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1. POTEK DNEVA
UVODNI DEL
Vsi učenci in učitelji se zberemo v večnamenskem prostoru. Za začetek preko powerpoint
predstavitve in kratkega filma predstaviva pomen današnjega dne. Poslušamo himno in si
pogledamo videospot. Sledi razdelitev v skupine, določitev območij čiščenja in naloge.
Skupina, ki se pridruži skavtom odide do skavtskega doma na Kamnitnik. Pred odhodom
vzamejo malico.
Ostali učenci in delavci šole pa se preko igre seznanimo, kaj spada v določeno vrečo.
GLAVNI DEL
Učenci in učitelji prevzamejo vreče, rokavice in orodje, ki ga potrebujejo in očistijo mesto,
ki jim je bilo določeno. Smeti ločujejo po barvnih vrečah in jih odnesejo na zbirno mesto ob
ekološkem otoku.
ZAKLJUČNI DEL
Vsi se zberemo v večnamenskem prostoru. Vsaka skupina poroča o svojem delu, o številu
zbranih vreč ter podatke vnesejo v tabelo, ki bo pripravljena na določenem mestu.
Skupaj si ogledamo fotografije, plakate, ki smo jih izdelovali tekom tedna in vrednotimo
opravljeno delo.
2. ČASOVNA RAZOPREDITEV
čas
7:30 – 8:00
8:00 – 9:00 (8:30 – skavti)
9:00 – 10:15
10:15 – 10:45
10: 45 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 12:45

dejavnost
Varstvo
Zbiranje v večnamenskem prostoru, himna in logistika
Čiščenje
Malica
Čiščenje in pospravljanje orodja
Zbor v večnamenske prostoru in evalvacija dneva
Varstvo – odhodi domov

3. NAČRTOVANO ŠTEVILO UR DEJAVNOSTI UČENCEV
Načrtovano imamo 5. ure dejavnosti za učence. Med dejavnostjo bo potekala
medpredmetna povezava in sicer: SPO, NAR, SLO, SOU, DVZ, in RAS, SPP.
4. CILJI
- Seznanijo se z akcijo Očistimo Slovenijo.
- Ločujejo smeti.
- Spoznajo pomembnost čiste narave.
- Sprejmejo odgovoren način življenja.
- Pozorno poslušajo navodila.
- Pripravijo vse potrebno za delo.
- Urijo ročne spretnosti (grabljenje, pometanje…)
- Pri delu si pomagajo.
- Sodelujejo med seboj.
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Krepijo zdrav občutek samozavesti in zaupanja vase.
Oblikujejo pozitivne vedenjske vzorce.
Poskrbijo za varnost.
Krepijo občutek za estetik.

5. SEZNAM MOREBITNIH ZUNANJIH SODELAVCEV OZ. SLUŽB S KATERIMI SE VIZ
DELO NAČRTUJE
Pri načrtovanju bomo sodelovali z loškimi skavti ter koordinatorico Leo Mlakar
6. PREDRAČUN ZA PREVOZ
Pri izvedbi ni potreben prevoz.
7. NAČRT OSTALIH STROŠKOV
Nakup metel.
9. SOGLASJA STARŠEV O SEZNANITVI S POTEKOM DNEVA IN STROŠKIH
Soglasja staršev o seznanitvi s potekom dneva imajo razredničarke.
10. IZBRANI OZ. DOLOČENI IZVAJALEC PREVOZA
Ga ni.
11. DRUGO V SKLADU Z DOGOVOROM Z VODSTVOM ŠOLE
Dogovor o sodelovanju vseh delavcev šole in prostem dnevu, ki ga bomo koristili
10.4.2012.
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 Obvestilo o posebnem dnevu
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OBVESTILO!
Spoštovani starši,
Obveščamo vas, da bomo v soboto, 24.3.2012, za vse učence šole izvedli posebni dan in
sicer naravoslovni dan – Eko dan. Pridružili se bomo vseslovenski akciji Očistimo slovenijo
2012.
Dan bo potekal od 8.00 do 12.30, tako bodo organizirani tudi prevozi. Natančnejše vozne
rede bodo učenci dobili tekom tega tedna.
Učenci naj bodo primerno oblečeni in obuti, saj bo dan potekal večinoma v okolici šole.
Učenci 9. razreda in večina učencev višje stopnje posebnega programa pa se bodo tisti
dan pridružili škofjeloškim skavtom. Skupaj z njimi bodo pomagali čistiti Kamnitnik.
Vse kar potrebujejo učenci pri čiščenju (vreče, rokavice, orodje) bodo dobili v šoli. Tudi za
malico bo poskrbljeno.
V primeru slabega vremena bodo dejavnosti potekale v šoli.
V primeru, da se učenec udeleži čistilne akcije v kraju, kjer živi, naj prinese potrdilo
organizacije ali društva (gasilci, taborniki, skavti, ribiška družina…).
Lep pozdrav,
koordinatorici Milena Dobnikar in Tonka Klemenčič
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Ime in priimek učenca: _______________________________
Obveščeni smo o poteku naravoslovnega dneva – Očistimo Slovenijo 2012.
Podpis staršev: _____________________________
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EVALVACIJA
NARAVOSLOVNI DAN – EKO DAN 24. marec 2012
V soboto, 24.3.2012 smo na naši šoli imeli naravoslovni dan, pridružili smo se
vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo 2012. Posebni dan je potekal v dopoldanskem času
s pričetkom ob 8.00. Zaključil pa se je ob 12.30.
Vsi učenci in učitelji so po skupinah aktivno sodelovali in uspešno zaključili zadolžitve.
Posebnega dneva so se udeležili vsi učenci obeh programov.
Udeležba po razredih:
razred
število
1. in 2.
4
3. in 4.
6
5. in 6.
3
7. in 8.
6
9.
5
PP 2
3
PP 3 a
4
PP 3 b
5
PP 4 a
4
PP 4 b
4
PP 5 a
2
PP 5 b
3
skupaj
49
Pri akciji je sodelovalo tudi 22 učiteljev, ravnateljica, pomočnica ravnateljica, svetovalna
delavka, hišnik in 3 čistilke.
Skupaj nas je bilo 78.
Dan je potekal po zastavljenem načrtu:
 predstavitev dneva in razdelitev v skupine
 delo po skupinah
 evalvacija
Skupaj smo zbrali:
barva vreče
RUMENA
ČRNA
ZELENA
RDEČA

število
9
26
1
0

Veseli nas, da v okolici šole in na Kamnitniku nismo našli nevarnih odpadkov.
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Izpostavili bi druženje učencev višje stopnje posebnega programa in nižjega
izobrazbenega standarda z loškimi skavti. Zdi se nama zelo pozitivno.
Za vse učence in tudi delavce šole je bi dan posebno doživetje, saj smo naredili nekaj
dobrega za našo naravo in Slovenijo.

koordinatorici Milena Dobnikar in Tonka Klemenčič
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