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Kot pove že samo ime projekta (»Greenwave« = »Zeleni 
val«), lahko na spletnih straneh projekta opazujemo, 
kako se zeleni val spomladi pomika po Evropi. Zeleni val 
je odziv narave na spomladansko višanje temperatur in 
daljšanje dnevov. Sodelujoči v projektu opazujejo spre-
membe v naravi in poročajo o prvih opažanjih znanilcev 
pomladi, kot so brstenje izbranih dreves, vrnitev ptic se-
livk, odlaganje mresta pri žabah ipd. Učenci in učitelji se 
registrirajo na spletni strani projekta (http://www.green-
wave-europe.eu), kar jim omogoča sprotno vpisovanje 
vseh opazovanj in objavo njihovih fotografij. Vsaka sode-
lujoča država ima spletne strani v svojem jeziku. Opaža-
nja se sproti nalagajo na interaktivni zemljevid Evrope, 
preko katerega lahko vsi spremljamo, kako se zeleni val 
širi po celotni Evropi. Poleg opazovanj znanilcev pomladi 
so na voljo učiteljem tudi dodatne aktivnosti, s katerimi 
lahko popestrijo pouk. Na spletni strani so navodila, 
kako izdelati dežemer in vetromer, s katerima izmerimo 
količino padavin oziroma ugotovimo hitrost vetra. V 

bazo tako lahko vpisujejo še povprečne tedenske tempe-
rature, količino padavin in hitrost vetra.  

Aktivnosti se vsako leto začnejo v januarju in končajo 
predvidoma v mesecu aprilu oz. maju, ko pomlad doseže 
tudi najbolj severne predele Evrope. V letu 2011 je v pro-
jektu sodelovalo 231 osnovnih šol in vrtcev, od tega 21 iz 
Slovenije. Skupaj so objavili več kot 1600 fotografij in 

vpisali skoraj 2000 opazovanj. Na spletni strani so na vo-
ljo vse fotografije, statistični podatki posameznih držav 
ter interaktivni zemljevid opažanj za leto 2011.

Tudi v letošnjem šolskem letu bo Slovenija aktivno 
udeležena v projektu, zato vabimo vse učitelje in vzgojite-
lje, da se nam pridružite pri opazovanju prihoda pomladi. 
V letošnjem letu bo na spletni strani dostopen tudi fo-
rum, kjer boste lahko delili svoja mnenja, fotografije ipd. 
z učitelji in učenci iz ostalih sodelujočih držav. Projekt 
Greenwave je tako odlična priložnost za mednarodno so-
delovanje, hkrati pa ponuja tudi veliko možnosti za med-
predmetno povezovanje (naravoslovje, geografija, angle-
ščina). Vse, ki ste zainteresirani za sodelovanje, prosimo, 
da prijave pošljete na elektronski naslov sasa.ziherl@
gmail.com. Število sodelujočih je omejeno z zmogljivo-
stjo strežnika. Pri izbiri bomo upoštevali čas prijave in 
poskušali doseči čim boljšo pokritost celotnega ozemlja 
Slovenije. 

Projekt Greenwave Europe
namen projekta Greenwave je opazovanje prebujanja narave v Evropi. 
Projekt že več let poteka na irskem, v letu 2010 pa se je pridružil 
projektu Fibonacci - učimo se z raziskovanjem  Pri opazovanjih so v 
letošnjem letu sodelovale osnovne šole in vrtci iz 16 držav, od Grčije 
na jugu, do Švedske na severu Evrope.
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