
MATI ZEMLJA 

(odlomek):

  
Toda vsak oblak potemni, glasno žaluje in se joče,

Kadar človek to prekrasno lepoto raniti hoče,

In kadar človek jo tako hudobno z globokimi ranami

zasnuje,

Vsa jezna se mati Zemlja mu maščuje.
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EKO KRALJ 
(odlomek)

 

 

 

…kadar pa mu je časa primanjkovalo, si je preprosto
omislil novo tovarno ali pa povečal svoja polja in

pašnike na vasi. Vse je bilo v najlepšem redu, dokler se
tisti, ki so živeli na vasi, niso začeli pritoževati: »V
potokih je voda umazana!«; »V ribnikih ni rib!«;

»Ptice so odletele!«; »Čebele ne nabirajo medu!«;
»Zelenjava je brez okusa!«; »Naših jabolk še črvi ne

marajo več!«.
 
 
 

 

 

 

 

RAZISKAVA O RABI PVC VREČK
 

POROČILO

 

 

Odločil sem se, da naredim raziskavo o tem, koliko plastičnih
vrečk porabim na teden. Menim namreč, da se sploh ne
zavedamo, kako veliko plastičnih vrečk dnevno porabimo
brez potrebe.
V trgovini dobimo vrečke za shranjevanje sadja, čistil ipd. V
plastičnih vrečkah pogosto dobimo tudi kruh in ostale
pekovske izdelke.
Veliko plastičnih vrečk konča v naravi, v rekah, oceanih na
ulicah, kar pa ni prijazno okolju. 
Na spletu sem zasledil informacijo o tem, da v ZDA vsak dan
porabijo pribl. 100 bilijonov plastičnih vrečk.
Preštel sem vrečke, ki sem jih po nakupih prinesel domov. V
enem tednu sem jih naštel kar dvajset.
Menim, da bi bilo najbolje, da bi vsak vedno imel s seboj
vrečke iz blaga, ki jih lahko uporabljamo dalj časa. Količino
plastičnih vrečk bi bilo potrebno zmanjšati ali pa jih celo
umakniti iz prodaje. 

Erazem (9. A)

SMETIŠČA V LJUBLJANI

 

 

Javno smetišče/smetišče
namenjeno domačim odpadkom.

 

Del smetišča, ki je namenjen
javnemu odvozu odpadkov

(smetarski avtomobili).
 

 

Staro smetišče.

 

Sortirnica in hkrati del, ki ni
namenjen javnosti.

 
 

 

Mojiceja Podgoršek

 

Mojiceja Podgoršek
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ALI HRANO LAHKO RECIKLIRAMO?

 

 

 

 

 

Živilski odpadki so lahko večji problem kot odpadna
embalaža. Ostanki hrane namreč med gnitjem
proizvajajo toplogredne pline. V Sloveniji letno
zavržemo približno 64 kg hrane na prebivalca.
Ostanke hrane lahko recikliramo na različne
načine. Namesto, da ostanke kosila zavržemo, lahko
iz njih pripravimo novo jed. Kakovostna živila in
topli obroki vsakodnevno ostajajo tudi v gostinskih
obratih in v trgovinah. Leta 2014 je v Sloveniji zaživel
projekt, ki nosi naslov Hrana ljudem, ne smetem.
Projekt poteka pod okriljem Slovenske filantropije.
Hrano iz restavracij in trgovin prostovoljci
razvažajo socialno ogroženim skupinam. V letu 2021
so prostovoljci razvozili 121 ton hrane, ki bi drugače
končala v smeteh. 

 

Projekt ECO-US SUPPORT: 

Tretje mednarodno srečanje v

Sloveniji

13. 12. 2021 - 18. 12. 2021

 V ponedeljek, 13. 12., so v Ljubljano prispeli naši partnerji iz
Turčije, Estonije, Bolgarije in Italije. Prvi dan so se nastanili v
bližnjem hotelu in se pripravili na aktivnosti, ki so sledile v
naslednjih dneh. 
V torek smo naše goste pozdravili v rumenih majicah z
logotipom naše šole. Priredili smo kratek pozdravni
program in jim razkazali našo šolo ter njeno okolico. Sledile
so predstavitve nalog o biodiverziteti in kosilo. Po kosilu smo
imeli nekaj prostega časa, nato pa smo se udeležili večernega
koncerta v šolski telovadnici. Za dobro vzdušje je poskrbel
pevski zbor ter učiteljski band. Po koncertu smo naše
želodčke napolnili s picami velikankami, nato pa smo se polni
vznemirjenja, kaj nam bo prinesel naslednji dan, odpravili
domov.
V sredo smo se najprej podali na kratek sprehod na Golovec,
kjer smo opazovali živali in rastline. Ker nam je vreme
postreglo s snegom, smo se lahko tudi malce poigrali s
snežnimi kepami. Po naši odpravi na Golovec je sledilo
zbiranje informacij o biološki raznovrstnosti v Ljubljani.
Glede na pridobljene informacije smo izdelali predstavitve.
Našim naravoslovno-športnim aktivnostim je sledilo kosilo.
Po jedači smo se z vzpenjačo povzpeli na Ljubljanski grad,
kjer smo imeli prekrasen razgled na predbožično Ljubljano. 
Naslednje jutro smo se odpeljali v Postojno. Tam smo si
ogledali Postojnsko jamo v vsem svojem sijaju. Skozi jamo
smo se popeljali z vlakcem in videli smo tudi težko
pričakovano človeško ribico. Sledilo je kosilo, nato pa smo v
šolski telovadnici organizirali različne športne in družabne
igre. Po vragolijah v telovadnici smo se pripravili na
poslovilno večerjo, ki sta ji sledila krajši družabni program in
podelitev certifikatov. 
V petek, tik pred slovesom, smo obiskali še Prirodoslovni
muzej, v katerem smo si ogledali naravne posebnosti
Slovenije. Polni novega znanja in poznanstev smo se s solzami
v očeh poslovili in gostom zaželeli srečno pot. 

 

TRGOVINA Z RABLJENIMI OBLAČILI

POROČILO

 

 

 

Obiskali sva trgovino z rabljenimi oblačili, t. i. thrift shop, v
centru Ljubljane. Zaposlenim sva zastavili nekaj vprašanj o
tem, kako poteka njihovo delo.
Izvedeli sva, da oblačila večinoma prejmejo preko donacij
ljudi, ki oblačil ne potrebujejo več. Najbolj prodajani kosi so
grafične majice, jeans hlače in oblačila različnih znamk.
Najmanj pa gredo v prodajo čevlji in kape. Najdražje
prodajani artikli so oblačila priznanih znamk in usnjene
jakne. Zaposleni so nam še povedali, da se v zadnjem času
predvsem mladi poslužujejo nakupa rabljenih oblačil.
Razlogov za to bi lahko bilo več. Meniva pa, da mladi raje
zahajajo v tovrstne trgovine zaradi ugodne cene in zaradi
večje ter boljše ekološke ozaveščenosti.

 

KVIZ O RECIKLIRANJU

 

 

POROČILO

 

 

 

 

Učenci in učenke OŠ Nove Fužine so meseca
marca reševali Kahoot kviz o recikliranju. V
kvizu se je pomerilo 35 učenk in učencev, ki so
morali odgovoriti na 17 vprašanj. Ena izmed
učenk je pravilno odgovorila na vsa
zastavljena vprašanja. Več kot polovica
sodelujočih pa je pravilno odgovorila vsaj na
polovico vprašanj. Učencem in učenkam je
največ preglavic povzročal razmislek o tem,
kolikokrat je mogoče reciklirati uporabljen
papir, in v kateri zaboj spada masten karton
od pice. 

 

ALI VEŠ?

 

 

 

Uporabljen papir lahko recikliramo kar
sedemkrat. 

Samo prozorno steklo lahko v celoti
recikliramo.  

Masten karton od pice spada v zabojnik z
mešanimi odpadki.  

Lana in Lina, 9. A

 


