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DOBRE VESTI IZ NAŠE ŠOLE IN NAŠEGA MESTA/KRAJA 
 
 

OPIS PROJEKTA 

 
V okviru projekta učenci v šolskem letu 2018/19 raziskujejo in ustvarjajo na temo plastika v okolju in umetnosti, 
kar vodi k varstvu okolja. Svoje delo prijavijo na natečaj PLASTIKA V OKOLJU IN UMETNOSTI  in svoje izdelke 
predstavijo drugim šolam kot primer uspešne prakse. 
V projektu lahko sodelujejo vrtci, osnovne šole in srednje šole. 
 
PODROBNOSTI PROJEKTA 
 
Vsak dan nas mediji opozarjajo, da se že utapljamo v lastnih smeteh, da moramo spremeniti svoje navade. Naši 
oceani so polni plastičnih odpadkov, živali umirajo ujete v naše smeti, prehranjujejo se z mikroplastiko, rastline 
so se prisiljene prilagajati ali pa umreti … Kaj pa ljudje? Ali lahko storimo kaj dobrega za naš planet?  
 
Kot posamezniki se lahko vprašamo: ''KAJ LAHKO JAZ NAREDIM, DA BO DRUGAČE?'' 
Odgovarjamo: ''VSAKO DEJANJE ŠTEJE.'' Začnimo torej vsak pri sebi in zmanjšajmo količino plastičnih 
odpadkov. Recikliranje je eden od načinov. 
 
Projekt je letos torej namenjen ponovni uporabi stvari, ki bi drugače romale v koš. Namen je ustvariti stvari, ki 
bodo služile kot uporabni ali okrasni oz. umetniški predmeti. Bodite ustvarjalni in domiselni. Učenci naj nanizajo 
ideje, vi pa jim pomagajte ustvariti nove uporabne predmete, ki bodo krasili vašo učilnico, njihove, vaše in naše 
domove, predmete, s katerimi se bodo lahko igrali ali pa bodo zgolj v okras. Verjamem, da ste polni idej in da 
boste zavihali rokave in pridno ustvarjali. 
 
Na šoli zbirajte plastični odpadni material, izbranega fotografirajte in ga nato uporabite v namen, ki ste si ga 
zamislili (uporabni izdelek ali umetniško delo). Napišite navodilo za izdelavo. Med procesom izdelave naredite 
tri fotografije ali en videoposnetek. Ko zaključite, fotografirajte tri najbolj domiselne izdelke.  
 
Do 15. aprila 2019 mi po elektronski pošti pošljite:  

 fotografije treh najbolj domiselnih izdelkov, 

 navodila za izdelavo treh domiselnih izdelkov, 

 tri fotografije procesa izdelave enega najbolj domiselnega izdelka ali en kratek videoposnetek le-tega, 

 napišite, čemu izdelki služijo, 

 dodajte avtorja, razred in mentorja. 
 

Prejeta dela bo pregledala komisija, sestavljena iz dveh mentorjev in dveh učencev (mentor in učenec OŠ 
Ledina ter mentor in učenec ene izmed šol, ki sodelujejo v projektu). Izbrala bo tri najbolj izvirne in uporabne 
predmete, avtorji teh bodo prejeli posebna priznanja.  
 
Delo v projektu bomo nadaljevali v šolskem letu 2019/20, ko ga bomo zaključili s skupno novo knjigo z 
naslovom Plastika v okolju in umetnosti. Zanjo že to leto lahko pripravljate tudi literarne in likovne prispevke, 
raziskovalne naloge in posnamete videoposnetke (postopek izdelave, intervju z okoljevarstveniki na temo 
plastike idr.). Literarne prispevke in povzetke raziskovalnih nalog boste lahko sproti shranjevali na naši spletni 
strani Dobre vesti na OŠ Ledina https://sites.google.com/site/dobrevesti18/home/os-ledina-ljubljana 
(prijavljene šole prejmete geslo za vstop).  
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