V sklopu programa EKOŠOLA se v šolskem
letu 2018/19 izvajajo naslednje aktivnosti:
 projekt »STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM«:
Tudi v šolskem letu 2018/2019 se program Ekošola pridružuje projektu fundacije Pismo
srca in družbe Dinos, ki spodbuja akcijo zbiranja odpadnega papirja.
Zbrana sredstva so namenjena za štipendije mladih, ki živijo v socialno šibkejših razmerah
in se s svojo nadarjenostjo uveljavljajo na različnih podr očjih umetnosti, kulture, športa,
okolja….

 projekt EKO-PAKET:
Projekt Eko-paket spodbuja pravilno ravnanje z odpadno kartonsko embalažo za mleko in sokove
(KEMS oz. odpadna embalaža Tetra Pak). S pravilnim zlaganjem, ločenim zbiranjem in odlaganjem
odpadne KEMS v rumene zabojnike, ki so postavljeni na šolskih hodnikih, v učni kuhinji in šolski
kuhinji, omogočimo njeno recikliranje in ponovno uporabo sekundarnih surovin za izdelavo novih
izdelkov. Tako ohranjamo številne naravne vire, še posebej les.

 projekt ALTERMED:
Od petka, 15. do nedelje, 17. marca 2019, poteka sejem Altermed v Celju, na katerem sodeluje tudi
naša šola. Letošnja tema je »Prehrana, gibanje in zdravje«.
15. marca 2019 se bo na razstavnem prostoru predstavila tudi naša šola. Vabljeni.
S projektom Altermed želimo izpostaviti odnos do zdravja, da zdravje doživljamo in pojmujemo kot
vrednoto. Posebej za to, ker ima zdravje kot vrednota tudi v družini svoje pomembno mesto.

 projekt »HRANA NI ZA TJA V EN DAN«:
Ali ste vedeli, da v Sloveniji zavržemo preko 150 tisoč ton hrane, kar pomeni, da jo vsak Slovenec
letno zavrže približno 72 kilogramov? Hrana, ki jo zavržemo, predstavlja zavrženo vodo, energijo
in naravno bogastvo. Zato iščemo rešitve, da odpadkov ustvarimo čim manj - tudi na področju
prehrane. Pomembno je, da količinsko prevzamemo le tako velik obrok, kot ga lahko pojemo!

 projekt »JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO – STARA PLASTENKA ZA NOVO ŽIVLJENJE«:
Sodelujemo v vseslovenskem ozaveščevalno-humanitarnem projektu v sklopu katerega zbiramo
odpadne plastenke z oznako PET ali 01. Odlagamo jih v zabojnike z napisom »plastenke«, ki so
nameščeni na šolskih hodnikih.
Zbrana sredstva bodo namenjena Ginekološko-porodniškemu oddelku splošne bolnišnice Novo
mesto za monitor za nadziranje vitalnih funkcij novorojenčkov.

 ostale zbiralne akcije:
o Zbiranje ODPADNIH POKROVČKOV (ZAMAŠKOV) za Loti iz Žič, ki ima hudo bolezen (cerebralna paraliza),
terapije pa so velik finančni zalogaj. Zamaške se odlaga v označene kartonske škatle na šolskih hodnikih.
o Zbiranje ODPADNIH KARTUŠ, TONERJEV in TRAKOV v namen recikliranja: kartonski zabojnik za zbiranje
tovrstnih odpadkov se nahaja v šolski knjižnici.

Z obveščevalnimi in zbiralnimi akcijami smo humanitarni in solidarni do soljudi, s prostovoljnim in
zavestnim ločevanjem odpadkov pa ohranjamo naravo!
VABLJENI K SODELOVANJU!

