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POMLADNI DAN na SESGŠ 
 S sodelavcem sva se napotila po šoli in povprašala posamezne skupine o 

delavnicah, ki so potekale na naši šoli v okviru Pomladnega dne. 

IZDELOVANJE SLOGANOV 

V 1. učilnici so imeli temo krožno gospodarstvo. Sedeli so v skupinah in 

odgovarjali na vprašanja. 

Dijak je odgovoril: »Zelo smo veseli delavnic in se zabavamo.« 

Dijakinja: »Naučili smo se, kaj pomeni krožno gospodarstvo.« 

Dijak: »Zelo je zanimivo.« 

 

ČEBELICE, MOJE PRIJATELJICE 

Izjave dijakov: 

Dijakinja: »Najprej smo gledali film, nato smo izdelovali plakat, sedaj pa 

rešujemo delovne liste.« 

»Zelo v redu.« 

»S škropljenjem s pesticidi ubijamo čebele.« 

»Med se uporablja za kozmetiko, obkladke.« 

 

PREDSTAVITEV DELAVNICE 

Za 2. delavnico sem si izbrala Čebele, naše prijateljice, ki naj bi jo organiziral 

profesor Miha Povšič. Na žalost ga ni bilo na šoli, zato smo imeli nadomeščanje. 

Na začetku delavnice smo se pogovarjali o stvareh, ki nam pridejo na misel, ko 

pomislimo na čebele. Med predlogi so bili panj, med in čebelji piki. Prav tako 

smo na kratko omenili škropljenje rastlin in kakšno nevarnost to predstavlja za 

čebele. 

Nato smo si ogledali polurni dokumentarec o življenju in delu čebel. Izvedeli 

smo o tem, kako čebele oprašujejo rastline, proizvajajo med, ščitijo svoj panj 



pred vsiljivci in še mnogo več. Predstavljene so bile različne vrste medu, kot so 

cvetlični, gozdni, akacijev, lipov in kostanjev.  

Dokumentarec se je končal s priporočilom, da naj kupujemo slovenski med. 

Kvaliteten slovenski med nosi znamko Slovenski med kontrolirane kakovosti, 

skupaj z logotipom tipičnega slovenskega panja. Prav tako pa obstajajo tudi 

posebni kozarci, ki se smejo uporabljati le za slovenski med. 

Nazadnje nam je profesorica razdelila še delovne liste z raznovrstnimi vprašanji 

o čebelah. Na večino smo lahko odgovorili s pomočjo informacij, ki smo jih 

izvedeli iz dokumentarca, nekaj stvari pa smo morali preveriti na internetu. 

                                                                              Maja Košir Habjan 

ZBIRANJE ZAMAŠKOV IN PLASTENK 

 

Profesorica: »Najprej smo zbirali plastenke, imeli bomo nagrade, in sicer 3 

velike torte, potem bomo reševali kviz o ločevanju in zdaj gledamo film o 13 

šokantnih učinkih onesnaževanja, nato pa si bomo še ogledali film 10 stvari za 

manj smeti.« 

 

 

 

PREVERI SVOJE ZNANJE O PLASTIKI 

1. Kako hitro se razgrajuje plastika? 

2. Katere najstarejše živalske vrste na svetu lahko umrejo že zaradi enega kosa plastike? 

3. Katera država je prepovedala uvoz tujih plastičnih odpadkov? 

4. Kateri državi je uspelo zmanjšati porabo plastičnih vrečk v 3-mesecih za 80%? 

5. Katere vrste plastike so POM, PA, PET? 

6. Plastični odpad recikliramo ter znova uporabimo v ____________? 

7. V kateri soli je vse več delcev mikroplastike? 

8. Na katero segrevanje ima zavržena hrana zelo velik vpliv? 

 

Rešitve: počasi, morske želve, Indija, Avstraliji, tehnične, proizvodnji, morski, globalno 

Aleksandra Nikolov,2.b; Natalija Paunova, 2.b; Jan Simid, 1.a 



EU 

V tej delavnici so bili razporejeni v skupine in si izbrali temo, ki jim je bila 

najbliže. O vsaki temi so malo raziskali ter zbrali najpomembnejše podatke in jih 

predstavili drugim (powerpoint predstavitve, plakati…) 

Izjave dijakov: 

»Dokaj zanimiva delavnica, izvedela sem kar nekaj novih podatkov.« 

»Izvedela sem za marsikatere probleme, ki se dogajajo v EU.«  

David Lukid, 1.a 

Mark Kutnjak, 1.a 

 

INDEKS TRAJNOSTNEGA PREHRANJEVANJA 2018 

Pri razvrščanju držav so upoštevane tri glavne kategorije, in sicer količina 

zavržene hrane, trajnostna usmerjenost kmetijstva in hranilna vrednost 

pridelane hrane oz. pomanjkanje določenih hranilnih snovi pri prebivalstvu. 

Vsaka izmed teh kategorij pa je nato razdeljena še na več podkategorij. Države 

se točkujejo za vsako kategorijo posebej, seštevek teh točk pa je nato podlaga 

za končno razvrstitev. Pri izdelavi indeksa trajnostnega prehranjevanja za leto, 

ki se je pred kratkim izteklo, so bili upoštevani podatki za 67 držav, med njimi 

tudi za Slovenijo. Ta pa se žal ni odrezala najbolje. Skupno je namreč zasedla 

zgolj 56. mesto. 

Indeks je leta 2018 izdelal analitik Martin Koehring, ki ga je pripravljal pri EIU 

(Economist Intelligence Unit).  

Slovenija je dosegla najvišjo razvrstitev v kategoriji Nutricionistični izzivi, v 

kateri je dosegla 23. mesto, medtem, ko se je v kategoriji Zavržena hrana 

uvrstila na 61. mesto in v kategoriji Trajnostno kmetijstvo pa na 54. mesto.  

  

Tim Jakara 

 

 

 

 



JAJCA NAJ BI VENDARLE POVEČEVALA NEVARNOST ZA 

BOLEZNI SRCA IN OŽILJA 

 

V zadnjih letih se je pogosto poudarjalo, da uživanje jajc ne prispeva bistveno k 

povečanemu 

tveganju za bolezni srca in ožilja, četudi gre za večje število jajc na teden ali celo 

na dan.  

V preteklosti pogoste trditve, da so jajca problematična za povišanje ravni 

holesterola v krvi in telesu, so postavljena pod vprašaj.  

Problematičen predvsem holesterol 

Kot so navedli znanstveniki, naj bi bil največji krivec za tveganje različnih bolezni 

holesterol. Prav jajca so namreč ena izmed živil z največ holesterola. Hkrati je 

bilo v raziskavi ugotovljeno, da je 300 mg holesterola na dan povečalo tveganje 

za bolezen vsaj za 17 %. Verjetnost za smrt v času trajanja študije pa se je zaradi 

navedene količine dnevnega zaužitja holesterola povečala za kar 18 %.  

 

ALI STE VEDELI? 

 

V kitovem telesu so našli 40 kg plastike. Dejstvo je, da je še toliko bolj 

pretresljivo, če vemo, da je šlo pravzaprav za mladiča.  

Med plastičnimi odpadki, ki jih je kit pomotoma zaužil in ki so sčasoma privedli 

do njegove smrti, je bilo med drugimi odkritih veliko nakupovalnih vrečk in 

plastične embalaže za riž. Šokirani biologi so razkrili, da v življenju  še niso videli 

česa takega. Zaužitje večjih količin plastike vsakodnevno ubije ogromno živali v 

oceanih. Zgolj pred nekaj meseci so na primer našli kita, ki je imel v želodcu kar 

115 plastičnih kozarčkov in par plastičnih natikačev. Poleg tega pa se živali v 

odpadke, ki končajo v morjih, velikokrat tudi ujamejo, kar onemogoča njihovo 

normalno gibanje, zato večkrat umrejo zaradi sestradanosti. Prav tako pogosti 

pa so tudi primeri zadušitve živali z odpadki v morju. 

 

 



KAKO SE ZNEBITI POLŽEV NA VRTU NA VEČ NAČINOV?  

1. Kjer ste imeli zastirke (slamo, travo, papir…) med vrtninami, jo še pred     

koncem zime razgrnite, obrnite, rahlo »prekopljite«, da vsaj nekaj odloženih 

jajčec spravite na površje, kjer bodo dostopna za lačne ptice 

in druge živali, ki si jih bodo privoščile. 

2. Prilagodite svoj vrt:  

- ob robove gredic sejte rastline, ki odvračajo polže (bela gorjušica, kapucinke,  

vrtni ognjič, čebula, česen, peteršilj, žajbelj in timijan). 

- rastoče rastline zaščitite z varovalnim ovojem, ki ga lahko naredite iz 

odsluženih plastenk (plastenki odrežemo dno in vrat, preostali del prerežemo 

po dolžini, da lahko ovoj poljubno razpremo in namestimo okrog rastoče 

rastline, tako da ga porinemo nekaj centimetrov v zemljo, večji del ovoja pa 

gleda nad zemljo). 

3. Ob robovih gredic in na gredice polagamo sveže vejice bezga, preslice, 

vratiča, rmana in  gozdne praproti (polžem smrdijo).  

4. Jajčne lupine zdrobimo in nasujemo (v čim bolj debeli plasti in čim bolj 

široko) okrog vrtnin (zdrobljene jajčne lupine so ostre in zato polži na vrtu ne 

marajo laziti čeznje). 

5. Med kurilno sezono si shranite tudi nekaj lesnega pepela. Spomladi ga 

lahko potrosite po gredici in okoli gredice (lesni pepel načne sluzasti ovoj 

polžev, kar jim ne ustreza, je pa tudi odlično gnojilo za vrt). 

6. Spustimo race na vrt. 

 



PREVERI SVOJE ZNANJE 

 

Odgovori na spodnja vprašanja in poišči skrite odgovore. 

  

 

 

Rešitve: 

 



MAZILO PROTI UTRUJENOSTI 

 

 

 

 

 

 

Namen uporabe: lokalno na predelu ledvic ali za masažo  

• 15 g kakavovega masla 

• 15 g olja lešnika 

• 20 g olja mareličnih koščic 

• 9 kapljic eteričnega olja bora 

• 8 kapljic eteričnega olja čajevca 

• 3 kapljice eteričnega olja sladke pomaranče 

• 2 kapljici eteričnega olja evkalipta (globulus) 

 

Priprava: v vodni kopeli stopimo kakavovo maslo. Olje lešnika in mareličnih 

koščic segrejemo na 30–40 stopinj Celzija ter počasi dodamo kakavovemu 

maslu. Dobro premešamo in nalijemo v manjše posodice. Počakamo, da se čisto 

pohladi, in shranimo. Z mazanjem na predelu ledvic preženemo utrujenost. 

 

 

 

 

 

 



DOMAČI PILINGI IZ SLADKORJA IN SOLI 

 

 Rožmarin in sol        

Morda sicer ob mešanici rožmarina in soli pomislite na nekaj, kar bi uporabili 

pri peki krompirja. Vendar pa je to lahko tudi odlična kombinacija za vaš 

naravni piling. Zmešajte 200 gramov soli, 50 mililitrov mandljevega olja, 

lupinico ene limone in 2 žlici rožmarina, najbolje svežega. 

                                                                 

 Banana in sladkor 

Kombinacija sladkorja in banane bo prava poslastica tudi za vašo kožo. Ta piling 

pa je tudi izvrstna priložnost, da porabite zelo zrelo banano, ki bi sicer 

najverjetneje končala med odpadki. Potrebujete torej 1 banano in 3 žlice 

sladkorja. Banano najprej olupite in pretlačite z vilicami, nato pa ji primešajte 

sladkor. Po želji lahko mešanici dodate še malce vaniljevega izvlečka ali 

eteričnega olja, saj bo imela vaša koža na koncu še posebej prijeten vonj. 

                                                  

 Paradižnik, pomočen v sladkor 

Uživanje paradižnika je med drugim zelo koristno tudi za našo kožo, saj lahko v 

njem najdemo likopen, izjemno močan antioksidant, ki preprečuje prezgodnje 

staranje kože. Hkrati pa je paradižnik odlična sestavina za izdelavo naravnega 

pilinga. Priporočamo, da uporabite ekološko pridelan paradižnik, sicer boste na 

kožo po nepotrebnem zanesli precej škodljivih snovi. Paradižniku odrežite vrh, s 

katerim podrgnite po sladkorju. Z rezino nato zmasirajte obraz, kot bi na primer 

uporabljali bombažno vato. 

 

 

  



ZELENA UČILNICA 

 

Dijaki ustvarjajo načrte za zeleno učilnico, ki bo nekoč učilnica na prostem. 

 

 

 

 

 

 

 



KOMPOST 

 

 

 

Dijaki so urejali šolsko zelenico/vrt ter kompost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V avli šole so postavljene mize za igranje carroma. To je indijska igra, podobna 

biljardu, le, da se igra s prsti. 

 

 

 

 

  



DONACIJA ORGANOV 

 

Ste že kdaj razmišljali o tem, da bi darovali svoje organe po smrti? Vsekakor si 

nas večina želi, da bi lahko na lahek in poceni način pomagali ljudem, ki so v 

stiski. Pa vendar se le malo ljudi odloči, da bodo postali donatorji organov. 

Z donacijo organov lahko marsikateremu bolniku povrnemo vid. Ledvičnim 

bolnikom, ki so bili prej vezani na aparat, lahko ponovno omogočimo normalno 

življenje. In če to še ni dovolj prepričljivo, lahko rešimo življenje srčnih, pljučnih 

in jetrnih bolnikov, ki jih ne bi bilo možno pozdraviti na noben drug način. Če bi 

se vi znašli v takem položaju, bi zagotovo želeli, da bi vam kdo pomagal. 

Mogoče mislite, da boste, če ste donator organov, dobili slabšo zdravstveno 

oskrbo? Naj vas ne skrbi. Naloga zdravnikov je vedno, da naredijo vse, kar je 

možno, da bolniku rešijo življenje. O tem, če ste donator, se pozanimajo šele, 

ko so izčrpali vse druge možnosti in je bila ugotovljena smrt. 

Tudi če se odločite za donacijo organov, imate še vedno lahko normalen 

pogreb. Odvzem organov namreč poteka kot vsaka druga operacija. Po končani 

operaciji se rana zašije in prekrije z gazo, vse odvzete kosti in roženice pa se 

nadomestijo s protezo. Tako se bodo lahko vaši svojci od vas poslovili na 

običajen način. 

V veliko državah so se odločili, da so vsi državljani darovalci, razen če se 

odločijo nasprotno. Take države so na primer Španija, Francija in Belgija, kmalu 

pa se jim bo pridružila še Anglija. Na žalost pa se je treba v Sloveniji še vedno 

vpisati, če želimo drugim rešiti življenje. Zato vas prosim, da izpolnite prijavnico. 

Tako boste drugim pomagali preprosto in brez stroškov. Prejemniki vaših 

organov vas sicer ne bodo poznali, vsekakor pa vam bodo hvaležni. 

Maja Košir Habjan 

 


