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IZVLEČEK
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in
izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med
otroki, učenci in dijaki, skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno
udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. V program Ekošola so vključene slovenske
vzgojne in izobraževalne ustanove. Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da
bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti vplivali in sprejemali pomembne
odločitve na vseh ravneh našega življenja. Osnovna šola Boštanj se je v program vključila v
šolskem letu 2009/2010. V treh letih, od kar so del programa, so izpeljali sedem zahtevanih
korakov, ki omogočajo, da šola s podpisom eko-listine, postane lastnica Zelene zastave,
mednarodnega priznanja za okoljevarstveno delovanje. Prav tako šola v programu tesno
sodeluje s krajevno skupnostjo Boštanj.
V prvem delu svojega diplomskega dela sem na kratko predstavila kraj Boštanj, njegovo
lego, značilnosti, zgodovino in zanimivosti. Opisala sem tudi razvoj šolstva v Boštanju in
zgodovino osnovne šole Boštanj. Dotaknila sem se nekaterih pomembnih značilnosti šole in
projektov, ki so na šoli trenutno aktualni. V nadaljevanju sem podrobno opisala program
Ekošola, njegove značilnosti in delovanje OŠ Boštanj v skladu s smernicami programa.
V didaktičnem delu sem izvedla učni uri v 4. razredu OŠ Boštanj in napisala podrobno
analizo o urah. V zadnjem, empiričnem delu pa sem analizirala uspešnost Ekošole predvsem
pri problemu ravnanja z odpadki.
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ABSTRACT
Eco-School Programme is an internationally recognized program of comprehensive
environmental education aimed at promoting and raising awareness of sustainable
development among children, pupils and students through their educational and training
program, and through active participation in the local community and beyond. The EcoSchool program included Slovenian educational and training establishments. The basic
principle of Eco-school program is that children, pupils and students will soon affect the
future and take important decisions at all levels of our lives. Primary school Boštanj was
included in the program during the school year 2009/2010. In the three years of which are
part of the program are carried out seven steps required to enable the school by signing the
eco-document, becomes the owner of the Green Flag, an international recognition for its
environmental performance. The School program also works closely with the local
community Boštanj.
In the first part of my thesis, I briefly introduced Boštanj place, its location, characteristics,
history and attractions. I also described the development of education and history of Boštanj
elementary school. I touched on some important characteristics of schools projects that are
currently in school to date. Below I have described in detail the Eco-School program, its
features and operation of the school Boštanj in accordance with the guidelines of the
program.
The didactic work, I conducted lessons in the 4th grade school Boštanj and wrote a detailed
analysis of the lessons. In the last, the empirical part, I analyze the effectiveness of EcoSchools in the particular problem of waste management.

KEYWORDS:
Eco-school, primary school Boštanj, Boštanj, hometown, environmental protection,
environmental awareness, waste management, segregation of waste, hazardous waste,
special landfills, waste reuse, recycling
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1 UVOD
Večkrat mi pogled uide preko reke Save na s soncem obsijan Boštanj. Prijeten majhen kraj,
kjer so ljudje nasmejani in odprti, nasmehi pristni in iskreni. Idilična vasica ob sotočju reke
Save in Mirne ponuja skrite razvaline gradov, omamen vonj Azaleje Pontice, bogato kulturno
delovanje in društveno življenje, griči, ki jo obdajajo, pa nas vabijo z mogočnimi gozdovi in
nasadi trt.
V kraju je tudi osnovna šola, ki sem jo spoznala že v otroštvu. Sama je sicer nisem
obiskovala, sva se pa prvič zares srečali med enotedensko prakso v prvem letniku mojega
izobraževanja na Pedagoški fakulteti. Šola me je prevzela s svojo skromnostjo na eni in
mogočnostjo na drugi strani. Kljub svoji majhnosti so njeni dosežki veliki. Prijetni kolegialni
odnosi in dobro sodelovanje z učenci so botrovali temu, da sem na OŠ Boštanj opravila tudi
samostojno pedagoško prakso v četrtem letniku. Takrat sem se odločila, da šolo, ki je polna
zanosa in elana, tudi pobližje spoznam. Želela sem jo vključiti v svoje diplomsko delo.
V času opravljanja pedagoške prakse so na OŠ Boštanj potekale priprave za svečano
prireditev ob podpisu eko-listine. Začutila sem utrip »eko« delovanja, saj sem bila tudi sama
vključena v priprave prireditve in dejavnosti, ki so potekale na šoli. Projekt Ekošola me je
zelo pritegnil, tako se je porodila tudi ideja za izbor diplomske teme.
Ekološka kriza je dalj časa aktualen problem. Človek že od nekdaj vpliva na svoje okolje in
ga spreminja, ne zmeraj v prid samemu sebi ali okolju. Danes se vsi zavedamo, da naravni
viri surovin in energije niso neizčrpni, zato ne moremo mimo pojmov, kot so varstvo okolja,
ogroženost in onesnaženost okolja. Program, ki si prizadeva, da bi okoljevarstvo postala
vrednota že v zgodnjih letih, je Ekošola.
Želela sem spoznati, kaj je program Ekošola, katere dejavnosti uresničujejo njegove cilje in
kako so na OŠ Boštanj pri temu uspešni. Pomembno se mi zdi, da otroke že v prvih letih
življenja opozarjamo na čim bolj složno življenje z naravo, torej, da so del okoljske vzgoje.
Zanimalo me je, ali je program Ekošola v osnovni šoli Boštanj uspešen pri osveščanju
pomena varovanja okolja, predvsem pa sem želela izvedeti, kako uspešen je projekt pri
spodbujanju ločevanja odpadkov, poznavanja nevarnih odpadkov in njihovih odlagališč ter
recikliranja odpadkov pri učencih 4. razreda OŠ Boštanj.
1
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Z vsebino diplomskega dela želim poglobiti svoje znanje in védenje o programu Ekošola, se
seznaniti s sodelovanjem OŠ Boštanj v projektu in spoznati značilnosti kraja. Upam, da bom
lahko pridobljeno znanje uporabila tudi v prihodnjem pedagoškem delovanju.

2
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2 LEGA BOŠTANJA
Naselje Boštanj je središčno naselje v Krajevni skupnosti Boštanj, ki je največja v Občini
Sevnica. Kraj leži v dolini reke Save v jugovzhodnem delu Slovenije na 195 m nadmorske
višine. Na tem območju poteka meja med Alpskim, Panonskim in Dinarsko-Kraškim svetom.
Ravno zaradi mejne lege je Boštanj pridobival na pomenu, po drugi strani pa je bil vedno na
obrobju raznih upravnih in drugih teritorialnih delitev. Boštanj je od prestolnice Slovenije
oddaljen 90 km.1

Slika 1: Lega Boštanja na zemljevidu Slovenije
(vir: http://i-love-slovenija.50webs.com/)

Na območju Boštanja so potekale pomembne transportne poti ob reki Savi, zato ne preseneča
dejstvo, da je bilo v okolici deset gradov, ki so gospodovali nad pomembnimi prehodi.
Boštanj je še danes prometno dobro dostopen. Ob Savi poteka magistralna cesta Celje Krško, po dolini reke Mirne pa regionalna cesta Trebnje – Sevnica – Planina.2
Krajevna skupnost Boštanj predstavlja območje desnega brega Savske doline nasproti Sevnice
ter nizko hribovje vzhodno in zahodno od reke Mire. Geografsko lahko to območje
opredelimo kot jugovzhodni rob posavskega hribovja, severozahodni del Krškega gričevja ter
spodnji del Mirnske doline. Najnižja nadmorska višina v KS Boštanj je 180 m nadmorske
višine v dolini reke Save, najvišja točka pa je vrh hriba Laze (588 m).3
Krajevno skupnost Boštanj sestavlja 18 naselij (Apnenik pri Boštanju, Boštanj, Dolenji
Boštanj, Gabrje, Jablanica, Jelovec, Kompolje, Konjsko, Križ, Laze pri Boštanju, Log,

1

Povzeto s svetovnega spleta (22. 11. 2011): http://www.ks-bostanj.si/kje_smo.htm.

2

Alfred Železnik et al, Boštanj 800 let (dalje: A. Železnik, Boštanj), Krajevna skupnost Boštanj, Boštanj 1998,
str. 17-18.
3

A. Železnik, Boštanj, str. 20.
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Lukovec, Mrtovec, Novi Grad, Preska, Radna, Šmarčna, Vrh pri Boštanju), ki se razprostirajo
na površini 5077 hektarjev, v njih pa prebiva 2606 prebivalcev. Meja območja KS poteka na
severu po reki Savi, kjer meji na KS Sevnica in Loka. Na severovzhodnem delu med Savo in
Starim gradom meji na občino Radeče. Na zahodu meji na KS Šentjanž in Krmelj. Na jugu se
v dolini reke Mirne prične meja s KS tržišče, jugozahodno pod Lazami pa prične vzhodna
meja KS Boštanj s KS Primož, ki poteka vse do reke Save vzhodno od naselja Log.4

Slika 2: Naselja v Krajevni skupnosti Boštanj
(vir: http://www.ks-bostanj.si/danes.htm)

Značilnosti tega dela Slovenije je poselitev po zaselkih, manj pa v strnjenih naseljih ali
osamelih kmetijah.

4

Povzeto s svetovnega spleta (22. 11. 2011): http://www.slovenia.info/si/-ctg-kraji/BoštanjSevnica.htm?_ctg_kraji=3456&lng=1.

4
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3 ZNAČILNOSTI BOŠTANJA
3.1 Izvor imena in grb
Prvotno ima Boštanja je Sowenstein (nem. Sawenstein), ki se v listinah prvič pojavi leta 1197.
Ime naj bi se nanašalo na savski kamen iz katerega je bil zgrajen grad imenovan Sowenstein.
V trinajstem stoletju se pojavi več variant imena kraja, in sicer Sowenstain, Sowenstaine,
Sownstaein in Saunstayn, vse pa se nanašajo na fevdalne gospode oz. njihove ministeriale.5
Ljudje so ime Sowenstein izgovarjali kot Zavstan. Kdaj se je pojavilo ime Boštanj in kaj
točno naj bi pomenilo, ni znano.
Grb Boštanja sestavlja srebrn (bel) ščit, po višini ga tretjinsko seka črta (Mirna) v modri
barvi. V spodnji tretjini ga prečno sekata širša črta (Sava) v modri barvi in ožja (kot Mirna) v
beli barvi (cesta, pot); zelena ploskev v krožni obliki predstavlja grič Boštanj (zelena - barva
polja). Desni dvotretjinski prostor zapolnjuje zlato (rumeno) jabolko, ki simbolizira
nesmrtnost, spoznanje in svobodo, ohranjanje mladosti, obnavljanje in večno svežino. Nad
ščitom je krona, ki v heraldiki pomeni število ljudi. Namesto krone so uporabljeni cvetovi
Azaleje pontice, redke avtohtone boštanjske rastline. Grb Boštanja je leta 1998 oblikoval
kipar in pesnik Rudi Stopar. 6

Slika 3: Grb Boštanja
(vir: http://www.ks-bostanj.si/grb.htm)

5

Ivan Stopar, Med Bogenšperkom in Mokricami – med gradovi in dvorci (dalje I. Stopar, Med Bogenšperkom in
Mokricami), Viharnik, Ljubljana 2001, str. 23.
6

Povzeto s svetovnega spleta (22. 11. 2011): http://www.ks-bostanj.si/grb.htm.
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3.2 Zgodovina Boštanja
Na območju Boštanja se je človek naseljeval in živel od prazgodovinskih obdobij dalje, o tem
pričajo številne arheološke najdbe materialnih sledi iz vseh obdobij: prazgodovine, bronaste
dobe, največ pa jih je iz železne dobe in rimskega obdobja. Pisni viri dokazujejo, da so naši
predniki živeli na ozemlju KS Boštanj že (vsaj) pred 800 leti. Izvirni dokument, ki dokazuje
obstoj Boštanja (Sawenstein) že leta 1197, je v arhivu Zgodovinskega društva v Celovcu.
Naši predniki so iz svoje pradomovine semkaj prinesli svojo pogansko vero, v krščanstvu pa
so našli nove kulturne vrednote in moralne temelje za svoje življenje. Skozi Boštanj, je ob
Savi vodila pomožna rimska cesta v smeri Novo mesto - Celje, katere ostanki so vidni še
danes.7

3.2.1 Prazgodovinska obdobja
Kot prazgodovinsko gradišče se omenja mesto, kjer je stal novi boštanjski (Stanjski) grad,
prav tako so sledovi prazgodovinskega gradišča na vzpetini Tinger nad zaselkom Gradišče.
Prazgodovinske grobove so izkopali tudi blizu vasi Radna.8

3.2.2 Bronasta doba
V Tariškem gradu, v naselju Radna, je bila najdena bronastodobna plavutasta sekira, ki
domnevno izhaja z gradu Rekenštajn. Sekiro hrani narodni muzej v Ljubljani, ki jo je pridobil
leta 1886. Točna lokacija in okoliščine odkritja niso znani. Gre za plavutasto sekiro s
srednjestoječimi plavutmi. Rezilo je zaobljeno, sekira pa je težka približno 534 gramov. 9

Slika 4: Risba plavutne sekire
(foto: K. Vidic)

7

Povzeto s svetovnega spleta (22. 11. 2011): http://www.ks-bostanj.si/nekoc.htm.

8

A. Železnik, Boštanj, str. 62.

9

Prav tam.

6
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3.2.3 Železna doba
Najstarejši sledovi, ki jih je zapustil človek, sodijo v čas železne dobe oz. starejši del te dobe,
imenovan tudi halštatsko obdobje. V tem obdobju so bila na območju Boštanja naseljena
ilirska plemena. Prebivalstvo je bilo naseljeno v utrjenih višinskih naseljih (gradiščih), v večji
meri zaradi obrambne funkcije.10
Železnodobni prebivalci so se morali prilagoditi naravnim danostim, npr. visokem površju in
deloma kraškem svetu, kar se kaže v prilagojenem gospodarstvu, svojstveni poselitvi in
nenavadni lokaciji gomil. Slednje so na območju Boštanja osamljene, praviloma postavljene
vrh vzpetin in grebenov, medtem ko jih je drugod po Sloveniji moč zaslediti po dolinah.
Boštanjske gomile predstavljajo pomemben člen med prostorom Balkana in Panonije ter
Italije, od koder so prihajali tudi vplivi. Raziskane gomile pa ne dajejo niti odgovora na
vprašanje pripadajoče naselbine oz. poselitve niti se ne skladajo s predstavo o utrjenih
železnodobnih gradiščih. Predmete iz gomile v Dolenjem Boštanju, ki jo je leta 1911 raziskal
Mantuani, hranijo v Narodnem muzeju v Ljubjani.11

3.2.4 Rimska doba

Iz rimskega obdobja je najdenih kar nekaj predmetov. Rimski grobovi in Heraklijev zlatnik so
bili najdeni na mestu, kjer je nekoč stal novi boštanjski grad. Na njivah pri vasi Log so našli
rimske grobove, po okoliških gričih pa so izsledili sledove rimskih stavb. Pod grajsko
razvalino se nahajajo lovska koča in gospodarska poslopja. V hlevu je vzidan fragment
rimskega nagrobnika.12

Slika 5: Kamen oltarček
(foto: J. Zgonec)

10

Prav tam, str. 63.

11

Prav tam, str. 63-64.

12

Prav tam, str. 67.

Slika 6: Nagrobnik mlademu Rimljanu
(vir: http://www.ks-bostanj.si/nekoc.htm)

7

Katja Vidic: Ekošola v osnovni šoli Boštanj

diplomsko delo

3.2.5 Srednji vek
Obdobje srednjega veka je na območju Boštanja pustilo pečat predvsem z gradnjo dvorcev in
gradov. V tem delu Slovenije so potekale pomembne transportne poti po Savi, ki so botrovale
temu, da je bilo na območju Boštanja kar deset gradov in dvorcev. Nekateri so bili zgrajeni
med obdobjem srednjega veka, drugi nekaj stoletij kasneje.
◊ GRAD BOŠTANJ
Grad Boštanj (nem. Sawenstein) je stal na slemenu Vetrnika nad Boštanjem. Pozidan je bil v
romanski dobi. Grad je bil last gospodov Boštanjskih. Prvič je bil omenjen leta 1381 kot
utrdba Boštanj (vest Sawnstain).13

Slika 7: Prvi boštanjski grad
(vir: http://www.ks-bostanj.si/nekoc.htm)

Za Savensteini, ki so izumrli v 14. stoletju, so grad od leta 1360 upravljali vitezi Kacijanerji,
konec 15. stoletja pa vitezi Lambergi. Ob vseslovenskem kmečkem uporu so kmetje grad
zavzeli in poškodovali, a so ga takratni lastniki obnovili in obdali z močnim obzidjem in več
okroglimi obrambnimi stolpi.14
Danes so od gradu Sawenstein vidni le temelji in razvaline renesančnega obrambnega stolpa.
Domačini pravijo tem ruševinam »stari grad«.

13

Prav tam, str. 81.

14

Prav tam, str. 82.
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Slika 8: Ostanki starega gradu
(foto: K. Vidic)

Ob novem boštanjskem gradu (Stanjski grad), za katerega ni natančno pojasnjeno, kdaj je bil
zgrajen (zgradili naj bi ga gospodje Boštanjski), je bila zgrajena tudi baročna kapelica sv.
Nikolaja, na drugi strani gradu pa grajska stanovanjska hiša ter hlev. V gozdu na Gavgah je
imelo sodišče boštanjskega gradu vislice. Leta 1943 je bil novi boštanjski grad požgan, ostal
je le še kup razvalin. Vaščani so oblikovani kamen odpeljali in ga uporabili za zidavo kleti.
Poškodovana je bila tudi grajska kapela, ki je izgubila vso opremo. Nekdanjo stanovanjsko
hišo ter preurejeni nekdanji grajski hlev imenujejo danes »graščina«. 15
◊ GRAD REKŠTANJ
Na prepadnem pomolu gozdnatega hriba Smedovec nad dolino Mirne blizu Laz pri Boštanju
so razvaline gradu Rekšanj (Ruckenstein), ki so ga v 13. stoletju upravljali vitezi
Ruckhensteini. Grad je omenjen šele leta 1392 kot trdnjava Ruckhenstain, leta 1421 pa kot
grad Ruckhenstain.16

Slika 9: Grad Rekštanj17

15

Prav tam.

16

Prav tam, str. 87.

17

Prav tam.
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Tudi Rekštanj so, tako kot grad Boštanj, leta 1515 poškodovali uporni kmetje, a so ga lastniki
kmalu obnovili. Sredi 17. stoletja je bil grad opuščen, lastniki so ga prepustili propadu.
◊ GRAD ERKENSTEIN
Na griču Stari grad v hribovju Jablanice so samo še skromni ostanki, ki pričajo o gradu
Erkenštajn. Grad so upravljali krški vazali, vitezi Erkhensteini. Grad je omenjen leta 1300 kot
Herchinstayn, sredi 15. stoletja, ko je bil celjski ved pa kot Eckhenstain. Leta 1442 ga je delno
porušil celjski vojskovodja Jan Vitovec, leta 1635 pa so grad požgali uporni kmetje.18

Slika 10: Grad Obererckenstein19

3.2.6 Novi vek
Obdobje novega veka je bilo na območju Boštanja zaznamovano z gradnjo predvsem dvorcev
in gradičev, ki so prehajali iz lasti v last plemiških družin.
◊ DVOREC BOŠTANJ
Dvorec Boštanj so postavili plemiči Wernegkhi okrog leta 1636. V času Ilirskih provinc so ga
poškodovali Francozi, vendar ga je lastnik pl. Janez Nepomuk Buset popravil in prizidal še
vhodni stolp. Lastniki dvorca so se menjevali, danes je last krajanke Boštanja Martine Lipar.20

18

Prav tam, str. 93.

19

Prav tam.

20

I. Stopar, Med Bogenšperkom in Mokricami, str. 27.
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Slika 11: Dvorec Boštanj
(vir: www.slovenija.foto-narava.com)

Domačini pravijo tej preprosti enonadstropni hiši »gradič´k«, čeprav danes ne izgleda prav
nič grajsko. Dvorec Boštanj se večkrat zamenjuje z novejšim gradom ob Savi, ki je bil požgan
leta 1943.
◊ NOVI REKŠTANJ
Vitezi Hundti so v 16. stoletju na gričku blizu izliv Mirne v Savo pozidali gradič Novi
Rekštanj. Leta 1696 je novi lastnik Leopold Meharić-Fabjanić gradič spremenil v pristavo
novo zgrajene graščine Tariška vas v neposredni bližini. Poslopje je v 19. stoletju prešlo v
kmečke roke.21

Slika 12: Graščina Tariška vas22

Na Tariškem gradu (prej Novi Rekštanj) na Radni, so od leta 1907 do 1941 delovali bratje
Salezijanci, ki so mlade fante vzgajali za duhovniški poklic. Poleg bogoslužja so skrbeli tudi
za družabno, kulturno in športno življenje v kraju (predavanja, dramske uprizoritve, godba na
pihala, nogometni klub ...). Mnogi, še živeči krajani, so obiskovali šolo v bivšem Tariškem
gradu, kjer je imela kasneje svoje prostore tovarna Konfekcije Jutranjka.23 Okolica gradu je

21

A. Železnik, Boštanj, str. 89.

22

Prav tam.

23

Povzeto s svetovnega spleta (23. 11. 2011): http://www.ks-bostanj.si/nekoc.htm.
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bila zasejana s parkom številnih dreves in okrasnih rastlin, ki so jih pred leti odstranili. Danes
Tariški grad sameva in počasi propada.

Slika 13: Tariški grad danes
(foto: K. Vidic)

3.3 Naravne znamenitosti Boštanja
3.3.1 Nahajališče rumenega sleča
Stezica mimo pokopališča v Boštanju, nad farno cerkvijo, pelje v gozd nad vasjo. V
srednjem veku so tam obešali ljudi, zato kraju še danes pravijo Gauge. Pred drugo svetovno
vojno so tu napravili nemško pokopališče, takrat pa je bil sem prinesen tudi rumeni sleč "Rhododendron luteum" – Azalea Pontica, redka botanična vrsta opojnega vonja. Danes so
se grmički dišeče azaleje razbohotili čez ves gozd in ob koncu aprila ter v začetku maja, ko
cveti, privabi številne občudovalce in sprehajalce iz bližnje in daljne okolice. Značilen vonj
redke rastline, veter med cvetenjem prinese do Boštanja.
Od maja 2006 so ob vhodu v gozd z rastiščem postavljene informativne table, ki obiskovalce
opozarjajo, da gre za zaščiteno rastišče rumenega sleča. Rastlina uspeva v zakisanih, mešanih
gozdovih, v Sloveniji v gozdu nad Boštanjem in v Brusnicah pri Novem mestu. Sicer pa je
grm pogost na strnjenem ozemlju v vzhodni Evropi, po gorah južno in vzhodno od Črnega
morja, ob Kavkazu ter v Taurusu v Mali Aziji.24
Rastlina je upodobljena tudi v grbu Boštanja.

24

Cveto Zupančič, Boštanj, vas rumenega sleča, Šola retorike, Ljubljana 2004, str. 13-15.
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Slika 14: Rumeni sleč v Boštanju
(vir: http://www.ks-bostanj.si)

3.4 Gospodarstvo in obrt v Boštanju
Do druge svetovne vojne je bilo kmetijstvo podlaga celotnemu boštanjskemu gospodarstvu.
Preživljali so se z živinorejo, poljedelstvom, vinogradništvom, sadjarstvom in gozdarstvom.
Pridelovali o vsega po malem, predvsem za preživetje. Med vojnama je bila za kmetijstvo
velika kriza, ki je marsikatero kmetijo pripeljala do propada. Po drugi svetovni vojni je
Boštanj začel dobivati vedno bolj urban značaj, kar je pripeljalo k nizkem odstotku
prebivalcev, ki so se ukvarjali s kmetijstvom. 25 Danes se preživlja izključno s kmetijstvom le
še eno gospodarstvo v kraju. Boštanj ima mlinarsko in žagarsko tradicijo. Obe panogi sta
nastali predvsem ob rekah in potokih, saj je bila elektrika draga, marsikje je niso imeli.
Prebivalci so se ukvarjali tudi s kovaštvom. 26 V zadnjih dveh desetletjih pa so se, zlasti na
področju boštanjske obrtne cone, razširile nove obrtne dejavnosti, steklarstvo, mizarstvo,
kamnoseštvo, električarstvo in avtoprevozništvo. Ob magistralni cesti Celje-Krško sta se
razvili trgovina in gostinstvo. Omenjene panoge zaposlujejo veliko delavcev iz Boštanja in
bližnje okolice.
Leta 2006 je Boštanj dobil tudi hidroelektrarno (HE Boštanj), ki je druga hidroelektrarna v
verigi šestih HE na spodnji Savi. Gradnja HE Boštanj se je začela leta 2002. Hidroelektrarna
deluje že šesto leto, v slovenski elektroenergetski sistem pa prispeva približno en odstotek
trenutne letne proizvodnje električne energije v Sloveniji.27 S HE Boštanj in njeno gradnjo pa
se je zelo spremenil videz okolice ob reki Savi pri kraju Boštanj.

25

A. Železnik, Boštanj, str. 169-170.

26

Prav tam, str. 173.

27

Povzeto s svetovnega spleta (23. 11. 2011): http://www.he-ss.si/he-bostanj.html.
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Slika 16: HE Boštanj
(foto: K. Vidic)

3.5 Društveno življenje v Boštanju
Ljudje v Boštanj so zelo aktivni, zato se združujejo v različnih društvih, kot so društvo Aktiv
kmečkih žena, Prostovoljno gasilsko društvo, Lovska družina Boštanj, društvo vinogradnikov
Boštanj – Sevnica, ŠKD Boštanj – športno kulturno društvo Boštanj, društvo Gamsi in drugi.
Zelo razširjena je pevska tradicija, ki jo nadaljujejo vokalna skupina Corona, oktet Jurija
Dalmatina in Ljudski pevci iz Boštanja. Kulturno delovanje predstavlja KUD Anton Umek –
Okiški, dramska, recitatorska in folklorna skupina. Boštanjčani pa se lahko pohvalijo s
kulturniki, ki so živeli v Boštanju in okolici, to so kipar Anton Štefič, slikar Franc Klemenčič,
pesnik Anton Umek – Okiški, kipar in medaljer Vladimir Štoviček, kipar in pesnik Rudi
Stopar, slovenski skladatelj Jakob Jež, slikarka Tadeja Gabrič-Muck, rezbar Alojz Rak,
likovno ustvarjalni par Tone Zgonc in Judith Tscherfinger – Zgonec.28
Leta 2007 so se krajani Boštanja vpisali v Guinnessovo knjigo rekordov, ko so na pobudo
Športno kulturnega društva Boštanj, združili moči in postavili najvišji kres na svetu. Zadnjo
aprilsko noč leta 2007 je zagorel 43,44 metrov visok kres.

Slika 17: Najvišji kres na svetu
(vir: http://www.mladi-bostanj.com)

28

Povzeto s svetovnega spleta (23. 11. 2011): http://www.ks-bostanj.si/index.htm.
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4 OSNOVNA ŠOLA BOŠTANJ
4.1 Zgodovina osnovne šole Boštanj
Na vsesplošno željo in zahtevo prebivalcev Boštanja je bila leta 1850 ustanovljena šola.
Občina ni imela sredstev in zemljišča za postavitev šolskega poslopja, zato je zaprosila
cerkveno predstojništvo, da je dovolila dozidavo mežnarije. Dozidan šolski del mežnarije je
obsegal eno učilnico, klet in eno sobo na podstrešju.29

Slika 18: Mežnarija
(vir: http://members.tripod.com/krozek_sola0/html/sola)

Sčasoma je postalo skromno šolsko poslopje premajhno in ni zadoščalo za vedno večje število
šoloobveznih otrok, zato je občina leta 1882 zgradila novo šolo, dve leti kasneje pa je oblast
na šoli odprla 2. razred. Število šoloobveznih otrok je zelo hitro naraščalo, zato so morali k
prvotni šoli leta 1904 prizidati dve učilnici, odprli pa so tudi 3. razred. Kmalu se je pokazala
prostorska stiska, saj se je v vsaki učilnici gnetlo kar 60 otrok. Zaradi slabe finančne situacije
občina ni sezidala nove šole.30

Slika 19: Šola zgrajena leta 1882
(vir: http://members.tripod.com/krozek_sola0/html/sola)

29

A. Železnik, Boštanj, str. 243.

30

Prav tam, str. 244-247.

15

Katja Vidic: Ekošola v osnovni šoli Boštanj

diplomsko delo

Osnovna šola Boštanj je imela pred začetkom druge svetovne vojne šest razredov štela pa je
okrog 300 učencev. 11. aprila 1941 so Nemci zasedli boštanjsko šolo. Učitelji niso hoteli
poučevati v nemščini, zato so jih izgnali ali zaprli, šola pa je bila sprva prazna. V jesenskih
mesecih jo je zasedlo vojaštvo, skupaj z njimi pa tudi kočevski upravitelj, ki je organiziral
pouk v Hitlerjevem duhu. Učni jezik je bil nemški, prav tako tudi šolske knjige. Ob koncu
vojne, leta 1945, je šola zopet začela delovati v slovenskem jeziku. Njeno delovanje pa je bilo
oteženo, saj ni ostala niti ena slovenska knjiga, uničen je bil tudi slovenski arhiv. Največ težav
je bilo zaradi prevelikih starostnih razlik med učenci,slabega šolskega obiska, pomanjkanja
učil, obutve in drugih šolskih pomagal.31
Do šolskega leta 1959/60 so se na OŠ Boštanj šolali učenci razredne stopnje od 1. do 4.
razreda. Število učencev se je gibalo od 120 do 140. Po končanem 4. razredu so se učenci
prešolali na nižjo gimnazijo, ki je bila na Radni. V šolskih letih 1960/61 in 1961/62 je bila
šola 7-razredna, od šolskega leta 1962/63 naprej pa 8-razredna. Stara osnovna šola je postala
vse bolj tesna, saj je število otrok in oddelkov naraščalo, tako se je leta 1973 pričela gradnja
nove šole, ki je bila končana junija 1974.
Od šol. leta 2000/2001 dalje je šola 9-razredna.

Slika 20: Stara šola ob cerkvi
(foto: K. Vidic)

Število učencev je bilo do zadnjega desetletja konstantno ali pa je naraščalo, kar je bilo
posledica vpliva priseljevanja ljudi, nastajanja obrtne cone in enoizmenskega pouka, ki je
privabil številne učence s šolskega okoliša OŠ Sevnica, ki je imela v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja dvoizmenski pouk. Šola je postala pretesna, zato se je leta 1996 začela
dozidava in preureditev šole, ki je zagotovila uspešno vzgojno-izobraževalno delo, optimalne

31

Prav tam, str. 250-252.
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pogoje za kakovostno izvajanje pouka, telesne vzgoje, interesnih dejavnosti, knjižnice ter
šolske kuhinje.32

Slika 21: Nova šola z dozidavo leta 1996
(vir: http://www.os-bostanj.si/index)

V zadnjih letih je šola pridobila še avtobusno obračališče in novo športno (odbojkarsko)
igrišče.

Slika 22: Otvoritev igrišča
(vir: arhiv OŠ Boštanj)

4.2 Osnovna šola Boštanj danes

Slika 23: Osnovna šola Boštanj
(foto: K. Vidic)

Ustanovitelj OŠ Boštanj je Občina Sevnica.

32

Prav tam, str. 255-268.
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Slika 24: Logotip OŠ Boštanj
(vir: http://www.os-bostanj.si/)

4.2.1 Upravljanje šole in strokovni organi
Šolo upravljata ravnateljica in Svet zavoda OŠ Boštanj, ki ga sestavljajo trije predstavniki
ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev.
Predstavniki staršev iz vsakega oddelka sestavljajo Svet staršev. Svet staršev je posvetovalni
organ ravnateljice in učiteljskega zbora.
Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi in
razredniki.
4.2.2 Število učencev
Osnovno šolo Boštanj v šolskem letu 2011/2012 obiskuje 228 učencev v 12 oddelkih. Število
učencev se je v zadnjih desetih letih precej zmanjšalo. Po podatkih statističnega urada
republike Slovenije pa se število rojstev od leta 2004 povečuje33, kar pomeni, da je tudi več
šoloobveznih otrok. Že v prihodnjem šolskem letu bo, glede na raziskavo Sokol, ki jo opravlja
Ministrstvo za šolstvo in šport RS, na osnovni šoli Boštanj oddelek več.34

33

Več o statističnih podatkih glej: http://www.stat.si/preb_rojstva.asp.

34

Pubikacija Osnovne šole Boštanj 2011/2012 (dalje Publikacija OŠ Boštanj), Osnovna šola Boštanj, Boštanj
2011, str. 3.
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4.2.3 Šolski okoliš
Šolski okoliš OŠ Boštanj se razprostira na desnem bregu reke Save do Loga in Primoža, na
vzhodu do Šmarčne in zahodu do Jablanice in Novega Grada. V porečju reke Mirne pa se
razprostira do vasi Gaberja in poteka po meji med krajevno skupnostjo Boštanj, Tržišče,
Krmelj in Šentjanž.35
4.3 Program OŠ Boštanj
Prednostne naloge, ki jih je sprejel kolektiv OŠ Boštanj za šolsko leto 2011/2012 in jih bo
uresničeval z učenci šole so okoljska vzgoja in varovanje naravnih dobrin, kultura
pozdravljanja in uporaba vljudnostnih izrazov, higiena in skrb za zdravje, razvijanje
pozitivnih medsebojnih odnosov, razvijanje in krepitev delovnih navad, skrb za dobro
povezanost in sodelovanje šole z domom, lokalno skupnostjo in različnimi društvi.36
OŠ Boštanj je več let vključena v vrsto dejavnosti in projektov, ki jih uspešno izvajajo. V
šolskem letu 2011/2012 je OŠ Boštanj vključena v skoraj dvajset dejavnosti in projektov. V
nadaljevanju bom opisala nekatere od njih.
4.3.1 Shema šolskega sadja
Shema šolskega sadja je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave.
Namen ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti
naraščanje pojava prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje
tveganje za nastanek številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne
bolezni, rak, osteoporoza, itd). Evropska unija je Državam članicam namenila določeno
finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri čemer je
velik poudarek tudi na izobraževalnih in promocijskih aktivnostih.37

35

Prav tam.

36

Prav tam, str. 5.

37

Povzeto s svetovnega spleta (24. 11. 2011):
http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/trzni_ukrepi/solska_prehrana/shema_solskega_sadja/.
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Sadje in zelenjavo na šoli razdelijo po določeni shemi večkrat v šolskem letu učencem od 1.
do 9. razreda, ki so vpisani v tekočem šolskem letu. Učenci dobijo sezonsko sadje ali
zelenjavo.
4.3.2 Zdrava šola
Evropska mreža zdravih šol je nastala kot strateški projekt pod okriljem Svetovne zdravstvene
organizacije (Urad za Evropo), Sveta Evrope in Evropske komisije. Zdrava šola skuša vplivati
na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko doseže tako, da razvija različne
možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje (telesno,
duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem ji je v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih
šol. Vodstvo in delavci Zdravih šol so se ob vstopu v mrežo zavezali, da si jih bodo
prizadevali izpolnjevati.38

Slika 25: Logotip projekta Zdrava šola
(vir: http://www.ivz.si/)

4.3.3 Posadimo drevo
OŠ Boštanj v okviru ENO (Environement Online) programa sodeluje v akciji 100 milijonov
dreves do leta 2017.
21. september so Združeni narodi razglasili za svetovni dan miru. ENO dan sajenja dreves
uspešno poteka od leta 2004 in je praktični primer razširjanja okoljevarstvenega in globalnega
učenja. Otroke vsega sveta združuje v skupni skrbi za okolje in njegovo problematiko. Še več,
dogodek vzpodbuja učenje za mir in dviguje otroško zavedanje o pomembnosti dreves in
gozdov na globalni ravni.39

38

Povzeto s svetovnega spleta (24. 11. 2011): http://www.ivz.si/.
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Tudi učenci in učitelji OŠ Boštanj so posadili avtohtono domače drevo (Sevniško voščenko) v
okolico šole in pripomogli k ohranjanju naravnih pljuč našega planeta in avtohtonih vrst
dreves našega okolja. S tem dejanjem želijo opozoriti na pomembnost dreves in gozdov ter
dvigniti zavest o okoljskih spremembah. Njegovo rast in razvoj bodo z zanimanjem
spremljali. Skrbniki drevesa so vsi učenci šole.

Slika 26: Zasaditev drevesa
(vir: arhiv OŠ Boštanj)

4.3.4 Zeleni ponedeljek
Vodstvo in delavci OŠ Boštanj so se v letošnjem šolskem letu odločili priključiti svetovnemu
gibanju Meatless Monday, ki ga v Sloveniji poimenujemo Zeleni ponedeljek.
Gre za ovrednotenje načina prehranjevanja. Zeleni ponedeljek je dan, ko šolska prehrana v ne
vsebuje mesa. Če se enkrat tedensko odpovemo mesu, zmanjšamo njegovo porabo za 15 %. S
tem ne le zmanjšamo verjetnost, da bi sami oboleli za katero od kroničnih bolezni. Aktivno se
vključimo tudi v postopno zdravljenje našega planeta in pripomoremo k pozitivnim
klimatskim spremembam.40 Tako imajo tudi v OŠ Boštanj enkrat tedensko brezmesni dan.
Kot sem že omenila, OŠ Boštanj sodeluje še v nekaterih projektih in dejavnostih, med njimi je
tudi program Ekošola, ki ga bom podrobneje opisala v nadaljevanju.

39

Publikacija OŠ Boštanj, str. 9.

40

Več o Zelenem ponedeljku: http://www.zeleniponedeljek.si/.
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5 EKOŠOLA
Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in
ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri
pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega
izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga
osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja.

Slika 27: Znak Ekošole
(vir: http://www.ekosola.si/znak-ekosole/)

5.1 Predstavitev in program Ekošole
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in
izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med
otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno
udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejše šolam dobijo mednarodna
priznanja – zelene zastave. To je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam
za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for
Environmental Education)41. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z
medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja,
narave in bivanja nasploh. Temelji na metodologiji 7 korakov. Predstavlja postopek dela
posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje
oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola.42

41

Več o organizaciji FEE: http://www.fee-international.org/en.

42

Povzeto s svetovnega spleta (24. 11. 2011): http://www.ekosola.si/predstavitev-ekosole/.
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V program Ekošola so vključene slovenske vzgojne in izobraževalne ustanove: vrtci, osnovne
in srednje šole, centri šolskih in obšolskih dejavnosti ter domovi. Osnovno načelo delovanja
programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti vplivali in
sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu
postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje
odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja.
Program Ekošola je šola za življenje, zato želi program uresničevati skrb za človeka in
varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo, cilje okoljske
vzgoje in naravoslovnih dejavnosti, ki povezujejo vsebine med predmeti, vrednostne cilje, ki
so sestavni del življenja, dejavnosti mladih, ki so odraz ustvarjalnosti, novih idej in
konkretnih akcij oziroma projektov, ter vzgojno delo znotraj šole, ki je celovito in povezano
z lokalno skupnostjo.43
5.2 Cilji programa Ekošola
Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje
in naravo postane del življenja. Poleg glavnega cilja pa so cilji Ekošole tudi:
-

uvajanje vzgoje in izobraževanja za okoljsko odgovornost,

-

spodbujanje in večanje kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,

-

učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija),

-

povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi,

-

sodelovanje pri preprečevanju in odpravi revščine,

-

vzgajanje in izobraževanje za zdrav način življenja v zdravem okolju,povezovanje
Ekošole v Sloveniji, EU in širše.44

43

Prav tam.

44

Prav tam.
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6 EKOŠOLA V OSNOVNI ŠOLI BOŠTANJ
Osnovna šola Boštanj se je vključila v projekt Ekošola v šolskem letu 2009/2010. Vodstvo in
delavci šole so se odločili, da bodo postali ena izmed več deset slovenskih šol, ki so že bile
vključene v projekt. Tako so pripravili program, v katerem so zapisali smernice in cilje za
delovanje ter dejavnosti za uresničevanje ciljev, skladnih s cilji programa Ekošola. Želeli so,
da tudi OŠ Boštanj postane ponosna lastnica zelene zastave, mednarodnega priznanja
slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, ki jo koordinatorji programa podelijo šoli, ko
doseže predpisane kriterije (strategija sedmih korakov) in pridobi naziv Ekošola
Učenci so bili seznanjeni z novim programom in začelo se je »ekoudejstvovanje«. Učenci so
postali del mednarodnega projekta, ki želi z različnimi dejavnostmi opozoriti, kako lahko
sami pripomorejo k okoljevarstvenim problemom in ozaveščenost prenašati tudi na starše ter
ostale sorodnike.

Slika 28: Logotip Ekošola Boštanj
(vir: http://www.os-bostanj.si)

6.1 Program Ekošole v osnovni šoli Boštanj
Letošnje šolsko leto teče že tretje leto programa Ekošola na OŠ Boštanj. Vsako leto vodstvo
OŠ Boštanj določi koordinatorja programa Ekošola, ki program uskladi s smernicami
mednarodnega programa. Glede na smernice pa se dogovorijo o dejavnostih, ki jih bodo
izvajali, da bodo lahko dosegli zastavljene cilje. Prav tako sestavijo ekoprogramski svet.
V lanskem šolskem letu je bila OŠ Boštanj med najuspešnejšimi šolami v Sloveniji, ki
sodelujejo v programu, zato je s podpisom eko-listine pridobila naziv Ekošola in postala
lastnica zelene zastave. Program Ekošola je sestavljen iz sedmih korakov, ki jih šola uvaja
dve šolski leti. Šola, ki izpelje vseh sedem korakov in doseže opažene rezultate ter izboljšanje
okolja v kraju, kjer deluje, se poteguje za nagrado ekošole.
24

Katja Vidic: Ekošola v osnovni šoli Boštanj

diplomsko delo

Shema sedmih korakov za Ekošolo:
1. Ustanovitev ekoprogramskega sveta
Ekoprogramski svet usmerja projekt šole. Skrbi za sodelovanje med učenci, učitelji, ostalim
osebjem šole, strokovnjaki in lokalno skupnostjo. Določi cilje in akcije ter spremlja izpejavo
le-teh.
2. Okoljski pregled (analiza stanja v okolju)
Učenci pripravijo pregled okolja in ugotovijo vplive šolskega okolja na delovanje kraja.
Pregled zajema osem področij, in sicer energija, odpadki, voda, transport, zdravje in dobro
počutje, okolica šole, biotska raznovrstnost, drugo.
3. Ekoakcijski načrt (priprava načrta delovanja ekošole)
Načrt delovanja je jedro dela za šolsko leto, ki zajema kratkoročne in dolgoročne cilje za
izboljšanje pogojev v šoli in stanja v šolski okolici. Obvezna so tri področja, voda, energija in
odpadki.
4. Nadzor in ocenjevanje
Delo na šoli sprotno spremlja ekoprogramski svet. Predvidene dejavnosti sproti preverja,
dopolnjuje, predlaga nove rešitve in beleži uspehe. Šolo obišče tudi regijski koordinator, ki
opravi okoljski pregled.
5. Kurikulum – delo po učnem načrtu
Vsebinske sklope izberejo udeleženci v projektu, le-te vključijo v okoljske predmete in učni
načrt.
6. Obveščanje in ozaveščanje
Zelo pomembno za vsako ekošolo je, da predstavlja svoje delo na lokalnem, nacionalnem in
mednarodnem nivoju.
7. Eko-listina izjava o eko-poslanstvu
Eko-listina je zaobljuba učencev, delavcev šole in lokalnih oblasti o sodelovanju in
medsebojni pomoči pri reševanju okoljskih problemov v šolskem okolišu
okoljske vzgoje.45

45

Povzeto s svetovnega spleta (28. 11. 2011): http://www.ekosola.si/sedem-korakov/.
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Z uspešno opravljenimi sedmimi koraki postane ustanova Ekošola in pridobi zeleno zastavo.

Slika 29: Slovesnost ob pridobitvi zelene zastave
(vir: arhiv OŠ Boštanj)

Slika 30: Zelena zastava
(vir: arhiv OŠ Boštanj)

Ob podpisu eko-listine je potekala tudi svečana prireditev, ki so jo pripravili učenci pod
vodstvom učiteljev. Dogodka se je udeležil glavni koordinator projekta Ekošola, mag. Gregor
Cirar. S podpisom so se učenci in učitelji zavezali, da bodo uresničevali cilje, ki so zapisani
na eko-listini.

Slika 31: Ekolistina
(vir: http://www.os-bostanj.si/index)

OŠ Boštanj je v letošnjem šolskem letu Ekošola, ki si prizadeva izpolnjevati svoje poslanstvo
in delovati tako, da bo pridobljeni naziv tudi ohranila.
6.1.2 Letni delavni načrt programa Ekošola v šolskem letu 2011/2012
Letni delovni načrt zajema splošne cilje, ki jih v programu Ekošola uresničujejo že tretje leto,
prav tako pa tudi cilje, ki so predvideni za tekoče šolsko leto. Cilje določi ekoprogramski svet
na podlagi analize stanja. V šol. letu 2011/2011 so cilji sledeči:
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-

ločeno zbiranje odpadkov,

-

mesečni pregled zbranih ločenih odpadkov in objava na eko tabli,

-

varčevanje z energijo (ugašanje luči) in nadzorovanje le-tega,

-

urejanje šolskih zeliščnih vrtičkov,

-

urejanje šolskega cvetličnega vrta,

-

okoljski pregled,

-

skrb za ptice našega okolja, izdelava ptičjih krmilnic, opazovanje in beleženje ptic našega
okolja,

-

zasaditev šolskega drevoreda.46

V okviru zastavljenih ciljev so na OŠ Boštanj v letošnjem šolskem letu določili skrbnike
posameznih dejavnosti, ki bodo celo šolsko leto izbrani dejavnosti posvečali več pozornosti,
rezultate pa predstavili učencem, učiteljem, staršem in lokalni ter širši skupnosti.
Skrbniki zeliščnih vrtičkov so učenci od 1. do 3. razreda, za ločeno zbiranje odpadkov v šoli
(papir, plastika, ostali odpadki, biološki odpadki) ter mesečni pregled zbranih odpadkov
skrbijo učenci 4. razreda, učenci 5. razreda so energetski detektivi in skrbijo za varčevanje z
električno energijo, šolski cvetlični vrt je skrb učencev 6. razreda, učenci 7. razreda izdelujejo
ptičje krmilnice, skrbijo za ptice in opazujejo ptice našega okolja. Skrbniki zbiralnih akcij
starega papirja in ločenega zbiranja plastičnih odpadkov (plastenke, jogurtovi lončki, zamaški
…) so učenci 8. razreda, učenci 9. razreda pa skrbijo za šolski drevored.47
6.1.3 Ekoporgoramski svet osnovne šole Boštanj
Ekoprogramski svet je organ, ki usmerja projetk ekošole. Skrbi za promocijo, koordiniranje
ter evalviranje dela na področju prijavljenih projektov, vzporednih dejavnosti, širši skrbi za
naše okolje, varčnim obnašanjem, povečanjem občutljivosti za ohranjanje naravne in kulturne
dediščine našega okolja. Objavlja rezultate dejavnosti v eko kotičku na šoli, na spletni strani
šole, v lokalnih časopisih (Posavski obzornik, Grajske novice, Dolenjski list …), spletni strani

46

Publikacija OŠ Boštanj, str. 10.

47

Prav tam, str. 11.
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ekošole. Pri doseganju zastavljenih ciljev sodeluje z lokalno skupnostjo, Turitičnim društvom
Sevnica, Komunalnim podjetjem Sevnica, podjetjema Bitea ter Biotera in drugimi.48
Njegova naloga je tudi, da ob zaključku projektov in dejavnosti napiše poročila in zastavi
okvirne smernice za delo v prihodnjem šolskem letu.
6.2 Dejavnosti programa Ekošola v osnovni šoli Boštanj
V zadnjih treh letih, ko je OŠ Boštanj del projekta Ekošola, se je na šoli in v lokalni skupnosti
odvila vrsta dejavnosti, ki temeljijo na okoljski vzgoji in ciljih projekta. Učitelji in učenci
vsako leto sodelujejo na različnih natečajih in dejavnostih, ki jih razpiše mednarodna
organizacija FEE oz. Društvo DOVES. V natečaje in dejavnosti so vključeni vsi učenci od 1.
do 9. razreda, naloge pa se glede na razvojno stopnjo in težavnost nekoliko razlikujejo.
Vodstvo in delavci šole težijo k temu, da učenci ponotranjijo vrednote pridobljene pri
izvajanih dejavnostih in natečajih. Projekti so dolgotrajne narave in spodbujajo tako učence
kot tudi učitelje in ostale delavce šole k ločevanju odpadkov, učinkoviti rabi energije,
dojemanju vode kot življenjske vrednote … Osnovna šola Boštanj s sodelovanjem v projektu
Ekošola poskuša spodbujati učence, da pridobijo uporabna znanja na temelju izkušenj, s
pomočjo raziskovanja, poskusov ter pridobivanja praktičnih znanj.
S projektom URE – učinkovita raba energije, želijo spodbujati ekošolarje k bolj premišljeni in
varčni rabi energije tako v šoli kot tudi doma. Učenci z merilniki merijo osvetljenost šole,
opozarjajo na pomen svetlobe in varčevanje energije z ugašanjem luči.

Slika 32: Znak za varčno rabo energije
(foto: K. Vidic)

48

Povzeto s svetovnega spleta (28. 11. 2011): http://www.os-bostanj.si.
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Voda kot življenjska vrednota je projekt s katerim učenci OŠ Boštanj spoznavajo nujnost
varčevanja z vodo. Vodni detektivi vsak teden preverjajo ali so pipe na straniščih in v
učilnicah zaprte. Učence s tem opozarjajo na pomembnost zapiranja vodovodne pipe in
skušajo najti rešitve za zmanjšanje porabe pitne vode. Šola ima jasno zapisan program
ravnanja z vodo in se močno trudi v smeri racionalne uporabe tega življenjsko pomembnega
vira za človekovo preživetje.
Učenci 8. razreda so raziskali uporabo pitne vode in njenih virov. Ugotovili so, da je šola
veliko dosegla na področjih vzpodbujanju pitja vode iz pitnikov, saj analiza

vode iz

vodovoda (ki je speljana na pitnike) kaže visoko kakovost pitne vode. Viden je uspeh pri
osveščanju učencev in ostalih zaposlenih pri ravnanju z vodo in njihovo uporabo, in sicer so
učenci ugotovili, da so k temu pripomogle dejavnosti, kot so spoznavanje onesnaževalcev
vode, spoznavanje vodnega cikla, obiski čistilne naprave, opozorila nad pipami, uporaba
steklenic za večkratno uporabo in še nekatere druge dejavnosti. Učenci 8. razreda menijo, da
bo v prihodnje potrebno razmišljati in uvajati še nekatere novosti in spremembe, ki bodo
pripomogle k varčevanju z vodo.

Slika 33: Napisi za varčevanje s pitno vodo
(foto: K. Vidic)

Šolski vrt kot sestavni del šolskega dvorišča omogoča velike možnosti za izvajanje različnih
oblik aktivnosti v okviru rednega pouka: pouk v naravi, organizacija izvenšolskih aktivnosti,
koristno preživljanje prostega časa, osvajanje novih znanj, vse to v zdravem okolju. Zato so s
projektom Šolska vrtilnica učenci naredili vrtove v okolici šole. Učenci prve tirade so vrtičke
opremili z različnimi zelišči. Poleg tega, da učenci spoznajo zelišča in ostale rastline pa
projekt spodbuja tudi skrb za vrtove in rastline v njih.
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Slika 34: Zasaditev zeliščnih vrtičkov
(foto: K. Vidic)

Od začetka sodelovanja OŠ Boštanj v programu Ekošola, se na šoli izvaja tudi Ekobralna
značka. Učenci s sodelovanjem na najučinkovitejši način, preko ustvarjalnega mišljenja,
krepijo ekološko zavest s pomočjo knjige. Zaradi široke naravnanosti Ekobralna značka nudi
veliko možnosti za kreativnost, obenem pa se dopolnjuje z drugimi bralnimi značkami in
pomeni eno od poti za spodbujanje otrok in učencev k branju literature z ekološko tematiko in
s tem prispeva k razvoju okoljskega izobraževanja učencev. Učenci, ki so vključeni v projekt,
s pomočjo ekološke literature razvijajo individualno kreativno mišljenje, se aktivno
vključujejo v okolje, svoje znanje pa lahko tudi medpredmetno povezujejo in izmenjujejo
izkušnje, izvajajo aktivnosti z ekološkimi vsebinami in ustvarjajo konkretne izdelke (plakate,
zgodbe, predstavitve, risbe,…). V Ekobralni znački v OŠ Boštanj sodelujejo učenci 1. in 2.
triletja.

Slika 35: Predstavitev Ekobralne značke
(foto: K. Vidic)

Učenci opravljajo okoljske preglede s katerimi želijo analizirati stanje okolice šole in
dejavnosti, ki potekajo v projektu Ekošola. V šolskem letu 2011/2012 so bili učenci 9. razreda
odgovorni za okoljski pregled. Pozorni so bili na sklop o ohranjanju našega sveta in o
splošnih stvareh. Spoznali so, da se na OŠ Boštanj sicer veliko dogaja v smeri ekološkega
osveščanja in dejanskega ukrepanja, toda še vedno obstajajo t. i. niše, kjer bi se dalo storiti
več. Ugotovili so, da se šola ni tako zelo poglobila v analize in raziskave o vplivu na globalni
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svet. Delujejo bolj lokalno, konkretno in na področjih, ki se dotikajo vsakdanjosti. Menijo, da
je tako boljše, saj imajo učenci nekako bolj oprijemljivo sliko in konkretne cilje pred seboj.
Zanimiva je njihova ideja, da bi se povezali s šolo v drugi državi. Menijo, da bi s tem razvijali
jezikovne spretnosti, hkrati pa bi spoznali nove ideje in poglede na morda enake probleme.
Zadovoljni so s prepoznavnostjo v domačem okolju in s seznanjenostjo prebivalcev z delom
učencev OŠ Boštanj.
Zelo pomemben pa je projekt ravnanja z odpadki. V zadnjih letih se je problem ravnanja z
odpadki močno razmahnil. Problem je postal zelo aktualen, zato je prav, da je v šoli še toliko
bolj poudarjeno pravilno ravnanje z odpadki. Učenci so v razredih pripravili različne koše za
smeti, kjer ločujejo odpadke, prav tako so koši za različne odpadke tudi po hodnikih in v
jedilnici. Učenci tedensko analizirajo vsebine košev in opozarjajo na nepravilnosti v
ločevanju odpadkov.

Slika 36: Ločeno zbiranje odpadkov v razredu
(foto: K. Vidic)

Slika 37: Ločeno zbiranje odpadkov na hodniku
(foto: K. Vidic)

K projektu ravnanja z odpadki sodi tudi zbiranje odpadnega papirja. Na OŠ Boštanj potekajo
akcije zbiranja odpadnega papirja vsako jesen in pomlad. Osnovni namen zbiranja odpadnega
papirja je aktivno vključevanje mladih v procese zbiranja, odlaganja in recikliranja papirja.
Vsak učenec naj bi v šolo prinesel vsaj 5 kg odpadnega papirja.
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S projektom Skrbniki ekološkega otoka učenci OŠ Boštanj vzpostavljajo zavedanje o tem, da
je za odgovorno ravnanje z odpadki bistveno njihovo ločeno zbiranje in pravilno odlaganje v
zabojnike na ekoloških otokih.

Slika 38: Ekološki otok
(foto: K. Vidic)

Slika 39: Predstavitev ekološkega otoka
(foto: K. Vidic)

V nadaljevanju diplomskega dela bom preverila, kako je projekt ravnanja z odpadki uspešen
in ali so učenci ponotranjili pomen odgovornega ravnanja z odpadki.
V OŠ Boštanj se z vsakodnevnimi dejavnostmi trudijo živeti in dihati kot Ekošola. Zavedajo
se pomena okoljske ozaveščenosti tako učencev, kot tudi ostalih udeležencev pedagoškega
procesa. Z različnimi aktivnostmi spodbujajo in uresničujejo cilje, predvsem pa ponotranjijo
vrednote, ki so pomembne za lepo in čisto okolje.

Slika 40: Eko-kotiček
(foto: K. Vidic)
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7 DIDAKTIČNI DEL
7.1 Učna priprava

Šola: OŠ Boštanj

Predmet: Družba

Učiteljica: Katja Vidic

Datum: 6. 3. 2012

Razred: 4. a

Teden: 25.
Šolsko leto: 2011/2012

Tematski sklop: Ljudje v prostoru
Učna enota: Domači kraj – varovanje okolja
Učni cilji:
Učenci:
◦ razumejo vlogo posameznika v skupnosti pri skrbi za urejenost domačega kraja
◦ vrednotijo urejenost domačega kraja z vidika varovanja okolja
◦ vrednotijo vplive človeka na spreminjanje narave

Medpredmetne povezave: Naravoslovje in tehnika
Učni cilji:
Učenci:
◦ razumejo pomen ločenega zbiranja odpadkov
◦ znajo dokazati, da se odpadki lahko uporabijo kot surovine

Učne oblike: frontalna, skupinska, individualna
Učne metode: razlaga, pogovor, delo z besedilom, metoda pisnih izdelkov, metoda branja,
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praktično delo, delo z učnimi listi, poročanje
Učni pripomočki: knjižno gradivo, računalnik, projektor, učni listi, vreče z odpadki,
gumijaste rokavice
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◦ Rejec Brancelj, Irena: Okolje na dlani, Ministrstvo za okolje in prostor - Agencija
Republike Slovenije za okolje, Ljubljana 2007
◦ Streže, Jana: Varstvo okolja, Fit media d.o.o., Ljubljana 2010
POTEK DELA
Uvodna motivacija:
Učencem na projektorju prikažem različne fotografije mest, ki so polna odpadkov,
prepolnih zabojnikov in smeti, ki ležijo vsepovsod. Učenci predstavijo svoja mnenja o tem,
zakaj so mesta na slikah tako problematična, kaj pripelje do takšne nečistoče, ali je problem
kopičenja odpadkov samo v nerazvitem delu sveta?
Za primerjavo učencem podam še slike mest, ki so urejena, čista, kjer se zabojniki ne
sesedajo pod kupom smeti. Učenci iščejo razloge za urejena mesta, kaj botruje temu, da so
mesta čistejša od tistih, ki so jih videli na začetnih slikah.
Pogovor preusmerim na domač kraj. Ali sodi Boštanj med urejene ali neurejen kraje? Kako
je s smetmi? Ali opažajo smeti tudi po cestah in travnikih? Kako sami pripomorejo k temu,
da bi bil njihov kraj urejen in da ob tem pripomorejo tudi k varovanju okolja?
Izpostavim problem ločevanja odpadkov.

Osrednji del:
Z učenci se odpravimo v okolico šole in poiščemo ekološki otok. Učenci preverijo, kateri
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smetnjaki se tam nahajajo. Nato učence razdelim v tri skupine, vsaka skupina dobi svojo
vrečko z odpadki, učencem razdelim tudi gumijaste rokavice. Odpadke odvržejo v primeren
smetnjak, ob tem pa ugotavljajo, katere odpadke bi lahko ponovno uporabili in jih postavijo
ob stran. Med odpadki so tudi nevarni odpadki (baterije, akumulatorji, olje, zdravila …).
Učence opozorim, da nevarni odpadki ne sodijo v smetnjake, ki so pred šolo. Pogovorimo
se, kateri so nevarni odpadki in kam bi lahko le-te odvrgli.
Odpravimo se še do kompostnika, ki je v okolici šole. Pogovorimo se o tem, kateri odpadki
sodijo na kompostnik in kaj se zgodi z odpadki na kompostniku. Učencem razložim, da je
kompostiranje druga možnost za ločeno zbiranje odpadkov, torej lahko sem odvržem enake
odpadke kot bi jih sicer v rjav smetnjak. Pogovorimo se o pomenu kompostiranja.
Po vrnitvi v učilnico si učenci umijejo roke in sedejo na svoj prostor. Diskutiramo o
ločevanju odpadkov in preverimo ali smo pravilno razvrstili odpadke v smetnjake. Ob
power point predstavitvi povzamemo naslednje: Kaj so odpadki? Katere vrste odpadkov
poznamo? Kje nastanejo odpadki? Kako sam pripomorem k temu, da je odpadkov čim
manj? Ali s tem skrbim za urejenost domačega kraja? Predvsem pa poudarim pomen
ločevanja odpadkov Ločeno zbiranje odpadkov je okolju prijazno:
-

Z ločenim zbiranjem zagotovimo, da koristni odpadki končajo v predelovalni
industriji in ne na odlagališču.

-

Industriji vračamo surovine za proizvodnjo novih izdelkov.

-

Varujemo dragoceni odlagališčni prostor

-

Ohranjamo naravne vire.

-

Varujemo naravo.

Učence spodbudim k razmišljanju o pravilnem razvrščanju odpadkov že v učilnici.
Ogledamo si koše za smeti, pogovor pa navežem na program Ekošola:
-

Kaj spodbuja program Ekošola?

-

Kateri so cilji programa?

-

Kako sami pripomorejo k temu, da uresničujejo cilje Ekošole?

-

Ali tako ravnajo samo v šoli ali tudi doma?

Učence spomnim na odpadke, za katere so se pri ekološkem otoku odločili, da jih ne vržejo
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v smeti, ampak jih lahko ponovno uporabijo. Ogledamo si, katere odpadke so učenci izbrali
in utemeljimo ali so primerni ali ne za ponovno uporabo. Učenci ugotavljajo ali imajo ti
odpadki na embalaži tudi znak za recikliranje. Pogovorimo se, kaj pomeni recikliranje in
kako bi lahko ponovno uporabili odpadke kot surovine. Pomagajo si z zbirko knjižic
Poskrbimo za odpadke. Učenci utemeljijo pomen recikliranja Za kaj je pomembno
recikliranje odpadkov? Kako lahko pripomorem k zbiranju in predelavi odpadkov?
Iz odpadnega materiala, odpadkov, za katere so skupine menile, da jih lahko ponovno
uporabijo, učenci po lastni zamisli naredijo nov izdelek. Skupina se lahko odloči za skupen
izdelek ali pa, da vsak izdela svojega. Pri tem jim pomagam z usmeritvami za lažje delo.
Učenci imajo proste roke pri izdelku. Ponudim jim nekaj idej in pripravim različne knjižice
s katerimi si lahko pomagajo (Majhni koraki, Zeleni otroci, Papir …).
Po končanem delu, skupine predstavijo svoje izdelke in povedo katere odpadne materiale so
uporabili in kako so le-ti pripomogli k nastanku novega izdelka. Naredimo razstavo
izdelkov iz odpadnega materiala.

Zaključni del:
V zaključnem delu najpomembnejše informacije ponovimo z igrico Odpad – Zaklad. Nato
učenci rešijo učni list, ki sem ga pripravila. Reševanje učnega lista je individualno.
Ko vsi učenci zaključijo z delom predvajam kratek poučni risani film The animals save the
planet (http://www.youtube.com/watch?v=WyO1driLF-8 ).

7.2 Analiza didaktičnega dela
Na izvedbo dveh učnih ur v 4. razredu OŠ Boštanj, sem se temeljito pripravila. Tema je zelo
obsežna, zato sem imela kar nekaj težav z organizacijo učne ure, predvsem z izbiro dejavnosti
za učence. V uvodnem delu sem se odločila za uporabo multimedije, računalnika, saj po
dosedanjih izkušnjah sodeč, le-ta učence zelo motivira. Pripravila sem računalniško
projekcijo, ob kateri so učenci utemeljevali svoja mnenja o slikah, ki so se predvajale.
Ugotavljali so, kaj je vzrok, da je stanje na slikah tako zaskrbljujoče in v nasprotnem primeru,
da so lahko mesta tudi zelo čista. Učenci so imeli veliko idej, seveda so takoj pomislili tudi na
ločevanje odpadkov, tako smo imeli iztočnico za nadaljnje delo.
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Slika 41: Uvodna motivacija učencev
(foto: T. Krnc)

Odločila sem se, da njihovo poznavanje obravnavane vsebine preverim s konkretno
dejavnostjo. Učence sem razdelila v štiri skupine, tako, da so iz vrečke potegnili listek zelene,
rumene, modre ali rjave barve. Vprašala sem jih, ali vedo, zakaj sem izbrala ravno te barve.
Odgovori so bili zelo različni, presenetilo me je, da nihče ni pomislil na barve smetnjakov za
ločeno zbiranje odpadkov. Z mojim usmerjanjem so prišli do pravilne ugotovitve, hkrati pa
smo osvežili spomin, kakšne barve so smetnjaki. Opozorila sem jih, da je smetnjak za papir,
ki stoji na ekološkem otoku pred šolo, rdeče barve, po novi zakonodaji pa so smetnjaki za
papir modre barve. Učencem sem podala še nekaj navodil za delo po skupinah, določila vodje
skupin in razdelila vrečke s smetmi.

Slika 42: Priprava na delo
(foto: K. Vidic)

Odpravili smo se do ekološkega otoka, kjer sem učencem najprej razdelila gumijaste
rokavice. Vsi so se takoj vneto lotili dela. Delo sem nadzorovala in jih opozorila, da se
medsebojno posvetujejo, kam sodijo odpadki. V kolikor niso bili prepričani v svojo odločitev,
so vprašali ostale učence ali mene. Že kmalu na začetku dejavnosti, se je pojavil problem,
kam odložiti zdravila. Vse učence sem prosila, da so za trenutek prenehali z delom in usmerili
pozornost na nevarni odpadek. Razložila sem, kaj so nevarni odpadki, kam jih odlagamo in
zakaj ne sodijo med ostale odpadke. Ko sem učence vprašala ali vedo, kateri so še nevarni
odpadki, je bil njihov odgovor zanimiv: droge in alkohol. Sklepam, da so le-to povezali z
zdravili, ki smo jih imeli kot primer nevarnih odpadkov.
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Slika 43: Dejavnost pri ekološkem otoku
(foto: T. Krnc)

Slika 44: Razvrščanje odpadkov
(foto: T. Krnc)

Že pred dejavnostjo sem učence opozorila, da presodijo, katere odpadke bi lahko ponovno
uporabili. Med samo dejavnostjo so ugotovili, da bi lahko večino odpadkov ponovno
uporabili. Nekatere od njih učenci niso odložili v smetnjak, temveč so jih, po mojih navodilih,
prihranili za kasneje. Ko so učenci končali z delom, smo pregledali smetnjake. Ugotovili smo
kar nekaj napak pri odlaganju odpadkov. Kot sem pričakovala je bilo največ napačno
odloženih odpadkov v smetnjaku za papir. Sem ne sodijo higienski papir, tetrapaki, čajne
vrečke … Odpadke smo odložili na prava mesta, odvrgli še vrečke in rokavice, nato pa se
odpravili do kompostnika. Tam smo se pogovorili o tem, kaj je kompostiranje in zakaj je
pomembno kompostirati. Presenetilo me je, da so učenci o kompostniku in kompostiranju
veliko vedeli, menim, da je to zato, ker so učenci več ali manj doma s podeželja, kjer je
kompostnik skoraj pri vsaki hiši.
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Slika 45: Pri kompostniku
(foto: K. Vidic)

Ko smo končali z delom zunaj, smo se vrnili v učilnico. Učence sem opozorila, da so si umili
roke, nato pa sedli za omizja po skupinah. Za ponovitev tega, kar so delali zunaj in utrjevanje
pa tudi preverjanje znanje, sem zopet pripravila projekcijo. Ob vsebinah, ki so se predvajale
na računalniku, smo povzeli več ali manj vse o ločevanju odpadkov. Učenci so zelo veliko
vedeli, prehitevali z odgovori in kar tekmovali med seboj kdo bo največ povedal.
Najpomembneje se mi je zdelo, da povzamemo, zakaj je ločevanje odpadkov tako nujno. Ob
tem sem jim povedala tudi nekatere zanimivosti, kot na primer, da v eni minuti na smetišče
stresejo toliko smeti, da bi lahko z njimi napolnili devet dvonadstropnih avtobusov. Takšne
zanimivosti so še posebej pritegnile njihovo pozornost.
Ves čas pa smo tematiko povezovali s programom Ekošola. Vsi učenci vedo, da je OŠ
Boštanj vključena v omenjen program. Učenci so naštevali cilje, ki jih Ekošola spodbuja in
povedali, kako sami poskušajo uresničevati cilje. Razmišljali so o tem, da so tudi koši v
učilnici različni in da ne mečejo vseh odpadkov v isti koš, hkrati pa se tudi doma trudijo
ravnati enako.
Osredinili smo se še na odpadke, ki jih nismo odložili v smetnjake. Učenci so prepoznali znak
za recikliranje odpadkov in razložili, kaj le-to pomeni. Pomen recikliranja sem utemeljila s
slikovnimi primeri, na primer, iz 500 jeklenih pločevink z reciklažo nastane novo kolo.
Seveda je bilo to zelo zanimivo za učence in nasmejali smo se ob idejah, da bodo sedaj zbirali
takšne in drugačne odpadke za recikliranje in predelovanje v nove izdelke.
Ker nas je čas že močno priganjal, smo se odločili, da skupaj naredimo izdelek iz odpadnega
materiala. Učencem sem predložila idejo o čisti in veseli Zemlji, ki nas vabi, da jo počistimo
v svetovni akciji Očistimo Slovenijo2012. Ob številnih zamislih, so se učenci odločili izdelati
planet Zemljo, in sicer tako, da so napolnili vrečko za smeti z odpadno embalažo in
časopisnim papirjem, vrečko polepili in pobarvali, da je nastala Zemlja, na njo pa dodali
vabila za pridružitev akciji. Vseh vabil niso uspeli dokončati, saj so morali rešiti še učni list,
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ki sem ga pripravila, so se pa ob delu zelo zabavali in si kar sami razdelili naloge. Zanimivo je
bilo opazovati, kako so razpravljali o tem, da je treba iz vrečke za smeti, ki je bila napolnjena
z odpadno embalažo, narediti krog, saj je Zemlja okrogla. Nekako jim je le uspelo, ob tem pa
smo se zelo nasmejali.

Slika 46: Ustvarjanje z odpadnim materialom
(foto: K. Vidic)

Slika 47: Barvanje izdelka
(foto: K. Vidic)

Slika 48: Vesela in čista Zemlja
(foto: K. Vidic)

V zaključnem delu so učenci najprej pospravili delovna mesta, nato pa reševali učni list. Še
prej smo na hitro ponovili najpomembnejše. Poudarila sem, da je potrebno samostojno
reševati učni list. Ob morebitnih težavah ali nerazumevanju naloge pa sem učencem pomagala
z dodatno razlago. Žal nam je zmanjkalo časa, da bi si lahko ogledali še zanimiv risani film,
kako živali skrbijo za naravo in se zavedajo ekoloških problemov. Učencem sem povedala,
kje lahko film poiščejo na spletu in jim priporočila ogled. Zahvalila sem se za sodelovanje in
jih spodbudila, da tudi v prihodnje skrbijo za čist in urejen domač kraj.
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Slika 49: Reševanje učnega lista
(foto: K. Vidic)

Menim, da so učenci pridobili ogromno novega znanja in poglobili že usvojeno. Bili so
motivirani za delo in so zelo dobro sodelovali. Z izvedbo sem tudi sama zelo zadovoljna,
želela bi si le, da bi imeli še več časa. Želim, da bodo učenci usvojeno znanje uporabljali tudi
v prihodnje in tako postali uspešni ambasadorji v skrbi za okolje.
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8 EMPIRIČNI DEL
8.1 Opredelitev raziskovanega problema
V diplomskem delu želim raziskati, kako uspešen je program Ekošola v osnovni šoli Boštanj
in kako so učenci 4. razreda OŠ Boštanj ter starši učencev zavedajo pomena ločenega zbiranja
odpadkov.

8.2 Cilji diplomskega dela
Ugotoviti želim:
-

ali je program Ekošola v osnovni šoli Boštanj uspešen pri osveščanju pomena
varovanja okolja,

-

ali program uspešno spodbuja ločevanje odpadkov, poznavanje nevarnih odpadkov in
njihovih odlagališč ter recikliranje odpadkov,

-

v kolikšni meri je prisotno upoštevanje ravnanja z odpadki pri učencih in starših
učencev osnovne šole Boštanj.

8.3 Hipoteze
H1: Starši učencev osnovne šole Boštanj poznajo program Ekošola, vedo, da je osnovna šola
Boštanj vključena v program.
H2: Učenci naštejejo cilje, ki jih uresničuje program Ekošola. Pridobljeno znanje prenašajo
tudi na svoje sorodnike.
H3: Starši učencev osnovne šole Boštanj pri svojih otrocih opazijo, da znanje, ki ga pridobijo
v programu Ekošola, uporabljajo tudi v vsakodnevnem življenju.
H4: Starši učencev OŠ Boštanj razumejo program Ekošola kot program, ki se izvaja v šoli, ki
jo obiskujejo njihovi otroci in mu ne pripisujejo večjega pomena. Ne opazijo vpliva programa
na svoja vsakodnevna opravila.
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H5: Učenci ne poznajo termina recikliranje, čeprav vedo, da se odpadki lahko ponovno
uporabijo kot surovine.
H6: Učenci in starši učencev poznajo termin ločeno zbiranje odpadkov. Pravilno razvrstijo
odpadke na ustrezna zbirna mesta.
H7: Učenci in starši poznajo nevarne odpadke in posebna odlagališča, kamor jih je potrebno
odlagati, vendar jih redno ne odlagajo na ustrezna odlagališča.

8.4 Raziskovalna metoda
Vzorec: vzorec je zajemal dve skupini oseb, učence osnovne šole Boštanj in starše učencev
osnovne šole Boštanj. Vključila sem učence 4. razreda in starše učencev 4. in 5. razreda.
Pripomočki: uporabila sem dva vprašalnika. Prvi je namenjen učencem, drugi staršem.
Vprašalnika imata različna vprašanja, vključujeta vprašanja odprtega in zaprtega tipa.

Postopek zbiranja in obdelave podatkov: uporabila sem kvantitativno in kvalitativno
tehniko zbiranja podatkov. Vprašalnike za obe skupini anketirancev sem osebno nesla v
osnovno šolo Boštanj. Izpolnjene vprašalnike sem odšla iskat v šolo. Pri obdelavi podatkov
sem uporabila kvantitativno in kvalitativno obdelavo. Za prikaz podatkov sem uporabila
tabele in grafe, prav tako pa sem podala analizo dobljenih podatkov.

8.5 Analiza podatkov

Hipoteza 1:
Starši učencev osnovne šole Boštanj poznajo program Ekošola, vedo, da je osnovna šola
Boštanj vključena v program.
Starši učencev 4. in 5. razreda so morali na anketnem vprašalniku odgovoriti na dve vprašanji,
in sicer, ali poznajo program Ekošola in ali vedo, da je OŠ Boštanj vključena v omenjen
program. Na vprašanji so odgovorili tako, da so obkrožili odgovor z DA ali NE. Predvidevala
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sem, da bodo več ali manj vsi odgovorili z DA, saj je OŠ Boštanj že tretje leto vključena v
program Ekošola. Potekalo je tudi že veliko prireditev, kjer je bil program podrobno
predstavljen, tako staršem, kot ostalim krajanom. Vseeno pa sem menila, da bo mogoče kdo,
ki ne bo poznal programa Ekošola ali pa ne bo vedel, da je tudi OŠ Boštanj vključena v letega.
Moja predvidevanja so bila delno pravilna. Sicer sem bila mnenja, da večina staršev pozna
program Ekošola in ve, da je OŠ Boštanj vključena v program, nisem pa predvidevala, da
bodo prav vsi, to je 43 anketiranih, kar je 100 %, odgovorili pritrdilno. Torej po analizi
odgovorov sodeč, lahko zaključim, da anketirani poznajo program Ekošola in vedo, da je OŠ
Boštanj del omenjenega programa.
Hipotezo lahko potrdim, saj vsi anketirani poznajo program Ekošola, hkrati pa vedo, da je
tudi OŠ Boštanj vključena v program.

STARŠI

DA

NE

Poznajo program Ekošola

43

0

Vedo, da je OŠ Boštanj vključena v
program

43

0

Tabela št. 1: Poznavanje programa Ekošola

Graf št. 1: Poznavanje programa Ekošola

Hipoteza 2:
Učenci poznajo cilje, ki jih uresničuje program Ekošola. Pridobljeno znanje prenašajo tudi na
svoje sorodnike.
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Učenci so morali prepoznati cilje, ki jih uresničuje program Ekošola. Med naštetimi so
podčrtali ustrezne. Predvidevala sem, da bo večina prepoznala vsaj tri ustrezne cilje, saj smo
med samo izvedbo učnih ur, le-te večkrat ponovili in se o njih pogovarjali. Prav tako so sami
del programa Ekošola, torej se tudi med različnimi učnimi vsebinami dotaknejo ciljev
Ekošole in jih z vsakodnevnimi dejavnostmi uresničujejo. V okviru programa na OŠ Boštanj
poteka več projektov, ki zajemajo cilje Ekošole. Predpostavila sem, da bodo učenci, ki ne
bodo prepoznali oz. podčrtali vseh ciljev, izpustili tiste, ki se ne nanašajo toliko na ravnanje z
odpadki, saj sta učni uri, ki sem ju izvedla v 4. razredu temeljili na teh vsebinah, zato bi bilo
mogoče, da ne bi pomislili toliko tudi na ostale cilje.
Prav tako sem bila mnenja, da učenci pridobljeno znanje s programa Ekošola želijo prenesti
na svojo sorodnike. Predvidevala sem, da jih spodbujajo k pravilnem ravnanju z odpadki,
varčevanju z energijo in vodo ter opozarjajo na številne okoljske probleme.
Analiza kaže, da so bila moja predvidevanja pravilna, saj je 18 učencev, kar je 86 % vseh,
prepoznalo tri ali več ciljev. Vseh sedem ciljev je prepoznalo največje število učencev, to je 6
ali 28 %. Zelo malo je bilo učencev, ki so prepoznali samo dva cilja ali manj, to so bili 4
učenci, kar je 19 % vseh. Razveseljivo je, da samo en učenec ni prepoznal nobenega cilja,
vzroka temu pa je lahko tudi, da je učenec nalogo spregledal.
Moja predvidevanja so pravilna tudi v drugem delu hipoteze, torej da učenci prenašajo znanje
na starše in ostale sorodnike. Velika večina učencev, 16, kar je 76 %, starše opozarja na
okoljske probleme in prenaša svoje znanje tudi na njih. Odgovor včasih je zapisalo 5 učencev,
to je 23 % vprašanih. Nihče pa ni odgovoril, da staršev nikoli ne opozarja pri ločevanju
odpadkov, varčevanju z vodo in elektriko …
Hipotezo lahko potrdim, saj večina učencev tako pozna cilje programa Ekošola, kot tudi
pridobljeno znanje prenaša na svoje sorodnike.
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Tabela št. 2: Poznavanje ciljev programa Ekošola
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Graf št. 2: Poznavanje ciljev programa Ekošola

VPRAŠANJE
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varčevanje z
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ODGOVOR

ŠTEVILO
UČENCEV

DA

16

VČASIH

5

NE

0

Tabela št. 3: Prenašanje znanja na sorodnike

Graf št. 3: Prenašanje znanja na sorodnike

Hipoteza 3:
Starši učencev osnovne šole Boštanj pri svojih otrocih opazijo, da znanje, ki ga pridobijo v
programu Ekošola, uporabljajo tudi v vsakodnevnem življenju.
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Anketirani, starši učencev, so na vprašanje, ali menijo, da njihovi otroci pridobljeno znanje v
programu Ekošola uporabljajo tudi v vsakodnevnem življenju, odgovarjali z obkrožanjem
izbranega odgovora. Podali so mnenje o tem, ali se z napisanim strinjajo ali ne.
Moja predvidevanja so bila, da se bodo starši s trditvijo v večji meri strinjali. Takega mnenja
sem bila zato, ker opažam, da so učenci ponotranjili nekatere cilje Ekošole, predvsem pri
vsebini, ki sem se je bolj dotaknila, ravnanje z odpadki. Opazila sem, da so zelo vestni pri
varčevanju z energijo in vodo, saj tudi drug drugega opozarjajo pri ugašanju luči in zapiranju
vodovodne pipe. Zato sem bila mnenja, da v vsakodnevnem življenju ravnajo prav tako, kar
najbrž opazijo tudi njihovi starši.
Rezultati, ki jih je pokazal anketni vprašalnik, potrjujejo moja predvidevanja. Skoraj vsi starši
se strinjajo s tem, da otroci znanje, ki ga v programu usvojijo, uporabljajo tudi v
vsakodnevnih aktivnostih. Takšnega mnenja je 40 vprašanih, to je 93 %, od tega se jih 12, kar
je 28 % vprašanih, celo zelo strinjajo, 28, 65 % pa se jih strinja. Trije starši, 7 %, se s
trditvijo niti ne strinjajo, niti strinjajo, nihče od vprašanih pa trditvi ne nasprotuje.
Glede na rezultate anketnega vprašalnika lahko hipotezo potrdim, saj se 93 % vprašanih
strinja s tem, da otroci pridobljeno znanje v programu Ekošola uporabljajo v vsakodnevnem
življenju.

MNENJE STARŠEV

Otroci pridobljeno
znanje v programu
Ekošola uporabijo v
vsakdanjem
življenju.
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Tabela št. 4: Mnenje staršev o uporabi znanja učencev
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Graf št. 4: Mnenje staršev o uporabi znanja učencev

Hipoteza 4:
Starši učencev OŠ Boštanj razumejo program Ekošola kot program, ki se izvaja v šoli, ki jo
obiskujejo njihovi otroci in mu ne pripisujejo večjega pomena. Ne opazijo vpliva programa na
svoja vsakodnevna opravila.
Starši učencev 4. in 5. razreda OŠ Boštanj so na anketnem vprašalniku z obkrožanjem izrazili
svoje strinjanje ali nestrinjanje s trditvama. Predvidevala sem, da starši sicer poznajo program
Ekošola, vendar mu ne pripisujejo večjega pomena, prav tako pa tudi ne opazijo, da bi le-ta
vplival na njihova vsakdanja opravila. Moja predvidevanja so bila takšna, ker menim, da
ljudje okoljske tematike še vedno ne jemljejo preveč resno. Vedo, da se o tem veliko govori in
napiše, posameznikov pa se ne dotakne preveč.
Rezultati ankete so pokazali, da moja predvidevanja niso povsem pravilna. Večina vprašanih
meni, daje program Ekošola pomemben. Takšnega mnenja je 32 vprašanih, kar je 75 % vseh.
Dva starša se s tem, da programu Ekošola ne pripisujeta večjega pomena niti ne strinjata, niti
strinjata, devet, 20 %, pa je takih, ki Ekošoli ne pripisujejo večjega pomena. Tudi pri drugem
delu hipoteze, to je, da starši ne opazijo vpliva programa Ekošola na njihova vsakdanja
opravila, so moja predvidevanja napačna. S tem se ne strinja 23 staršev, kar je 53 %
vprašanih, to je nekaj več kot polovica. Pet vprašanih se ni znalo opredeliti, 15 staršev, kar je
35 %, meni, da Ekošola ne vpliva na njihova vsakodnevna opravila.
Hipotezo sem ovrgla, saj je analiza pokazala, da starši programu Ekošola pripisujejo večji
pomen, kot sem predvidevala, prav tako pa, v nasprotju s hipotezo, opazijo vpliv programa na
svoja vsakdanja opravila.
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Tabela št. 5: Mnenje staršev o programu Ekošola

Graf št. 5: Mnenje staršev o programu Ekošola

Hipoteza 5:
Učenci ne poznajo termina recikliranje, čeprav vedo, da se odpadki lahko ponovno uporabijo
kot surovine.
Učenci so morali prepoznati znak za recikliranje in napisati, kaj pomeni recikliranje, spodaj
pa so našteli še odpadke, ki jih lahko ponovno uporabimo. Število naštetih odpadkov je bilo
omejeno na šest. Predpostavila sem, da učenci ne bodo natančno vedeli, kaj pomeni
recikliranje in da znaka ne bodo prepoznali. Takšnega mnenja sem bila, ker se mi je zdelo, da
učenci sicer veliko slišijo in vedo o ločevanju odpadkov, vedo tudi, da odpadke lahko
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ponovno uporabimo, ne vedo, da ponovni uporabi odpadkov oz. predelavi le-teh pravimo
recikliranje.
Glede na rezultate analize učnih listov so moja predvidevanja napačna. Rezultati kažejo, da
učenci res vedo, da lahko odpadke ponovno uporabimo, saj so vsi učenci našteli vsaj tri
odpadke, ki jih lahko ponovno uporabimo. Večina, to je 11 učencev, kar je 53 % je naštelo
šest odpadkov in s tem zapolnilo vsa ponujena mesta. Pri prepoznavanju znaka za recikliranje
in razlagi njegovega pomena je velika večina učencev, to je 81 %, vedela, kaj znak pomeni.
Le pet učencev je bilo takšnih, ki niso napisali natančnega pomena znaka. Predvsem so pisali,
kot sem predvidevala, da gre za ločevanje odpadkov, niso pa zapisali, kaj točno pomeni
recikliranje.
Hipotezo sem ovrgla, saj je velika večina učencev pozna termin recikliranje.

RECIKLIRANJE
Razložijo pomen
Ne razložijo pomena

PREPOZNAJO ZNAK

NE PREPOZNAJO ZNAKA

16

1

3

2

Tabela št. 6: Poznavanje termina recikliranje

Graf št. 6: Poznavanje termina recikliranje

Hipoteza 6:
Učenci in starši učencev poznajo termin ločeno zbiranje odpadkov. Pravilno razvrstijo
odpadke na ustrezna zbirna mesta.
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Naloga za učence in vprašanje za starše sta si bila precej podobna. Vprašani so morali
razvrstiti naštete odpadke na ustrezna mesta, v ustrezne smetnjake. Predvidevala sem, da ne
bodo imeli težav z razvrščanjem, saj je o tem veliko govora in tudi napotkov, kako pravilno
ravnamo z odpadki in kam jih odlagamo. Naloga je bila kar zahtevna, saj sem napisala veliko
odpadkov za razvrščanje. Menila sem, da bodo težave le pri razvrščanju nevarnih odpadkov,
vendar tega pri analizi nisem opazila.
Analiza podatkov je moja predvidevanja potrdila. Večina odpadkov je bila pravilno
razvrščena tako pri učencih, kot tudi pri starših. Skupaj je bilo pravilno razvrščenih 79 %
odpadkov pri učencih in 90 % pri starših. Pri učencih je bilo največ nepravilnosti pri
smetnjaku z embalažo, pri starših pa je največ napačno odloženih odpadkov v smetnjaku za
papir.
Rezultati kažejo velik odstotek pravilno razvrščenih odpadkov pri obeh skupinah vprašanih,
zato sklepam, da oboji zelo dobro poznajo termin ločeno zbiranje odpadkov, glede na to lahko
hipotezo potrdim
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Tabela št. 7: Razvrščanje odpadkov
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Graf št. 7: Razvrščanje odpadkov

Hipoteza 7:
Učenci in starši poznajo nevarne odpadke in posebna odlagališča, kamor jih je potrebno
odlagati, vendar jih redno ne odlagajo na ustrezna odlagališča.
Poznavanje nevarnih odpadkov sem pri obeh skupinah vprašanih preverila z nalogo
razvrščanja odpadkov. Poznavanje posebnih odlagališč nevarnih odpadkov in redno odlaganje
na ustrezna odlagališča, sem pri učencih preverila z vprašanji odprtega tipa, tako da so
zapisali, kam odlagamo nevarne odpadke in ali jih tja redno odlagajo. Druga skupina
vprašanih pa je na ti dve vprašanji odgovorila tako, da so k trditvi zapisali kljukico, če so se z
njo strinjali oz. križec, če se niso. Predpostavila sem, da učenci in starši poznajo nevarne
odpadke, saj se okoljevarstveniki zelo trudijo osveščati ljudi, kako pomembno je zbiranje
nevarnih odpadkov. Menila sem, da prav tako vedo, da te odpadke odlagamo na posebna
zbirna mesta, ker so okolju in nam nevarna, vendar sem bila mnenja, da jih tako starši, kot
tudi učenci, redno tja ne odlagajo.
Prvi del mojih predpostavljam se je izkazal za pravilnega, saj je 85 % vseh vprašanih,
učencev in staršev, pravilno razvrstilo nevarne odpadke. Pri starših je bilo sedem takih, ki so
nevarne odpadke nepravilno razvrstili. Opazila sem, da jih je zmedlo pleksi steklo, ki so ga
več ali manj uvrščali med nevarne odpadke. Pri učencih pa samo dva nista pravilno razvrstila
nevarnih odpadkov. Velik odstotek je tudi pri poznavanju posebnih odlagališč za nevarne
odpadke, skupaj kar 95 %, pri starših celo 100 %. Le trije učenci niso pravilno odgovorili na
vprašanje o posebnih odlagališčih nevarnih odpadkov.
Drugi del mojih predvidevanj pa je napačen. Nasprotno od rezultatov ankete, sem bila
mnenja, da učenci in starši ne odlagajo redno nevarnih odpadkov na ustrezna odlagališča.
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Analiza rezultatov kaže, da 86 % vseh vprašanih nevarne odpadke redno odlaga na posebna
odlagališča, od tega 17 učencev, kar je 81 % učencev in 38 staršev, to je 88 % vseh vprašanih
staršev.
Hipotezo sem glede na analizo podatkov ovrgla, saj večina vprašanih redno odlaga nevarne
odpadke na ustrezna odlagališča.
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Tabela št. 8: Poznavanje nevarnih odpadkov in posebnih odlagališč ter njihovo redno
odlaganje na posebna odlagališča

Graf št. 8: Poznavanje nevarnih odpadkov in posebnih odlagališč ter njihovo redno odlaganje na posebna
odlagališča
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9 SKLEP
Ljudje moramo vedeti, kako deluje okolje v katerem živimo in ravnati odgovorno tudi do
prihodnjih generacij, zato moramo okoljsko ozaveščati otroke že v zgodnjih letih. Prav tema
okoljskega ozaveščanja me je spodbudila, da sem se odločila napisati diplomsko delo o
programu, ki v veliki meri uresničuje ideje okoljskega ozaveščanja mladih šolarjev. Predvsem
me je zanimalo, kako program Ekošola deluje v osnovni šoli Boštanj. V diplomskem delu sem
se pobliže seznanila z značilnostmi Boštanja, njegovo zanimivo zgodovino in vsakdanjim
življenjem v kraju. Prav tako sem dobro spoznala osnovno šolo Boštanj, izvedela mnogo
zanimivosti o njej in o razvoju šolstva v Boštanju.
V diplomskem delu sem se osredinila na uspešnost programa Ekošola v osnovni šoli Boštanj,
predvsem pri problemu ravnanja z odpadki. Pred samim delom, sem se podrobno seznanila s
karakteristikami programa in literaturo z ekološko vsebino. Problem ravnanja z odpadki in
program Ekošola sem želela dobro spoznati, da sem lahko čim bolj uspešno analizirala tako
njuno povezanost kot vplivanje drug na drugega. Da sem lahko omenjeno analizirala, pa sem
morala vključiti tudi učence osnovne šole Boštanj in starše učencev. Odločila sem se, da
preverim odnos staršev do programa Ekošola in vplivanje le-tega na učence 4. razreda. V
didaktičnem delu sem izvedla dve učni uri z učenci 4. razreda. Obsežnost teme sem uspela
zaokrožiti v smiselno celoto, ki je prispevala k temu, da sem pridobila želene podatke za
analizo. Tudi odziv na vprašalnike, ki sem jih pripravila za starše, je bil pozitiven, saj le en od
njih ni bil vrnjen.
Pri raziskavi in postavitvi hipotez sem se, kot sem že omenila, osredinila na problem ravnanja
z odpadki in uspešnost programa Ekošola pri uresničevanju ciljev varovanja okolja v osnovni
šoli Boštanj, tako pri učencih 4. Razreda kot tudi pri starših učencev. Na podlagi analize
podatkov, ki sem jih pridobila z odgovori na učnih listih pri učencih in anketnim
vprašalnikom pri starših, so bili nekateri od dobljenih izsledkov bolj, drugi pa manj
presenetljivi. Moja predvidevanja so bila tako le delno pravilna, saj sem tri hipoteze ovrgla.
Predvsem me je presenetila analiza podatkov pri zadnji hipotezi, saj sem bila mnenja, da
učenci in starši niso najbolj vestni pri odlaganju nevarnih odpadkov na posebna odlagališča.
Ovržena hipoteza je prijetno presenečenje.
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Na podlagi učnih ur, ki sem jih izvedla v 4. razredu OŠ Boštanj in analizi podatkov, lahko
povzamem, da je program Eošola zelo uspešen pri uresničevanju ciljev in vključevanju
šolarjev v varovanje okolja. S projekti in aktivnostmi Ekošole postane varovanje okolja
zabavno, raziskovalno in poučno delo, kar pripomore k večji uresničitvi in ponotranjanju
ciljev okoljskega izobraževanja. Program prav tako uspešno spodbuja ločevanje odpadkov, to
dokazujejo različni koši za smeti, ki jih je moč zaslediti vse od učilnic pa do jedilnice, kot tudi
to, da učenci nimajo težav pri poznavanju terminov recikliranje, nevarni odpadki,
kompostiranje ipd. Učenci samoiniciativno odpadke ločujejo zato tudi pri opravljanju analiz
vsebin košev za odpadke ni opaziti večjih odstopanj. Ločevanje odpadkov je zelo aktualna
tematika, ki je očitno dobro sprejeta tudi pri starših učencev OŠ Boštanj, saj glede na analizo
podatkov le-ti v veliki večini redno ločujejo odpadke. Takšni rezultati so zelo pozitivni in
kažejo na to, da je bil že narejen velik premik pri ozaveščanju tako mladih kot starih o
pomenu čistega okolja.
Med pisanjem diplomskega dela sem se tudi sama pridobila veliko znanja s področja
ekologije, okolja in varovanja le-tega. Pozdravljam programe, kot je Ekošola, ki uresničujejo
ozaveščenost otrok, saj so oni naše upanje, da Zemlja ne postane planet brez življenja.
Naredimo majhne korake in čuvajmo našo mati Zemljo. Zemlja ni naša, kot pravi star
indijanski pregovor »Zemljo smo dobili izposojeno od svojih dedov in jo čuvamo za svoje
vnuke«.
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Priloga 1: Učni list

UČNI LIST

SPOL: Ž M (obkroži)
1. Osnovna šola Boštanj že tretje leto sodeluje v programu Ekošola. Podčrtaj cilje,
ki veljajo za Ekošolo.

● okoljski pregled

● prometna varnost

● varčevanje z energijo

● skrb za ptice našega okolja

● obvezna oprema kolesa

● ravnanje z odpadki

● otrokove pravice in dolžnosti

● zasaditev šolskega drevoreda

● gibanje zemlje

● signalna oprema vozil

● urejanje šolskega cvetličnega vrta
● urejanje šolskih zeliščnih vrtičkov

Ali tudi doma starše ter ostale sorodnike opozarjaš na
varčevanje z energijo in vodo, ločevanje odpadkov …?

_______________________________________________________
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2.

Poznaš ta znak? Kaj pomeni?_____________________
Na črte napiši odpadke, ki jih lahko ponovno uporabiš.
____________

____________

____________

____________

____________

____________

3. Razvrsti odpadke in jih vpiši na pravo mesto.















stari akumulatorji
olupki in ostanki sadja
steklenice živil in pijač
netekoči ostanki hrane
knjige
kozarci vloženih živil
papirnate vrečke
pokošena trava
pralna sredstva
čajne vrečke
zdravila
pisemske ovojnice
steklenice soka
plevel

● zelenjavni odpadki
● ovojni papir
● kavna usedlina
● baterije
● jajčne lupine
● časopisi
● rože
● prospekti
● barve in topila
● pisarniški papir
● olja in masti
● kartonska embalaža

____________________
____________________
____________________
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__________________
__________________
__________________

_________________
_________________
_________________

________________
________________
________________
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Nevarni odpadki
__________________
__________________
__________________

4. Ali odlagamo nevarne odpadke v smetnjak z ostalimi odpadki? ___

Če je tvoj odgovor NE, napiši, kje je odlagališče nevarnih odpadkov.

__________________________________________________

Ali tudi ti nevarne odpadke vedno odlagaš na ustrezna odlagališča?

__________________________________________________

Lep dan ☼
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Priloga 2: Anketni vprašalnik

ANKETNI VPRAŠALNIK
Pozdravljeni! Sem Katja Vidic, absolventka razrednega pouka pedagoške fakultete v
Ljubljani. V svojem diplomskem delu raziskujem vpliv programa Ekošola v osnovni šoli
Boštanj na učence in starše, zato Vas prosim, da odgovorite na spodnja vprašanja.
Vprašalnik je anonimen.
SPOL: Ž M
STAROST: _______
1. Obkrožite odgovor z DA ali NE.
Ali poznate program Ekošola?

DA

NE

Ali veste, da je osnovna šola Boštanj vključena v program Ekošola?

DA

NE

2. V vrstici obkrožite izbran odgovor
Programu Ekošola
ne pripisujem
večjega pomena.
Program Ekošola ne
vpliva na moja
vsakodnevna
opravila.
Otroci pridobljeno
znanje v programu
Ekošola uporabljajo
v vsakodnevnem
življenju.

Se sploh
ne
strinjam.
Se sploh
ne
strinjam.

Se sploh
ne
strinjam.

Se ne
strinjam.

Se niti ne
strinjam, niti
strinjam.

Se
Se zelo
strinjam. strinjam.

Se ne
strinjam.

Se niti ne
strinjam, niti
strinjam.

Se
Se zelo
strinjam. strinjam.

Se ne
strinjam.

Se niti ne
strinjam, niti
strinjam.

Se
Se zelo
strinjam. strinjam.
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3. Obkrožite črko pred izbranim odgovorom.
Katera od naštetih misli najbolje označuje Vaš odnos do ločenega zbiranja odpadkov?
a. Ločeno zbiranje odpadkov se mi zdi zelo pomembno.
b. Ko bodo ločevali odpadke tudi drugi, se jim bom pridružil še jaz.
c. O tej temi nisem nikoli razmišljal.
d. Za zbiranje odpadkov plačujemo položnice komunalnemu podjetju, zato naj to delo tudi
opravijo.
Ali ločeno zbirate odpadke?
a. Da, vedno.
b. Da, včasih.
c. Ne, ker v bližini doma nimamo ekološkega otoka.
d. Ne, ker se mi ne zdi pomembno.
4. Razvrstite naštete odpadke k ustreznemu zbirnemu mestu.
olupki in ostanki sadja, ovojni papir, steklenice živil in pijač, kavna usedlina, netekoči ostanki
hrane, jajčne lupine, kozarci vloženih živil, časopisi, kartonska embalaža, pisemska ovojnica,
škatla za čevlje, steklenica soka

STEKLO

PAPIR

EMBALAŽA

BIOLOŠKI
ODPADKI
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5. Obkrožite nevarne odpadke.
◦ pralna sredstva

◦ kavni filter

◦ papirante vrečke

◦ zdravila

◦ baterije

◦ pleksi steklo

◦ plevel

◦ pesticidi

◦ stari akumulatorji

6. S kljukico ob trditvi označite, če se z njo strinjate in s križcem, če ne.
Pri nakupovanju sem pozoren, da kupujem okolju nenevarne snovi.
Nevarni odpadki ne sodijo v smetnjake k mešanim komunalnim odpadkom.
Nevarne odpadke vedno odlagam na ustrezno odlagališče.

Hvala za sodelovanje.
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