
EKO DAN



V sredo, 17. 4. 2019, smo imeli eko dan, na katerem smo učenci šole skupaj z učitelji in predstavniki

miklavških društev razmišljali o zdravem načinu življenja, skrbi za neokrnjeno naravo, o čisti vodi in

čistem zraku. V ustvarjalnih delavnicah je nastalo veliko lepih in uporabnih izdelkov.

Snemalci, fotografi in novinarji smo opazovali delo ter spoznavali, da je v obeh šolah, matični in

podružnični, vladalo pravo ustvarjalno vzdušje. Izpod spretnih prstov so nastajala velikonočna jajčka

in košare, ki so jih izdelali s kaširanjem balonov in škatel iz odpadnih materialov, igračke, tabele

spomina, kozarci za pisala, rožice iz krep papirja, lončki iz plastenk in še marsikaj.

Mnogi učenci so z zanimanjem prisluhnili besedilom o eko življenju in predavanju o pomenu

ločevanja odpadkov. Nastalo je veliko lepih in poučnih plakatov ter izdelkov iz stvari, ki so jih ljudje

zavrgli, a so jih tokrat učenci lahko koristno uporabili za ustvarjanje svojih izdelkov.

Ogledali so si tudi film o onesnaževanju sveta in o recikliranju. Na podlagi ogleda so nato iskali

rešitve za ohranitev zdravega ter čistega okolja. Mnogo zanimivih idej je nastalo v želji, da bi ljudje

znali skrbeti zase, za naravo in za svet, v katerem živimo.

Tudi zadišalo je po sveže pečenem narastku iz žemljic, ki so ga pripravili mladi kuharji s pomočjo

učiteljice. To pa ni bilo vse. Pripravili so še zelo okusne zeliščne namaze.

Ta dan je bil namenjen tudi mediaciji, kjer so se pogovarjali o vsakdanjih težavah in o mirnem ter

ustreznem načinu reševanja le-teh.

Brez zelenjave, zelišč in rožic ne gre. To vemo vsi, še zlasti pa mladi vrtnarji, ki so v lončke in v

gredice na šolskem vrtu natresli semena ter posadili sadike v upanju, da bodo le-te vzklile in zrasle.

V naravi so uživali vsi, ki so se odpravili po Miklavžu, Dobrovcah in po gozdovih ter poskrbeli za čisto

naravo. Nekateri so si ogledali čistilno napravo, obiskali Azil za živali, Sonček in Dom za ostarele.

Za svoje zdravje so še dobro poskrbeli tudi petošolci, ki so na kolesih uživali v vožnji, se učili

kolesarskih spretnosti ter ob upoštevanju cestnoprometnih predpisov skrbeli za športno aktivnost.

Ves čas je bilo živahno in ustvarjalno. Preživeli smo resnično lep in zanimiv dan.






















































































































