
Urejanje klopic 

Luka Vovk, 7. razred:  

 Zelo mi je zanimivo, da lahko s svojo pomočjo pomagam urediti eko park. Najbolj 

sem se veselil dela, ko bomo kosili in s tem polepšali trato. Všeč mi je bilo, da sem se 

družil s prijatelji in da sem bil zunaj .  

Marko Senica, 7. razred:  

Zelo mi je všeč, ker pobiram smeti in s tem čistim okolico. Super je tudi to, da sem 

dihal svež zrak ter se družil s prijatelji. Veselil sem se tega, da bomo tudi kosili. 

Mija Moškotelec, 7. razred: 

Jaz sem pisala verze in jih iskala po internetu s pomočjo Sare in Mojce. Iskali smo 

verze za na klopi. Všeč mi je, da smo se razredi pomešali in se s tem lahko več 

družimo.  

    

 

 

 

 



Čiščenje okolice 

Iza Verbovšek, 6. razred: 

Všeč mi je to, da pobiram odpadke in s tem čistim okolico. Vem, da s tem pomagam k 

bolj čisti okolici. Fino je, da se lahko družim s svojimi prijatelji. Delavnica je zelo 

zabavna. 

 

 

 

Simon Obrovnik , 7. razred: 

Pri tej delavnici mi je všeč, da lahko pobiram smeti in s tem pomagam izboljšati 

šolsko okolico. 

Tadeja Selič Mlakar, 9. razred: 

V to delavnico sem se vpisala, ker hočem polepšati naravo in spodbuditi druge 

učence, da lahko z majhnimi stvarmi polepšamo naravo. Všeč mi je pa tudi, da se 

lahko družim z mlajšimi.  

 



Priprava grede za zelišča in obnova tablic z imeni 

Mateja Herman, 6. razred: 

V naši delavnici brusimo in urejamo tablice z imeni zelišč. V to delavnico sem bila že 

vpisana in se mi zdi zelo zanimiva. Najbolj všeč mi je, da bomo kasneje žgali imena 

zelišč v tablice. 

 

   

 

Jan Končan, 6. razred: 

Delavnica se mi zdi zelo zanimiva. Všeč mi je zato, ker bomo uredili vrt za lepši 

izgled okolice šole. 

 

Alen Jakopič, 6. razred: 

Vpisal sem se v delavnico, ker so v njej moji sošolci. Pričakujem, da bo kasneje še 

bolj zanimivo, saj bomo sejali sončnice, naredili zeliščne namaze in žgali napise. 

 

 

 

 

 

 



Oskrba zeliščnega vrta 

 

 
 

 

Tinkara Draksler, 8. razred: 

Tukaj mi je zelo všeč. Rada skrbim za okolje in urejam vrt tudi doma.  

 

Nejc Vovk, 9. razred: 

Rad skrbim za okolje in rad urejam vrt. Delavnica mi je zelo všeč in trudim se, da bi 

pomagal pri delu na šolskem vrtu. 

 

 

Prenova vremenske hišice 

Sergej Matek, 9. razred: 

Sem vodja projekta prenova vremenske hišice. Za to delavnico sem se odločil, ker 

smo v naravi in bomo poskrbeli za lepši izgled šolskega parka. 

 

Vid Guček, 8. razred: 

Všeč mi je, da smo v okolju in da bomo prenovili vremensko hišico. 



 
Jaka Mak, 7. razred: 

Prebarvali in obnovili bomo vremensko hišico. V delavnici zelo uživam, saj imam rad 

skupinsko delo. 

 

Novinarska delavnica 

 

Katarina Hochkraut, 8. razred: 

V delavnico sem že bila vpisana, saj smo se že prej dogovorili, da bom sodelovala. V 

delavnici se imamo super. Fotografiramo, urejamo fotografije, pišemo članke in 

izdelujemo film. 

 

Karin Klepej, 6.razred: 

V delavnico sem se vpisala, ker se mi je zdela zanimiva in zabavna. Zelo mi je všeč, 

ker pišemo članke in fotografiramo. 

 



 

 

 

 

Pobiranje  papirja 

Luka Horjak, 7. razred :  

Pri tem delu sem tako sodeloval, da sem sprejemal papir in ga dajal v zabojnik. Všeč 

mi je, ker sem se pri tem delu družil s prijatelji in se s tem zelo zabaval .  

 

Žan Pintar, 6. razred : 

Pri tem sem tako pomagal, da sem pobiral papir in ga zbiral . Zelo mi je bilo zabavno, 

ko sem pobiral papir s prijatelji .  

 

Patricija  Gerzina, 8. razred : 

Pri tem delu sem pomagala tako, da sem pobirala papir in ga zbirala. Všeč mi je bilo 

to, da sem se lahko družila z mojimi prijatelji in se z njimi zabavala .  

 

 

 

 



Idejna skica-tatuji na drevesih 

 

Andrej Pavčnik, 7. razred: 

Pri tem delu mi je všeč, da sem lahko pomagal pri drevesnih tatujih, se pogovarjali o 

drevesih in pogledali tudi film o tem .  

 

   

 

Jure  Ivšek, 7.razred: 

Meni je bilo zanimivo, ko smo delali plakat in se o tem pogovarjali. Všeč mi je bil tudi 

Velikonočni otok, ki je predstavljal ples .  

 

Čutna pot 

David Nemec, 7.razred: 

Všeč mi je, ker kopljemo luknje v zemljo. Super je, da se družimo. Zanimivo pa mi je 

tudi, da lahko naučim druge, kako morajo ravnati z naravo. 

 

 

 



Evropska vas 

 

Iza Hriberšek, 9.razred: 

V tej delavnici izdelujemo klobase. Super je, ker delamo tudi obleko iz 

papirja za klobaso. 

 


