
 

 

DELOVNA SOBOTA, 30. 3. 2019 

 

V SOBOTO, 30. 3. 2019, bomo imeli spremenjen program dela. 

Prvo uro bomo namenili evakuaciji, učenci v učilnice pridejo obuti. Učitelji razredniki učencem 

posredujejo informacije o poteku evakuacije. Ko bo sprožen alarm, bomo učenci in delavci šole 

zapustili šolo po poti za evakuacijo. Evakuacija mora potekati po za to določenih poteh, zaključili 

pa jo bomo po pregledu vseh postopkov na šolskem igrišču. 

Po povratku bomo nadaljevali z delom v razredu na temo Onesnaževanja okolja. Učenci po 

skupinah rešujejo delovne liste (4 skupine, učitelj ima tudi rešitve, ki jih skupaj pregledajo). Ob 

9.55 bo za vse učence malica v matičnih učilnicah. Po malici učitelji skupaj z učenci odidejo do 

hišnikov in prevzamejo pripomočke za čiščenje. Čistilna akcija se prične ob 10.30 in zaključi ob 

12.40. Pri vseh urah so ta dan prisotni razrednik, sorazrednik in učitelji, ki nimajo razredništva. 

Učenci od 1. – 3. razreda bodo imeli ekološke delavnice na temo Odpadki, ločevanje odpadkov, 

predelava odpadkov. 

 

PROGRAM ZA UČENCE OD 5. DO 9. RAZREDA: 

− 8.20 – 9.05 evakuacija 

− 9.10 – 9.55 razredna ura na temo onesnaževanja okolja 

− 9.55 – 10.10 malica 

− 10.10. – 10.30 prevzem orodja in materiala za čiščenje 

− 10.30 – 12.40 čistilna akcija in urejanje okolice šole 

 

PROGRAM PRVE TRIADE IN 4. RAZREDA: 

− 8.20 – 9.05 evakuacija  

− 9.10 – 9.55 ekološke delavnice 

− 9.55 – 10.10 malica 

− 10.10 – 10.55 ekološke delavnice 

− 11.00 – 12.40 čistilna akcija in urejanje okolice šole 



EVAKUACIJA ŠOLE 

Cilj evakuacije je preveriti našo usposobljenost za ravnanje v primeru naravnih nesreč Evakuacija 

poteka v koloni učitelj in za njim učenci, izvaja se točno po evakuacijskih poteh, vsi učenci, učitelji 

in delavci šole, pa se zberemo na šolskem rokometnem igrišču. 

 

ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE ŠOLE 

Čistilna akcija poteka po priloženem načrtu, učenci pa čistijo pod vodstvom in v spremstvu 

učiteljev razrednikov, sorazrednikov in ostalih učiteljev. 

Vsa sredstva za čiščenje bosta razdelila hišnika pred stranskim vhodom v šolo. Učenci bodo dobili 

rokavice in vrečke za pobiranje odpadkov. V rumene vreče gredo dajo plastenke, plastično 

embalažo, tetrapak, pločevinke in plastične vrečke, v črne vreče  gredo biološki odpadki, ki jih 

odlagamo v zabojnike za biološke odpadke pri šoli. V zelene vreče zbiramo mešane ostale 

odpadke, kot so tkanine, stiropor, keramika, kovina. Steklo odlagamo v zabojnik za steklo na 

najbližjem ekološkem otoku ali v zabojnik pri šoli.  

 Učenci naj vse vreče s smetmi odložijo k zabojnikom za smeti pri ograji, vendar na notranji strani. 

Vreče bo pobrala komunala Kranj s smetarskimi vozili. 

Učenci, ki bodo čistili šolsko igrišče, bodo dobili metle, smetišnice, grablje in kante za kamenje. 

Tisti, ki bodo prekopavali jamo za skok v daljino pa tudi lopate in kramp. Orodje s katerim bodo 

delali, naj vrnejo hišniku nepoškodovano. 

Učitelji ste zgled učencem, zato jih spodbujajte k delu in zavedanju o pomenu ohranjanja čistega 

okolja. Čistilno akcijo zaključite po predvidenem programu. 

 

 

Dodatno gradivo: 

V primeru, da učenci učne liste rešijo pred zaključkom ure, priporočamo ogled naslednjih 

video posnetkov. 

https://www.youtube.com/watch?v=HQTUWK7CM-Y 

https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8 

https://www.youtube.com/watch?v=hKFV9IquMXA 

 

 

 

PRILOGA: razpored strokovnih delavcev in zemljevid čiščenja. 

 
Organizatorici: Andreja Longer, Tanja Stanić 
 

Kranj, 25. 3. 2019 
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