Tehniški dan ČISTILNA AKCIJA IN UREJANJE OKOLICE ŠOLE
Dan: sobota, 6. 4. 2019
Navodilo vsem razrednikom: učenci naj s stojal za kolesa odstranijo verige za zaklepanje koles in iz
skirojnice žabice za skiroje. Neodstranjene verige in žabice bomo v petek popoldan prežagali, da
bomo stojala v soboto lahko prebarvali, v skirojnici pa bo na ta način več prostih mest.

1. razred: vodja MATEJA RAZRESEN in TOMAŽ BAJŽELJ
UREDITEV ZELIŠČNEGA VRTA – 10 učencev 1. b razreda – vodja Andreja Grašič
Material za delo: humus (2 x 70 l), sadike zelišč, bobrovci za napise zelišč, zemlja s šolskega vrta za
mešanje s humusom
Pripomočki za delo: grabljice, metlice, kopuljice, vrtnarske rokavice (prinesejo učenci), grablje,
lopata, rokavice za enkratno uporabo
Na lokaciji trenutnega zeliščnega vrta se bo vrt ponovno uredil. Gredo bo potrebno oblikovati, omejiti
s kamenjem ali bobrovci, nasuti z zemljo in nato dodati svežo zemljo pomešano z vrtno zemljo.
Posadijo se zelišča.
UREDITEV CVETLIČNE GREDICE PRED VHODOM V ŠOLO – 9 učencev 1. A – vodja Maja Ovsenik
UREDITEV CVETLIČNE GREDICE PRED VHODOM V ŠOLO – 9 učencev 1. B – vodja Nataša Zaletelj
Material za delo: humus (4 x 70 l), črna folija, sadike vrtnic, sivke, nizkih trajnic
Pripomočki za delo: grabljice, metle, kopuljice, vrtnarske rokavice (prinesejo učenci), grablje, lopata,
olfa nož
Greda bo pripravljena tako, da se vanjo nasuje humus pomešan z vrtno zemljo, nato se pokrije s črno
folijo, jo zareže na mestih, kjer bodo rastline in nato v nastale luknje posadi rastline (vrtnice-posadi
hišnik, sivka in blazinaste trajnice-učenci). Ko so rastline posajene, se folijo prekrije z lubjem, ki bo
pokrilo folijo. Nivo lubja naj ne bo čez robnike.
POBIRANJE VEJ IN SAJENJE SONČNIC V LONČKE – 10 učencev 1. razreda – vodja Magda Pužem
Material za delo: humus (1 x 70 l), semena sončnic, črni lončki za sajenje
Pripomočki za delo: grabljice, metle, vrtnarske rokavice, lopatke (prinesejo učenci), grablje, lopata
UČENCI PRI DELU NUJNO POTREBUJEJO ROKAVICE! Tisa je strupena rastlina, po opravljenem delu
naj učenci obvezno umijejo roke. Hišnik bo porezal veje grmov, učenci jih znosijo na traktorsko
prikolico. Ko z delom končajo v lončke posadijo semena sončnic, jih zalijejo in zanje skrbijo dokler
niso primerni za zasaditev pred šolskim vhodom.

Material, ki je pri posameznih dejavnostih temno obarvan, in vrtnarske
rokavice naj otroci prinesejo od doma. V šoli jim bomo lahko zagotovili le
rokavice za enkratno uporabo, ki pa so za otroške roke neustrezne velikosti.

5., 7., 8. in 9. r - UREJANJE ŠOLSKEGA IGRIŠČA – vodji Barbara Vevar in Lovro
Sušnik + 2 spremljevalca
BARVANJE VRTNE UTE – Barbara Vevar
Potrebni učenci: 5.R –Matija Šavs, Zala Markovec, Taja Golc, Mark Oblak (5. a), Kaja Sušnik (5. b) + 3
učenci 8. a razreda
Material za delo: čopiči, barve za les, brusni papir, držala za brusni papir (v TIT)
Pripomočki za delo: zaščitna oblačila, rokavice, nizka lestev
Po dva učenca delata na vsaki strani hiške. Najprej se z grobin, nato s finim brusnim papirjem
prebrusi celotna hišica, nato se hišico 1 x prebarva. Okoli oken se prebarva z drugačno barvo.
PRIPRAVA NOVE GREDE NA ŠOLSKEM VRTU – Barbara Vevar
Potrebni učenci: 2 učenca 8. b in 2 učenca 8. c razreda
Material za delo: veje, kompost (B. Vevar)
Pripomočki za delo: vrtnarske rokavice, škarje za veje, 4 lopate, samokolnica, mreža za sejanje
Na mestu, kjer bo greda se pred dnevom dejavnosti zravna teren in zdrobi material. Zasnuje se oblika
grede in se vrhnji material odstrani do globine 10 cm. V nastalo jamo se znosi vejevje, ki je ostalo od
jesenskega obrezovanja drevja, pokrije se s plastjo odkopane zemlje in prekrije z debelo plastjo
komposta.
POMETANJE IGRIŠČA – Lovro Sušnik, Blaž Belehar, Matej Bohinjec
Potrebni učenci: 4 učenci 9. a in 4 učenci 9. b razreda
Material za delo: /
Pripomočki za delo: stroj za pometanje, metle, samokolnica, lopate, vrtnarske rokavice
Učenci skupaj s hišnikom Lovrom pometejo igrišče, odstranijo zemljo pod klopcami, očistijo kanalete
ob igrišču.
BARVANJE STOJAL ZA KOLESA – Lovro Sušnik
Potrebni učenci: 4 učenci 7. a, 3. učenci 7. b, 3 učenci 7. c
Material za delo: barva za kovino, brusni papir, stolice za stojala, karton, čopiči
Pripomočki za delo: zaščitna oblačila, držalo za brusni papir, škarje, rokavice
Učenci položijo stojala na stolice, pod njih dajo karton, nato stojala zbrusijo z brusnim papirjem in
enkrat prebarvajo z vseh strani.

Temno obarvan material pri posameznih dejavnostih naj učenci prinesejo od
doma (znotraj skupine naj se dogovorijo, kdo bo kaj prinesel). Zaščitna
oblačila in vrtnarske rokavice zagotovi vsak sam, v šoli bodo na voljo rokavice
za enkratno uporabo.

Navodila za čistilno akcijo:
Delovne rokavice vrečke za odpadke bodo učenci dobili na zbornem mestu pri
šoli. Učenci med pohodom zbirajo odpadke, ki jih bodo odložili na zbirnih mestih
ob cesti, kjer jih bomo kasneje pobrali in odpeljali na deponijo. Pri zbiranju
odpadkov bodite pozorni, pobirajte vse odpadke, razen nevarnih odpadkov.
S seboj morate imeti prvo pomoč
OSNOVNA ŠOLA DUPLJE OČIŠČEVALNA AKCIJA
1. DUPLJE
(OŠ Duplje– Konca-Strahinj-OŠ Duplje
Mesto zbiranja odpadkov: ob poti
Razredi: 1., 2., polovica 3. razreda
Število učencev: 43
Zbor: 8.10 pred šolo
Predviden povratek: 10.45
Vodja: Darinka Oblak
Spremljevalci: Darinka Oblak, Lili Horvat, Katja Lang
Lovec, Kukovič Nejc tel. 031784 886
2. DUPLJE
(OŠ-Duplje-Zadraga-Trnovc –OŠ Duplje )
Mesto zbiranja odpadkov: ob poti
Razredi: polovica 3. razreda, 4., 5.
Število učencev: 40
Zbor: 8.10 pred šolo
Predviden povratek: 10.45
Vodja: Mihela Križaj Trebušak
Spremljevalci: Ksenija Bucalo, Mihela Križaj Trebušak, Damjana Debenec
Lovec, Blažič Jure tel.: 031 844 339
Zbiralna akcija papirja: Tatjana Šter, Ida Jeraša

OSNOVNA ŠOLA NAKLO OČIŠČEVALNA AKCIJA
1. ŽELIN
(OŠ Naklo–Cegelnica–Želin–OŠ Naklo)
Mesto zbiranja odpadkov: ob poti
Razredi: 4., 5. (5 učencev je pri Barbari Vevar)
Število učencev: 88
Zbor: 8.10 pred šolo
Predviden povratek: 10.45
Vodja: Breda Rajh
Spremljevalci: Breda Rajh, Jana Ovsenik, Tanja Benedičič, Špela Ahčin, Špela
Kokalj
Lovec, Pisek Janez tel.: 070 710 277

2. KAPNIK
(OŠ Naklo–Strahinj–Želin–Kapnik)
Mesto zbiranja odpadkov: ob poti
Razred: 6.
Število učencev: 57
Zbor: 8.10 pred šolo
Predviden povratek: 10.45
Vodja: Petra Peternel
Spremljevalci: Vera Stoilov Spasova, Petra Peternel, Jasna Zupan, Tinka
Bertoncelj
Lovec, Tomaž Vilijem tel.: 041 335 965

3. MLINČKI
(OŠ Naklo–Cegelnica–Mlinčki)
Mesto zbiranja odpadkov: ob poti
Razredi: 2., 3.
Število učencev: 77
Zbor: 8.10 pred šolo
Predviden povratek: 10.45
Vodja: Petra Jelenc
Spremljevalci: Stanka Kolenko, Karla Tušek, Petra Jelenc, Barbara Ušaj, Petra
Gašparič
Lovec: Vinko Škofic, tel.: 040 981 122

4. POLICA
OŠ Naklo–Pečice (križ)–Zaletelov vogu–Polica–OŠNaklo)
Mesto zbiranja odpadkov: ob poti
Razredi: 8.
Število učencev: 50 (7 učencev je pri Barbari Vevar)
Zbor: 8.10 pred šolo
Predviden povratek: 10.45
Vodja: Jasna Omerzu
Spremljevalci: Anja Košnik, Katja Marenk, Jasna Omerzu
Lovec, Markič Anton tel.: 041 686 887

5. NAKLO I
(OŠ Naklo–Vlak–Dinos–Merkur–Okroglo–OŠ Naklo)
Mesto zbiranja odpadkov: ob poti
Razredi: 9.
Število učencev: 34
Zbor: 8.10 pred šolo
Predviden povratek: 10.45
Vodja: Barbara Kordež
Spremljevalci: Barbara Kordež, Tihana Smolej
Lovec, Kokalj Aleš tel 041 254391 + Štilec Janez Tur. Društvo tel. 040 553 332

6. NAKLO II
(OŠ Naklo–Resman–Dobrava–Spomenik Okroglo–OŠNaklo)
Mesto zbiranja odpadkov: ob poti
Razredi: 7
Število učencev: 54
Zbor: 8.10 pred šolo
Predviden povratek: 10.45
Vodja: Katarina Gorenc
Spremljevalci: mag. Marjeta Šifrer, Nataša Černilec, Tina Žagar Pernar
Lovec: Športno društvo - Primož Povše tel: 031 324 001
Zbiralna akcija papirja OŠ Naklo:
Renata Knap, Andreja Hafner Krek, Maruša Jazbec Colja, Špela Eržen
Zbiralna akcija papirja Podbrezje:
Špela Slabe

