
KAKO ČUDOVIT JE TA SVET 

 

V šolskem letu 2020/2021 je v projektu Kako čudovit je ta svet, kljub okrnjenemu pouku, nastalo kar nekaj 

izdelkov, s katerimi smo želeli pri učencih vzpodbuditi odgovoren odnos do našega planeta. V projektu so 

aktivno sodelovali učenci od 2. do 4. razreda. Večino našega likovnega pouka in nekateri dnevi dejavnosti so 

potekali s ponovno uporabo odpadnega materiala. Na tak način je nastalo kar nekaj izdelkov, ki smo jih 

razstavili na spletu oz. na šoli. 

Dejavnosti, ki smo jih izvajali so pri učencih krepile ustvarjalnost, ročne spretnosti in odgovoren odnos do 

okolja, soljudi in seveda našega planeta. Učenci so ozavestili problematiko pretirane potrošnje in dejstva, da 

lahko sami izdelajo prav tako lepe in uporabne izdelke, kot jih prodajajo v trgovinah.  

Z učenci smo na številnih sprehodih v gozd v širši okolici šole naleteli na številna divja odlagališča oblačil, 

embalaže hrane, raznih torb ipd, ki jih za seboj puščajo begunci. Učenci so ozavestili, kako napačno odlaganje, 

metanje odpadkov v naravo, ne-ločevanje in preobsežna potrošnja, škodujejo našemu planetu. V ta namen ..  

smo se povezali s KS Gračišče in se skupaj z njimi 17. 4. 2021 udeležili čistilne akcije. V šoli za ta namen 

organiziramo ̋ mini čistilne akcije˝ v katerih med razrednimi urami čistimo okolico šole. Skoraj ves likovni pouk 

in številne dejavnosti namenjamo uporabi odpadnega materiala. Na šoli skrbno ločujemo odpadke. 

Udeležujemo se akcij menjave oblačil in tudi stara oblačila uporabljamo za izdelovanje igrač ter drugih izdelkov. 

Na ta način nekaj malega prihranimo in z majhnimi koraki skrbimo za prijaznejši in bolj čist svet. 

 

  
  

Nekaj utrinkov dejavnosti: 

 

1. NOVOLETNI IZDELKI IZ ODPADNEGA MATERIALA 
 

    
 



    
 

2. MOZAIKI IZ ODPADNEGA PAPIRJA 

 

        
3. PTIČJE HIŠICE IZ ODPADNE EMBALAŽE 

 

      
 

Vse ptičje hišice so celo zimo privabljale ptičke, ki so v njih našli hrano in zavetje. 

4. VELIKONOČNI IZDELKI 
 

      



 

5. GLASBILA IZ ODPADNEGA MATERIALA 

 

            
 

 

 

 

 

6. IGRAČE IZ ODPADNEGA MATERIALA 

    
 

7. OPICE IZ NOGAVIC/HLAČNIH NOGAVIC 
 

           
Zapisala in zbrala Narrayani Premal 


