Podružnična šola Janče
Gabrje pri Jančah 16
1000 Ljubljana
Ljubljana, 20. 11. 2018
Zadeva: Poročilo o izvedenih aktivnostih v sklopu projekta KOMPOST GRE V ŠOLO –
KOMPOSTIRANJE JE VEČ KOT RECIKLIRANJE
OPIS DEJAVNOSTI
Kot mentorica interesne dejavnosti ŠOLSKEGA EKOSADOVNJAKA IN EKOVRTA, sem se 24. septembra
2018 udeležila delavnice o kompostiranju, ki je potekala v Vrtcu pri Osnovni šoli Orehek Kranj, kjer
sem pridobila nova znanja z imenovanega področja.
V našem ekosadovnjaku smo prvič postavili kompostnik leta 2014 in v njem vsa ta leta kompostirali
predvsem ostanke iz sadovnjaka in vrtnih gred. V letošnjem letu, aprila meseca, smo ga ob delovni
akciji staršev, učencev in članov Sadne ceste med Javorom in Jančami razdrli, vsebino prenesli na gredo
in zopet sestavili nazaj ter postavili malo nižje, kjer je bližje gred, stoji na polsenčni strani zavarovani
pred vetrom.
Z vsemi učenci sem izvedla dve učni uri o kompostiranju, in sicer 26. 10. ter 9. 11. 2018. Udeleženci so
bili vsi učenci šole, učiteljici, kuharica, babica učenke. Pridružili smo se tudi dejavnosti risanja logotipa
projekta – deževnika.
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Učenci 4. razreda so izvedli še intervju s kuharico Nado o nastajanju, količinah, zbiranju in odvozu
organskih odpadkov.
Vse od novembra dalje so učenci zbirali surovine v šoli: ostanke malice, kuharskega krožka, listje v
šolskem sadovnjaku in nekaj prinesli tudi od doma: lesni pepel, kurje iztrebke, slamo, žaganje.
V petek, 16. 11. 2018, smo organizirali javni dogodek, povabili otroke vrtca, vzgojiteljice, starše, dedke
in babice, da smo se skupaj učili kompostiranja, od pomena, lege in oskrbe, zbiranja surovin, načina
kompostiranja ter ponovno ponovili, kaj sme na kompost in kaj ne sme. Pri tem smo povedali še, katere
sestavine so pomembne za dober kompost. Sledila je delovna akcija. Očija sta pripravila teren. Nato so
šolarji sestavili in postavili lesen kompostnik, ki smo ga kupili iz sredstev, ki smo jih pridobili z zbiranjem
starega papirja. Otroci so potem sami zlagali materiale v kompostnik.

ŠTEVILO SODELUJOČIH OTROK: 13 + 22
ŠTEVILO SODELUJOČIH UČITELJIC IN VZGOJITELJIC: 2 + 2
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NAČRT ZBIRANJA ORGANSKIH ODPADKOV
PROSTOR

KUHINJA

NASTANEK
ORGANSKIH
ODPADKOV

VRSTA
ODPADKA

NAČIN
ZBIRANJA – KJE BOMO ZBIRALI

juha

biotera

meso in kosti

biotera

olupki

kompostnik

jajčne lupine

kompostnik

mleko

biotera

odpadno jedilno olje

biotera

solata s kisom in oljem

biotera

lupine pomaranč, limon,
banan, ananasa

biotera

kruh

sušenje za
hrano živalim

namazi
jajca

kompostnik
biotera

sadje
JEDILNICA

KUHARSKI
KROŽEK

bananini olupki

kompostnik
biotera

prtički

kompostnik

sokovi, čaji

kompostnik

sendviči

kruh sušimo

salame, sir

biotera

lupine od zelenjave

kompostnik

olupki od sadja

kompostnik

jajčne lupine

kompostnik

ostanki pripravljenih jedi
(juha)

organko

lupine banan, pomaranč,
limon
ostanki sadja od priprave
marmelad

biotera
kompostnik
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KOLIČINE ODPADKOV

VRTEC

ŠOLA

VRSTA
ODPADKA
olupki od
zelenjave in
sadja,
ostanki
hrane, jajčne
lupine,
solate,
mlečne jedi,
ostanki od
kosil)
kruh,
namazi,
lupine od
sadja in
zelenjave,
mlečne jedi,
sendviči)

DNEVNO

TEDENSKO

MESEČNO

8 kg

40 kg

160 kg

1 kg

5 kg

20 kg

KAKO BOMO OZ. SMO ZMANJŠALI KOLIČINE ZAVRŽENE HRANE?
Obroke hrane smo začeli razdeljevati v manjših količinah (rezina kruha prerezana na pol, manjše
količine namazov vsakemu otroku, sadje razrežemo na koščke, ker ga tako pojedo in ni ostankov celih
jabolk, …). Mlečne jedi dobijo v manjših količinah in nato dobijo še, če želijo. Vsak otrok lahko kadar
koli prosi za dodatno hrano in jo dobi.
Učiteljici in vzgojiteljice jih stalno učimo, kako se ravna s hrano in kako je dragocena. Verjamemo, da
smo vsi skupaj na pravi in dobri poti.

Poročilo pripravila: Marjana Marn

4

