
VODNI AGENTI 
PODRAVJA

zaključno poročilo



razred št. učencev razredničarka

3. A 21 Vesna Trampuš

3. B 21 Emanuela Mohorko

3. C 21 Vesna Dužič

3. D 22 Valerija Lepener

4. A 25 Tanja Vodušek

4. B 25 Brigita Trinko

6 razredov

85 tretješolcev

50 četrtošolcev

skupaj 135 učencev



Pogostost vnašanja podatkov v spletno aplikacijo  

Učiteljice so se tega lotile vsaka po svoje. 
Večina je skupaj z učenci spremljala porabo in šele kasneje vnesla podatke v spletno aplikacijo.



Predstavitev projekta učencem in izdelava 
medalje SEM VODNI AGENT. 

Kako postati/biti dober agent in kako vplivati tudi na druge učence v šoli ter doma na družinske člane, 
da bodo bolj odgovorno ravnali s pitno vodo.





Praktično 
izvajanje…



Sodelovanje 
Na žalost je dejavnost potekala tako intenzivno, 
da niti ena učiteljica 
ni pomislila na fotografiranje. 

Vir priložene fotografije: 
https://www.vodnaagencija.org/
razstava-varovanje-vode-in-vodnih-virov/, 
7. 5.2019.

https://www.vodnaagencija.org/razstava-varovanje-vode-in-vodnih-virov/
https://www.vodnaagencija.org/razstava-varovanje-vode-in-vodnih-virov/


22. marec – svetovni dan vode



eko dejavnost



















Veliki vodni krog ali kroženje vode v naravi. 

Kako se k nam vrne umazanija, ki skupaj z vodo hlapi v ozračje?

Učiteljice smo dobile zanimive odgovore, vsem pa je bilo skupno, 

da se vrača na zemljo v obliki kislega dežja, ki je škodljiv za rastline, 

tudi za naše poljščine oz, rastline, ki jih ljudje vzgajamo za našo prehrano. 

Učenci so debatirali, da je hrana, ki šele raste, na tak način že

onesnažena, pridelek pa je manjši in manj kvaliteten. 

Ugotovili so, da smo si ljudje za večino stanj na 

Zemlji krivi sami – kot za lakoto, bolezni in tudi vojne. 



Na fotografiji so likovna dela učencev, 

ki so sodelovali v parih. 

Na levi strani je onesnažena narava, 

na desni pa čista, kot si jo želimo.



Dan Zemlje

Veliko Zemeljske površine je prekrite z 
vodo, 
ki pa je vedno bolj onesnažena. Na žalost 
tako kot ves preostali planet. 
Učenci družno ugotavljajo, da bodo ljudje 
počasi žejni, lačni in brez pogojev za 
normalno življenje... 
Nastal je plakat iz zbranih zamaškov in 
barvanke Naša čudovita Zemlja.









Mamica Dravica

Kot je razvidno iz 

priloženih fotografij, so 

nastali iz naravnih 

materialov, 

vejice so obrez vinske trte, 

povezane z motvozom, le 

jadro je iz papirja, 

pritrjeno s plastelinom. 

Preizkusili smo tudi 

njihovo plovnost.



Ob pogovoru o vodi in njeni 

porabi, onesnaženosti in 

kako živeti z omejeno porabo 

vode ali na območju, kjer je 

ni...Varčuj z vodo, reši 

življenje je naslov plakata, ki 

je ob tem nastal. Plakat je 

nastajal postopoma, med 

poukom, pa tudi v 

popoldanskem varstvu. 





Peščeni 
filter



s črnilom umazana 
voda peščeni 

filter

peščeni filter z 
ogljem



Čemu moramo piti vodo 

Dejavnost smo združili s projektom in hitro ugotovili, da brez skrbi za čisto vodo ne bomo imeli 
več 
dovolj pitne vode, da bi lahko živeli in preživeli. 





Obisk mobilne vodne postaje na šoli, 24. 1. 2019
7 razredov, 160 učencev

 čas razred št. učencev

1. 8.30 – 9.00 4. a 25

2. 9.00 – 9.30 3. b 21

3. 9.30 – 10.00 4. c 25

4. 10.15 – 10.45 3. c 21

5. 10.45 – 11.15 4. b 25

6. 11.15 – 11.45 3. a 21

7. 11.45 – 12.15 3. d 22













Poraba vode

Učenci so bili na začetku navdušeni nad merilnikom vode v razredu. Pazili so na porabo, spodbujali drug 

drugega k varčevanju z vodo, se medsebojno opozarjali o pretirani porabi... 

Za način spremljanja porabe in obdelave podatkov se je vsaka učiteljica v razredu odločila po svoje. 



3. a



3. b



3. c



3. d



4. a



4. b



Učenci so z veseljem sodelovali v projektu, saj je tema vsakodnevna, aktualna, 

z njo živijo in imajo veliko izkušenj. 

Pa vseeno so veliko novega izvedeli, sami naredili, raziskali, preizkusili, poizkusili, med seboj 

sodelovali... 

Nam, učiteljicam, se zdi projekt dovolj ohlapen, 

da dopušča proste roke pri izvedbi in s tem veliko možnosti, 

ki jih lahko vključimo v obravnavo učne snovi, projekt smo pa tudi vpeli v dneve dejavnosti. 

Naše mnenje o 
projektu



Na splošno projekt ni prisiljen in nas ne obremenjuje z nekimi dodatnimi nalogami, 

ki bi jih ob obilici sprotnega šolskega dela težko izvedli, ampak se neprisiljeno vklaplja v 

vsakodnevno življenje v šoli in doma.

Ker se poraba vode meri, je zadeva dovolj konkretna, da je za učence zanimiva, 

čeravno vsi merilniki nimajo tako dolge življenjske dobe, da bi preživeli šolsko leto 

in tako konstantno merili porabo v eni učilnici. 




