. b 
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7. a, 9. a,b: MEDPREDMETNO POVEZOVANJE 

Mentorice prispevkov:   

MARIJA MAJA GRENKO  

MILENA SMISL  

KATARINA JELEN TURNŠEK  

MAJA SKAKIČ   

ZDENKA JELEN   

BLANKA SKOČIR   

 

Lektoriranje in računalniški 

prelom:  

BLANKA SKOČIR 
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