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Knjiga z naslovom “Zeleni otroci" naj bi otrokom 
drugega in tretjega triletja naše osnovne šole približala 
pojem “zeleno”. “Zeleno “ se danes uporablja za ozna-
čevanje širokega razpona dejavnosti, odnosov in stališč 
do okolja. “Zeleno" naj bi pomenilo skrb za okolje, 
kar je tudi tesno povezano z idejami o trajnostnem 
razvoju. Tako so v knjigi obravnavane vse ključne vse-
bine trajnostnega razvoja, ki naj bi jih otroci spoznali 
in skladno z njimi tudi ravnali. 

V prvem poglavju “Skrb za okolje” knjiga otroke 
vodi k skrbnejšemu odnosu do njihovega bližnjega 
skupnega okolja, ki je lahko šolsko dvorišče ali otro-
ško igrišče in bližnji park. Opozarja jih na to, da je 
prva skrb za okolje ta, da ga sami otroci ne smetijo 
in uničujejo. Da je tudi odvržen žvečilni gumi ali z 
napisi popackan zid nemarnost, da tudi hrup, ki ga 
povzročajo otroci in mladostniki in ne le letala, včasih 
onesnažuje okolje. 

Naslednje poglavje z naslovom “Reciklirajmo” 
obravnava ravnanje z odpadki. Po uvodnih vsebinah, 
ki predstavijo, kaj je odpadek in kaj se z njimi dogaja 
v urbanih okoljih, kjer je urejeno zbiranje in odvoz 
odpadkov na odlagališča, sledi pomembno poglavje 
o dejavnostih za manj odpadkov, temu pa sledi loče-
no zbiranje in recikliranje. Pomen ločenega zbiranja 
in recikliranje je otrokom razložen dovolj preprosto 
in razumljivo, zato tudi sklepamo, da mladega bralca 
uspešno vodi k ustreznim dejanjem. 

V poglavju “Varčujmo z vodo” pa je utemeljevanje 
vseh naštetih dejavnosti, ki vodijo k varčevanju z vodo 
manj prepričljivo, saj je onesnaževanje vode kot ključ-
ni problem predstavljeno šele na koncu. Prav onesna-
ževanje vode, ne le poraba, pa predstavlja težavo tudi 
na območjih, kjer je sicer padavin in vode dovolj, ven-
dar je ta pogosto preveč onesnažena.

Zadnje poglavje z naslovom “Varčujmo z energijo” 
se začne s spoznavanjem, kaj je energija in nadaljuje z 
utemeljevanjem po varčevanju z energijo. Energija je 
eden od zahtevnejših naravoslovnih pojmov, prav zato 
poenostavljanje in poskusi preprostih definiranj lahko 
vodijo k napačnim pojmov. Temu se tudi ta knjiga ni 
uspešno izognila. Energija je nerodno definirana, ne-
dosledno se uporablja “proizvodnja energije”, težave 
so z naštevanjem vrst energije, virov energije in s shra-
njevanjem energije. Kljub naštetim težavam je sporo-
čilo po varčevanju z energijo dovolj jasno in otrokom 
razumljivo. 

Zadnje poglavje “Zelene umetnije” so namenjene 
predvsem likovnem ustvarjanju. Čeprav se pri neka-
terih dejavnostih uporabljajo odpadni materiali, pa 
je večina njih le malo povezana s pojmom “zeleno”. 
Izdelovanje figur iz odpadne embalaže ali kolažev iz 
odpadnega papirja še ne pomeni ponovne uporabe, 
saj ti izdelki kmalu postanejo odpadek. Vprašljivo je 
tudi, kako je s pojmom »zeleno« utemeljena uporaba 
krompirja za izdelavo motivov za tiskanje in še nekaj 
je podobno vprašljivih primerov.

Knjiga je precej pisano opremljena. Na dveh straneh 
zaključene vsebine so poleg osnovnega besedila še fo-
tografije in ilustracije, ki besedilo ustrezno dopolnju-
jejo. V posebnih okvirčkih so izpostavljene ideje za de-
javnosti ali zanimivosti. Kljub deloma neustreznemu 
prevodu je knjiga zeleni otroci dobrodošlo branje in 
primerno gradivo za vsebine okoljske vzgoje in nara-
voslovja na razredni stopnji.
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