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DOBRODOŠLI V NOVEM ŠOLSKEM LETU 2022/2023
Zdi se, da se od preteklega šolskega leta še nismo zares poslovili, ko smo
že stali na pragu novega. Tako se nam zagotovo zdi, ker smo letno konferenco koordinatorjev programa Ekošola letos prvič organizirali konec
avgusta. Po odzivih sodeč večini novi termin ustreza, kar nas zelo veseli.
A preden vas prepustimo prebiranju prve letošnje številke Ekošolskega
lista, v katerem smo zbrali pregled letošnjih projektov in bogatih jesenskih aktivnosti, dovolite hitri pogled na počitniške dni: verjamemo, da
ste jih preživeli lepo in ste jih ukrojili po svoji meri.
Želimo, da bo tudi novo šolsko oziroma študijsko leto vse nas vodilo po
poteh, ki jih sami izbiramo in nas navdihujejo. Naj bodo čim bolj trajnostno obarvane. Veselimo se vseh križišč in prepletanj poti tudi v programu Ekošola.
Ekipa programa Ekošola

Glavni dogodki programa Ekošola 2022/2023
 Izobraževalne delavnice: Krožnost je naša priložnost, Hrana ni za tjavendan, 


Varčevanje z energijo, Gozdovi v Sloveniji, GLOBE delavnice, Erasmus
mobilnosti ...
Sejem Altermed, ki bo marca v Celju, tema: Prehrana nekoč, danes in zdrav življenjski
slog)
Regijska srečanja – za vrtce, osnovne šole, srednje šole, fakultete.

Vsebina:

Konferenca
koordinatorjev
2

PROJEKTI 2022/2023
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Krožnost je naša priložnost
Ne zavrzi oblek, ohrani
planet
Odpadkom dajemo novo
življenje
EKO-PAKET
Ekošola meri odtis CO2

6

Biotska pestrost in podnebne spremembe
Misija: Zeleni koraki
Mladi v svetu energije
Ekokviz OŠ in SŠ
Voda - naše bogastvo
Hrana ni za tjavendan

KOLEDAR DOGODKOV:
21. september
21. september

19. oktober
30. oktober
10. november
18. –19. nov.
19.– 27. nov.
30. november
8. december

Prva spletna delavnica Hrana ni za tjavendan Več
Zoom srečanje Zeleni športni dan »Kako postati okolju
prijazen navijač svetovnega prvenstva v nordijskem
smučanju Planica 2023« Več
Delavnice za učitelje Odpadki in Krožnost je naša priložnost na OŠ
Dragomelj Več
Šolski podnebni dan »Čas se izTEKa« - najdaljši podnebni tek Več
Rok za oddajo ekoakcijskega načrta 2022/2023 (razen za fakultete) Več
Rok za prijavo akcije za Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO). Več
Izobraževalne delavnice GLOBE
Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO)
Rok za oddajo ekoakcijskega načrta 2022/2023 za fakultete Več
Ekokviz SŠ: šolsko tekmovanje

12. januar

2023
Ekokviz OŠ: šolsko tekmovanje

22. februar
7. marec
17.–19. marec
11. maj
Maj
Junij

Ekokviz SŠ: državno tekmovanje
Ekokviz za OŠ: državno tekmovanje
Sejem Altermed, Celje
XVI. Srečanje ekovrtcev v Škofji Loki
Mednarodna konferenca (hibridna): Ekošola in trajnosti razvoj, Radenci
Mednarodna konferenca o biotski pestrosti: Gozd, naš vseživljenjski učitelj

3. oktober

Mlekastično! Izberem
domače
Šolska VRTilnica
Sejem Altermed
Ekobranje za ekoživljenje
Mednarodni projekti:
LEAF
MPO
GLOBE
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Bogatimo ekošolsko zbirko
gradiv
8
Napovedujemo
Naši partnerji

450 udeležencev na letošnji Konferenci koordinatorjev programa Ekošola 2022/2023 v Čatežu
Letos smo v novo šolsko leto prvič vstopili prej: 29. in 30. avgusta 2022 smo v Čatežu organizirali letošnjo Konferenco
koordinatorjev progama Ekošola. Prvi dan seje zbralo 149 koordinatorjev in mentorjev za vrtce, 30. avgusta pa kar 308
predstavnic in predstavnikov osnovnih in srednjih šol ter fakultet.
Podelili smo nagrade za projekte preteklega šolskega leta, predstavili
program dela, večletne in nove projekte, dobre prakse in gostili zanimive
predavatelje. Zeleno zastavo je prvič prejelo 5 vrtcev in 12 osnovnih in
srednjih šol ter fakultet.
Program dela in predstavitev projektov za novo šolsko leto 2022/2023 so letos prvič
popestrile predstavitve dobrih praks, ki so jih pripravili mentorji izbranih ustanov, in
pedagoške delavnice, ki so jih v sliki in besedi ponazorili koordinatorji in mentorji na
stojnicah.
Predstavitve so na voljo na spletni strani na povezavah: VRTCI, OŠ/SŠ

Stran 2

EKOŠOLSKI LIST

Predstavljamo: PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

ZMANJŠEVANJE KOLIČIN ODPADKOV IN KROŽNO GOSPODARSTVO
Krožnost je naša priložnost
Na svetu bi potrebovali 1,5 Zemlje, v Sloveniji pa kar 3,4 planeta, da bi zadostili našim zahtevam proizvodnje in potrošnje.
Eden od korakov, da zmanjšamo prekomerno izkoriščanje naravnih virov in ogljični odtis ter ustvarimo družbo brez odpadkov,
je krožno gospodarstvo. Namenjeno je ohranjanju in podaljševanju življenjske
dobe surovin in materialov v različnih oblikah in namenih.
VABLJENI NA PRAKTIČNO
DELAVNICO ZA MENTORJE:
S projektom Krožnost je naša priložnost nadgrajujemo
izobraževanje o preprečevanju nastajanja odpadkov in Ponedeljek, 3. oktober 2022, 13.00‒
krožnem gospodarstvu, mladi spoznavajo načela in 16.00, OŠ Dragomelj.
pravila krožnosti, primere iz prakse, pripravljajo krožne
Na delavnici bosta sodelovali predstavnici
načrte, sodelujejo lahko v Oblikovalskem izzivu. Letos
podjetja AquafilSLO in mednarodne
smo dosedanji priročnik Ekošola spodbuja krožno
organizacije Healthy Seas, kjer zbirajo
gospodarstvo nadgradili z novim krožnim primerom in
odpadne ribiške mreže s celega sveta za
učno uro »Regenerirani najlon«.
predelavo v regenerirani najlon
ECONYL®
Vsebine in učne ure lahko povežete z drugimi projekti, ki
obravnavajo različne vrste surovin, odpadne materiale ter Več: Delavnica za mentorje: Odpadki
in krožnost - Ekošola
njihovo recikliranje.
Več o projektu in nagradnem natečaju:
https://ekosola.si/kroznost-je-nasa-priloznost-22-23/

Ne zavrzi oblek, ohrani planet!
Mlade učimo in navajamo
na odgovorno ravnanje z
rabljenimi in odsluženimi
oblačili
po
načelih:
zmanjšaj - ponovno uporabi - recikliraj.
Projekt spodbuja ločeno zbiranje rabljenih in
odsluženih oblačil, njihovo izmenjavo, podarjanje,
popravila,
predelavo
in
ponovno
uporabo
(zmanjševanje odpadkov po načelih krožnega
gospodarstva).
Prispevaj, da odslužena oblačila ne končajo na
odlagališču odpadkov.
Več:
https://ekosola.si/ne-zavrzi-oblek-ohraniplanet-22-23/

Odpadkom dajemo novo življenje
Katere
odpadke
lahko
ločujemo? Kaj je snovni
krog? Kaj pomeni, da damo
odpadkom novo življenje?
Otroci in mladi skozi
projektne aktivnosti spoznajo pomen ločenega
zbiranja odpadkov ter krogotoke materialov in
izdelkov iz vsakdanjega življenja.
Pomagate si lahko s praktičnim didaktičnim
gradivom, ki ga lahko prenesete prek povezave
https://ekosola.si/odpadkom-dajemo-novozivljenje-22-23/ . Preverite predlog dejavnosti in
nagradni natečaj.
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Eko-paket
Projekt spodbuja pravilno ravnanje z
odpadno kartonsko embalažo za mleko
in sokove (KEMS oz. embalaža Tetra
Pak). S pravilnim zlaganjem, ločenim
zbiranjem in odlaganjem odpadne KEMS embalaže v
rumeni zabojnik ali rumeno vrečo za odpadno
embalažo, odpadni plastiki omogočimo njeno
recikliranje in ponovno uporabo sekundarnih surovin
za izdelavo novih izdelkov.
Nagradni natečaj: iz KEMS ustvarite domiselne
dekorativne in uporabne izdelke ter raziskujete
krožno gospodarstvo, povežete ga lahko tudi s
projekti Krožnost je naša priložnost in oblikovalski
izziv ter Odpadkom dajemo novo življenje.
Nagradni natečaj poteka do 27. januarja 2023.
Več na: https://ekosola.si/eko-paket-22-23/

PODNEBNE SPREMEMBE, BIOTSKA PESTROST IN OGLJIČNI ODTIS,
ENERGIJA, TRAJNOSTNA MOBILNOST
Ekošola meri odtis CO2
S pomočjo posebej zasnovanega Kalkulatorja CO2 izračunajte ogljični odtis razreda,
osebe ali cele ustanove za promet, svetila, električne naprave, ogrevanje, odpadke
in zavrženo hrano. Pomagajte si s pripravljenimi letaki
(ogrevanje, svetila, električne naprave, promet, odpadki, zavržena hrana),
delovnimi listi (ogrevanje, svetila, električne
naprave, promet, odpadki, zavržena hrana) in drugimi viri. Zatem pripravite načrt
ukrepov za zmanjšanje odtisa CO2 in jih izvajajte čim bolj dosledno. Uspešnost in učinke
ukrepov izračunajte s Kalkulatorjem CO2 na koncu šolskega leta.
Tudi letos iščemo Podnebnega šampiona in Podnebnega ambasadorja!
Več: https://ekosola.si/ekosola-meri-odtis-co2-22-23/ .

Biotska pestrost in podnebne spremembe
Podnebne spremembe so opredeljene kot »sprememba podnebja«, ki je nastala neposredno ali posredno zaradi
človekovih dejavnostih. Le-te spreminjajo sestavo zemeljskega ozračja. Emisije toplogrednih plinov vplivajo na
segrevanje ozračja in s tem na spremembo podnebja. S projektom otroke in mlade uvajamo v odkrivanje in
spoznavanje vremena, podnebnih sprememb, rastlinskih in živalskih vrst. Spodbujamo jih, da opazujejo,
raziskujejo in ugotavljajo njihovo soodvisnost.

Čas se izTEKa – najdaljši neprekinjen podnebni tek
Med 30. septembrom in 6. novembrom bo potekal najdaljši podnebni tek s skupnim ciljem, da ukrepamo proti podnebnim
spremembam in ohranjamo biotsko pestrost. Štafetna palica bo v 38 dneh prepotovala 18 držav in 7.767 kilometrov med
Glasgowom na Škotskem (kjer je bila zadnja Podnebna konferenca COP26) in Sharm-el Sheikhom (kjer bo letošnji COP27).

Sodelujte: 19. oktober 2022 - Šolski podnebni dan
18. in 19. oktobra bo štafetna palica prečkala Slovenijo, podajali si jo bomo na 23
etapah v dolžini 259 km. Četudi trasa teka ne poteka po vašem kraju, lahko
sodelujete: 19. oktobra (ali v tistem tednu) organizirate Šolski ali lokalni podnebni
dan. Nekaj predlogov za obeležitev podnebnega dne:

 izdelajte štafetno palico (ki naj bo iz odpadnega materiala),
 izvedite simbolični štafetni tek ali različne gibalne aktivnosti, kjer boste merili skupno premagano dolžino vseh
sodelujočih (razmišljajte, kako lahko celoten dogodek organizirate in izvedete čim bolj trajnostno),

 izvedite različne "podnebne" dejavnosti
 poročajte in predstavite dejavnosti s pisnimi, foto in video prispevki.
Več https://ekosola.si/solski-podnebni-dan-19-oktober-2022-cas-se-izteka-najdaljsi-podnebnitek/
Vabljeni, da v čim večjem številu podprete in podpišete sporočilo štafete, ki bo predana udeležencem
COP27: https://running-out-of-time.com/message#view-message

Stran 4

EKOŠOLSKI LIST

Misija: Zeleni koraki
Z izbiro prevoznega sredstva vplivamo na naše okolje, zdravje in kakovost življenja - svojega in vseh v
skupnosti. Oblikujte skupine otrok oziroma mladih, ki bodo spoznavali različne vidike trajnostne mobilnosti,
kako preusmeriti promet na bolj trajnostne in okolju prijazne oblike prevoza ter poskušali spreminjati lastne
potovalne navade med šolskim letom in med počitnicami.
V projektu je razpisan nagradni natečaj za kreativne likovne in literarne izdelke (nižje starostne skupine), izračun odtisa
CO2 in načrt ukrepov, prispevek o trajnostni mobilnosti (višje starostne skupine). Nagradni
natečaj se zaključi 31. marca 2023.

NOVO: Misija: Zeleni koraki med počitnicami
Ker veliko potujemo prav med počitnicami, pokažite, kaj in kako ste prilagodili ali spremenili svoje
počitniške potovalne navade. Zato organiziramo dodatni nagradni natečaj:




Moj počitniški dnevnik za zeleni promet: beležite, kako ste potovali okolju bolj prijazno,
Mladi poročevalci med počitnicami potujejo zeleno: pisni, foto in video prispevki o okolju
prijaznih poteh in potovanjih med počitnicami.
Zaključek Misije: Zeleni koraki med počitnicami: 31. avgust 2023.
Več: https://ekosola.si/misija-zeleni-koraki-22-23/

Mladi v svetu energije
Električna energija je popolnoma spremenila življenja ljudi; z njeno pomočjo se grejemo in z njo
poganjamo najrazličnejše naprave in stroje. V projektu predstavljamo pomen energije, različne
vire energije in ukrepe za njeno učinkovito rabo. Skozi različne projektne dejavnosti in
nagradni natečaj usmerjate otroke, učence in dijake, da raziskujejo in ustvarjajo o energiji. Z
dolgoletnim projektom podpiramo nizkogljičnost.
Kako lahko sodelujete? Raziskujte, razmislite, zamislite, predstavite. Na voljo
vam je učno gradivo, opis projekta, starostne skupine in aktivnosti pa so na
voljo na
https://ekosola.si/mladi-v-svetu-energije-22-23/

Ekokviz OŠ
Ekokviz za osnovne šole je skupinsko tekmovanje ekip učencev
6., 7., in 8. razredov osnovnih šol.
V letošnjem šolskem letu izpostavlja teme:

•
•
•
•

skupna tema za vse: E-RECIKLIRANJE
6. razred: EKOLOGIJA, ONESNAŽEVALCI IN VARSTVO OKOLJA
7. razred: OGLJIČNI ODTIS

8. razred: ZELENA ENERGIJA ZA ZELENO OKOLJE
Pravila, potek in dodatne informacije najdete na povezavi: https://ekosola.si/ekokviz-za-osnovne
-sole-22-23/

Ekokviz SŠ
Ekokviz za srednje šole je tekmovanje posameznikov - dijakov v znanju izbranih tem, letošnje teme:
ekologija, onesnaževalci in varstvo okolja, ogljični odtis, zelena energija za zeleno okolje, erecikliranje. Tekmovanje poteka v treh kategorijah glede na vrsto srednjih šol.
Več https://ekosola.si/ekokviz-za-srednje-sole-22-23/

NOV PROJEKT: Voda - naše bogastvo
Voda je naravna dobrina in je nujen pogoj za življenje na Zemlji. Voda v naravi nenehno
kroži. Z izhlapevanjem prehaja v ozračje in se s padavinami vrača nazaj na zemeljsko
površje, kjer se del vode porabi za življenjske združbe (zelena voda), del odteče v reke in v
podzemlje (modra voda), del vode pa izhlapi. Slovenija je bogata z vodami, čeprav niso
enakomerno prostorsko razporejene. Prednostna naloga je odpravljanje škodljivih vplivov
na vode, zagotavljanje vode primerne kakovosti za človeka in naravne ekosisteme ter
ohranjanje biotske raznovrstnosti.
Skozi šolsko leto izberite aktivnosti, s katerimi boste otrokom/učencem/dijakom približali
pomen vode in problematiko pomanjkanja pitne vode, raziščite vodna telesa v vaši bližini
(raziskujte biotsko pestrost v njeni bližini), izvedite v vrtcu/na šoli ozaveščevalno akcijo, s
katero boste izpostavili pomen varčevanja s pitno vodo, očistite brežino bližnjega potoka.
Dejavnosti lahko povežete s protokoli programa GLOBE.
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HRANA IN SAMOOSKRBA
Hrana ni za tjavendan
Že deveto leto zmanjšujemo količino zavržene
hrane z izvajanjem raznolikih aktivnosti.
Projekt vsako leto osvežimo, da lahko v njem
sodelujejo tako ustanove, ki so vključene dlje
časa kot tudi nove ustanove. Letos
organiziramo vrsto dejavnosti in nagradnih
natečajev v več sklopih: Zavržena hrana in
podnebne spremembe, Reciklirana kuharija,
Slovenski dan brez zavržene hrane in druge.
Za mentorje projekta smo ponovno pripravili didaktično gradivo, v
katerem so navedeni koraki dela in aktivnosti.
Te lahko povezujete tudi s krožnimi vsebinami in gradivi, sejmom
Altermed in Mladimi poročevalci za okolje.
Več: https://ekosola.si/hrana-ni-za-tjavendan-22-23/

Mlekastično! Izberem domače
V projektu boste raziskovali in ugotavljali pot mleka od kmetije do kozarca ter ugotovitve
predstavili na različne načine. V ospredju so teme in vprašanja o tem, kako pridobivamo
slovensko mleko, katero mleko uporabljajo slovenski predelovalci mleka, kako je
poskrbljeno za krave mlekarice, kdo so slovenski pridelovalci mleka, kakšen je pomen in
vpliv lokalne samooskrbe z mlekom ter o skrbi za živali.
V nagradnem natečaju izbiramo najboljše projekte ali aktivnosti v več starostnih
skupinah ter izstopajoče šolske ali lokalne kampanje v povezavi s
svetovnim dnevom mleka.
Več: https://ekosola.si/mlekasticno-izberem-domace-22-23/

Šolska VRTilnica
Šolski vrt odpira veliko možnosti za učenje in izvajanje aktivnosti med rednim poukom, poukom v naravi,
koristnim preživljanjem prostega časa ter za pridobivanje novega znanja v zdravem okolju.
V nagradnem natečaju iščemo naj vrtove: KLASIČNI VRT, VISOKE GREDE in
ZELIŠČNI VRT ter zanimivo in praktično uporabo sestavin s šolskega vrta »Kam
gre naš pridelek?«. Več: https://ekosola.si/solska-vrtilnica-22-23/

Altermed
Sejem Altermed (Green Vita) bo potekal v Celju od 17. do. 19. marca 2023 in je namenjen
predstavitvam aktivnosti ustanove o pomenu zdravja, dobrih praks, izmenjavam idej ter pridobitev
novih znanj za svoje delo.
Več https://ekosola.si/altermed-22-23/

Ekobranje za ekoživljenje
Projekt spodbuja branje literature z okoljsko tematiko za boljše razumevanje in globlje zavedanje bogate
kulturne in naravne dediščine ter spoštovanje. V njem lahko sodelujejo vsi: od otrok v vrtcih, mladih v
osnovnih in srednjih šolah do študentov na fakultetah. V projektu je razpisan likovni natečaj za mlajše in
literarni natečaj za starejše. Več o projektu na https://ekosola.si/ekobranje-za-ekozivljenje-22-23/
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MEDNARODNI PROJEKTI
LEAF - Znanje o gozdovih
Mednarodni projekt poteka po korakih t. i.
gozdnega cikla, ki je usklajen s sedmimi
koraki dela v programu Ekošola. Ustanova, ki
v enem šolskem letu izvede t. i. gozdni cikel,
prejme certifikat oziroma listino LEAF.
Posebej zanimiv in primeren je za ustanove ali skupine otrok, ki
namenjajo več pozornosti tematiki gozdov in z gozdovi
povezanimi temami, ter za ustanove, ki želijo čim več učnih ur
in drugih dejavnosti izvesti v gozdu in naravi. V sklopu
programa LEAF oziroma akcijskega načrta otroci obiščejo gozd vsaj
dvakrat na leto ter izvedejo vsaj tri dejavnosti v šolskem letu.
Seznam predlaganih dejavnosti je na spletni strani projekta,
dodate pa lahko dejavnosti po svoji izbiri ali predlogu otrok.

Več o projektu https://ekosola.si/znanje-za-gozdove-22-23/

YRE - Mladi poročevalci za okolje
Vabimo učence, dijake in študente, da okoljske vsebine, izzive in rešitve
raziskujejo in predstavijo na drugačen način: kot mladi poročevalci za okolje.
Svoje misli, opažanja, opise, komentarje, razprave, pogled skozi foto objektiv ali
kamero lahko predstavijo na katero koli okoljsko temo. Lahko pa preprosto
poročajo in predstavljajo okoljske dejavnosti svojih sošolcev ali vrstnikov, ki jih
izvajajo v različnih projektih programa Ekošola. Pomembno je, da dajo glas
okolju in da prispevki zaživijo na spletnih straneh, v lokalnih in drugih medijih!
Sodelujejo lahko učenci, dijaki in študenti, stari od 11 do 25 let, razdeljeni na
tri starostne kategorije: 11–14 let, 15–18 let, 19–25 let. Najboljše prispevke
nagradimo. Prispevke, ki jih bomo prejeli do 21. aprila 2023, bomo ocenili
tudi za mednarodno tekmovanje.
Šole se lahko prijavite tudi v kategorijo »Mednarodno sodelovanje«, kjer
pripravljate skupni prispevek.
Več: https://ekosola.si/mladi-porocevalci-za-okolje-22-23/

GLOBE
GLOBE je mednarodni raziskovalno-izobraževalni program ameriške vesoljske agencije NASA, ki mladim po vsem svetu ponuja
priložnost, da pomembno prispevajo k razumevanju Zemljinega sistema in globalnega okolja. V program, ki predstavlja svetovno
skupnost, učencev, učiteljev, znanstvenikov in državljanov, ki si prizadevajo za boljše razumevanje, vzdrževanje in izboljšanje
Zemljinega okolja v lokalnem, regionalnem in
globalnem svetovnem merilu, je vključenih
126 držav. Spodbuja poučevanje in učenje
naravoslovja, izboljšuje okoljsko pismenost
ter spodbuja znanstvena odkritja. Področja,
ki jih preučuje GLOBE, so: atmosfera,
biosfera, hidrosfera, pedosfera ter Zemlja kot
sistem.
Program s pomočjo jasnih protokolov (vse več
jih je prevedenih tudi v slovenščino)
vodi učitelje in učence vseh starosti pri
opazovanju okolja ter zapisovanju opažanj in
meritev,
na
drugi
strani
pa
omogoča znanstvenikom črpanje in uporabo
podatkov iz obsežne svetovne baze, ki jo
učenci in učitelji soustvarjajo.
Več https://ekosola.si/globe-22-23/
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Sedma številka Reciklirane kuharije
V sklopu projekta Hrana ni za tjavendan je izšla sedma številka knjižice Reciklirana kuharija. Knjižica je
tudi letos prava sodobna kuharica, ki ponuja številne nasvete in recepte, kako uporabiti ostanke jedi, na
primer kosila ali večerje.
Reciklirana kuharija: https://ekosola.si/wp-content/uploads/2022/06/Reciklirana-kuharija-2022.pdf
Želimo vam prijetno branje, ustvarjalno kuhanje in izvrstno postrežbo.

Zbornik ZGODNJE NARAVOSLOVJE - TEMELJ ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
V zborniku so zbrani prispevki, ki predstavljajo projektne vsebine in njihove
rezultate s področja naravoslovja v šolskem letu 2021/2022. Krovna tema je skrb za
okolje s splošnim upoštevanjem in delovanjem po načelih trajnostnega razvoja.
Vsebine prispevajo k razumevanju osnovnega spoznanja o naravi ter razumevanju
ekosistema kot osnove ekologije. Posebej so izpostavljeni odnosi in razumevanje
vpliva živih organizmov v interakciji z okoljem in sozvočju s človekom ter vsebine, ki
opozarjajo na škodljivo nenadzorovano onesnaževanja okolja.
Zbornik za šolsko leto 2021/2022 in pretekli zborniki so objavljeni na povezavi:
www.ekosola.si/gradiva.

5. oktober: svetovni dan učiteljev
Iskrene čestitke
v imenu programa Ekošola ob prihajajočem svetovnem dnevu učiteljev!
Hvala vsem, ki že vrsto let soustvarjate naše dejavnosti, in vsem, ki se nam v
letošnjem letu pridružujete prvič.
Hvala za trajnostno popotnico, delo, navdihe in dosežke!
NAPOVEDUJEMO

Tradicionalni slovenski zajtrk: 18. novembra 2022
Več na https://www.nasasuperhrana.si/

ETZO 2022: 19. do 27. novembra 2022
Tematski fokus letošnjega leta je TEKSTIL! Tekstilna in oblačilna industrija je skupaj s
prometom, živilsko industrijo in bivanjem ena izmed največjih onesnaževalcev. Ima velik
vpliv na rabo tal, onesnaževanje vode in emisije toplogrednih plinov.
Vse projekte za zmanjševanje količin odpadkov in krožno gospodarstvo v programu
Ekošola je mogoče povezati z Evropskim tednom zmanjševanja odpadkov (ETZO). Zato
vas pozivamo, da v času ETZO to je od 19. do 27. novembra, organizirate vsaj eno
dejavnost, kot je na primer ozaveščevalna kampanja, čistilna akcija, predelava, ponovna uporaba ali drugo. Še posebej
dobrodošle so akcije na temo tekstila - krožni in trajnostni tekstil.
Akcije prijavite do 10. novembra, opis in navodila ETZO na: https://etzo.gzs.si/

Naši partnerji v šolskem letu 2022/2023
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