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KAPLJICE ŽIVLJENJA - ZEMLJA 
 
7. april - Svetovni dan zdravja na Osnovni šoli dr. Jožeta 

Pučnika Črešnjevec obeležujemo v okviru nacionalnega Unesco 
projekta Kapljice življenja, ki ga že četrto leto zapored  

organiziramo v obliki 
medpredmetnega povezovanja 

in dneva dejavnosti, kamor 
povabimo tudi druge Unesco 
šole. Letošnje leto smo 
projekt posvetili Zemlji, 
našemu planetu in skrbi zanj 
in njene prebivalce. 

V mesecu marcu smo z medpredmetnim povezovanjem 

učenci in otroci vrtca skupaj s svojimi učitelji in vzgojitelji peli 

pesmice, brali pravljice o eko vsebinah, iskali misli o  Zemlji in 

govorili o posledicah onesnaževanja okolja, izdelovali plakate in 

elektronske prosojnice na to temo, pri pouku tujih jezikov smo spoznavali izraze geografskih 

enot, govorili o razliki med prstjo in Zemljo, posebno skrb posvetili šolskemu vrtu, izvajali 

eksperimente s prstjo, merili PH vrednost prsti in še marsikaj.  

V četrtek, 7. aprila, smo na šoli gostili 
koordinatorje, mentorje in učence Unesco ASP mreže šol 
središča Maribor. Učenci so se pridružili delavnicam na 
šoli. Učencem 1. VIO so otroci vrtca skupine Zvezdica, 
pod okriljem vzgojiteljice Darije Ovčar in pomočnice 
Urške Jaklin Brbre, prikazali dramatizacijo slikanice Veliki 
nemarni škornji, nato pa so skupaj z učiteljicami preživeli 
dopoldne še v delavnicah, kjer so sadili in sejali, poskrbeli 
za čisto naravo in spoznavali gozd ter druga življenjska 
okolja.  Za učence 2. VIO so učitelji pripravili delavnice, ki 

so vključevale gibanje na prostem, likovno ustvarjanje in eksperimente na področju 
naravoslovja. Starejši učenci pa so sodelovali v delavnicah z vsebinami iz biologije in 
geografije ter prebirali knjige v delavnici Zemlja 
bere.  

Projektni dan smo zaključili s prireditvijo 
Zemlja pleše, na kateri so učenci  in otroci vrtca 
pokazali kaj so se naučili v preteklem mesecu 
medpredmetnega povezovanja na temo ZEMLJA. V 
svojih nastopih so pokazali številne raznolike 
dejavnosti od petja, gibanja, poročanja, 
dramatizacije vse do eksperimentiranja in 
ustvarjalnega pisanja.  
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