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Na podružnični šoli Sele-Vrhe smo se odločili, da bomo z učenci 3. in 4. razreda
sodelovali v projektu EKO BERI. Izbrali smo si knjige našega domačega avtorja
Primoža Suhodolčana Lipko in Košorok ter Lipko in Svetovni prvak.
Načrtovane dejavnosti znotraj projekta EKO BERI, ki smo ga poimenovali SKRBIM ZA
OKOLJE:


zgodba Lipko in Košorok in zgodba Lipko in svetovni prvak (Primož
Suhodolčan)



Kulturni dan izdelava knjig



Intervju z avtorjem



Bralni večer z delavnicami



Objemimo naše drevo



Sadimo rastline na šolskem vrtu

IZVEDBA DEJAVNOSTI:
1. ZGODBA Lipko in Košorok (Primož Suhodolčan)
Pri pouku slovenščine smo prebrali zgodbo, ki jo je napisal Primož Suhodolčan Lipko
in Košorok. Spoznali smo junake, ki nastopajo v tej knjigi, saj smo imeli v načrtu za
kulturni dan knjigo Lipko in svetovni prvaki. Ker se knjige povezujeta, se nam je zdelo
smiselno, da preberemo obe.

2. KULTURNI DAN
V mesecu februarju smo izvedli kulturni dan. Najprej smo se pogovorili o junakih,
ki so jih spoznali pri prvi knjigi. Nato smo knjigo Lipko in svetovni prvaki prebrali,
se o njej temeljitem pogovorili. Otroci so se lotili poustvarjanja, kjer so svoja
razmišljanja o varovanju narave zapisali ter ilustrirali v svojih lastnih knjigah.

Erik Ivartnik je svoje misli strnil v pesmi.
GOZD – Erik Ivartnik
Gozd je nekaj lepega,
je del narave –
te lepe pojave.
Gozd vsebuje rastline iz divjine,
v njem so tudi živali, ki jih imamo vsi radi.

Danes so gozdovi onesnaženi,
živali poginjajo,
rastline izumirajo.
Izumirajo še drevesa,
zato imamo tudi manj lesa.

Skozi letne čase se gozd spreminja,
spreminja se tudi narava –
ta lepa pojava.
Živali pozimi v zavetja gredo,
spomladi pa spet ven pridejo.

Zato varujmo gozdove
za prihodnje rodove!
Pa tudi naravo –
to lepo pojavo.

3. BRALNI VEČER IN INTERVJU Z AVTORJEM PRIMOŽEM SUHODOLČANOM
V mesecu aprilu smo imeli planiran bralni večer z avtorjem Primožem
Suhodolčanom. Takrat bi naj učenci tudi intervjuvali avtorja. Ker pa je prišel vmes
virus, žal te stvari nismo opravili.

4. OBJEMIMO NAŠE DREVO
Suhodolčanova zgodba nas je navdušila, zato smo še bolj hvaležni, da imamo na
našem vrtu velik hrast, ki nam daje poleti veliko sence in igralni kotiček. Z velikim
objemom smo se mu zahvalili.

5. POSADIMO NOVE RASTLINE
Naš šolski vrt je naše zatočišče, po in med šolskim poukom. Na njem preživljamo
prijetne trenutke (se sproščamo, klepetamo, opazujemo prečudovito naravo), prav
tako pa moramo skrbeti zanj. Redno ga čistimo in sadimo nove rastline.
Tako smo ves čas povezani z naravo in skrbimo za okolje.

