
PROJEKTNI TEDEN – RECIKLIRAMO 

 

V tednu od 23. 4. do 26. 4. 2018 smo na vseh stopnjah PPVI z različnimi aktivnostmi 

varovanja okolja in skrbi za naravo, obeležili Svetovni dan Zemlje (22. 4. 2018). Prepletale so 

se pestre vsebine s področja pridobivanja pitne vode, recikliranja oblačil in starega pohištva, 

ter ekološkem ozaveščanju sebe in drugih.  

Prvi dan smo se z avtobusom odpeljali do čistilne naprave Grmov vrh nad Šoštanjem, kjer 

nam je ekipa zaposlenih iz Esotecha, razkazala postopek pridobivanja pitne vode, filtriranje 

in oskrbovanje s pitno vodo celotnega Velenja z okolico.    

Obiskali sta nas tudi dve gostji. Ga. Suzana nam je predstavila svoje čudovite reciklirane vaze 

in druge izdelke, ter z nami izvajala delavnice recikliranja kartona, iz katerih so nastali 

ustvarjalni okvirji s slikami. Ga. Marija pa je predstavila bogato paleto dejavnosti Ekološkega 

društva Slovenj Gradec in njihovega poslanstva – med ljudmi širiti »eko« pogled na svet in 

spodbujati čim več aktivnega razmisleka o ohranjanju narave za prihodnje generacije.   

Zadnji dan smo obiskali Center ponovne uporabe, kjer nam je ga. Alenka predstavila njihovo 

delo zbiranja starih predmetov, igrač, opreme in pohištva, ter predelave za prodajo in 

ponovno uporabo. Ogledali smo si njihov prostor v Velenju, kjer bi vsak od nas našel kakšen 

zanimiv kos, ki bi ga z veseljem še uporabljal.  

Teden smo zaključili s pesmijo Eko dan: 

»Danes je naš eko dan, 

ki namenjen je vsem nam, 

da varujemo naravo in ohranimo jo zdravo!« 

 

Mnenja naših učencev o dejavnostih projektnega tedna: 

Bilo mi  je zelo všeč,  ko smo  šli z avtobusom  v čistilno napravo. 

Danes mi je bilo všeč,  ko smo imeli eko dan. (Sabina) 

 Meni je bilo tudi všeč, ko smo se v ponedeljek odpravili z avtobusom v Šoštanj pogledat čistilno 

napravo. Videla sem veliko naprav, ki jih uporabljajo v službah. Danes mi je tudi bilo všeč, ko smo 

imeli različne eko delavnice in tudi kaj zanimivega izdelovali in pogledali. (ANA)  

Najbolj mi je bilo všeč v ponedeljek, ko smo šli v Šoštanj  gledati čistilno napravo. 

Bilo mi je všeč, ko smo imeli  delavnice.  (Jani) 

Najbolj mi je bilo všeč  izdelovanje čestitk. (Luka) 

Najbolj mi je bilo danes všeč , ko smo se naučili pesmico Eko dan. V ponedeljek pa mi je bilo najbolj 

všeč, ko smo šli gledati čistilno napravo v Šoštanju. (Tim)

  



Danes 23. 4.  smo se odpravili v Šoštanj. Tam smo si ogledali napravo Grmov vrh za pripravo pitne 

vode. Gospod nam je povedal, da je voda zelo pomembna, saj  jo potrebujemo za življenje. Voda  

priteče po vodovodnih ceveh do mesta. Vse nadzorujejo s pomočjo računalnikov. Nekaj vode dajo  

tudi v plastenke. Ta voda se imenuje Šaleški biser in je zelo dobra. Imeli  smo se fajn.  

(Zala Pirec, PPVI 5)  

 

 













































 


