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OBVESTILO! 

 

V soboto, 13. 4. 2019, bomo izvedli po LDN EKODAN na temo Posadimo sadovnjak  v 

sodelovanju s Turističnim društvom Sveta Trojica in zunanjimi strokovnjaki. 
Učenci pridejo v šolo ob 8.30. Obvestilo o avtobusnih prevozih bo objavljeno na spletni 
strani šole. Ta dan ni organiziranega jutranjega varstva in podaljšanega bivanja.  

UČENCI BODO VKLJUČENI V RAZLIČNE AKTIVNOSTI: 

1. triada ( 1., 2. in 3. razred ) 

 predstavitev živali BOBER v razredu (pomen za okolje, izumrtje, vračanje v okolje, 

ekološki pomen bobra, …) 

 sprehod do jezera in spoznavanje rastlinskih in živalskih vrst pri jezeru 
 ogled novo posajenega sadovnjaka pri jezeru 

Dejavnosti bo vodil g.Jože Sedonja iz mariborskega inštituta za varovanje narave. 
Učenci naj imajo s seboj nahrbtnik s plastenko vode in kakšen prigrizek. 

2. triada ( 4. in 5. razred) 

 poslušanje zvokov PTIC in ogled fotografij v razredu  

 sprehod do bližnjega gozda in popis števila in vrste ptic 

 ogled novo posajenega sadovnjaka pri jezeru 

 Dejavnosti bo vodil g. Robert Šiško ( ljubiteljski ornitolog, fotograf in naravovarstvenik)  
Učenci naj imajo s seboj nahrbtnik, podlago za reševanje delovnega lista na 
terenu, pisalo, po želji daljnogled, plastenko vode in kakšen prigrizek. Učenci 

naj bodo zaščiteni proti klopi. 

 

3. triada ( 6., 7., 8. in 9. razred ) 

 Učenci gredo skupaj z razredniki do pobočja nad jezerom, kjer bodo skupaj s 

predstavniki TD Sv. Trojica posadili avtohtone vrste jablan – SADOVNJAK. 
Dejavnost bodo  vodili predstavniki TD Sv. Trojica  
Učenci naj pridejo primerno športno- delovno obuti in oblečeni. Zraven naj 

prinesejo lopate, motike, »štihe«, grablje, zalivalko in zaščitne rokavice (po 
predhodnem dogovoru z razredniki). Učenci naj imajo s seboj nahrbtnik s 

plastenko vode in kakšen prigrizek. Malico dobijo v šoli. 
 
Dan bomo zaključili ob 12.20. V primeru dežja, bo ta dan izveden v petek, 12. 4. 

2019, v soboto pa je potem pouk po petkovem urniku. 
 

Ekokoordinatorici:  
Marta Jemenšek in Anka Leopold 
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