
 
 

Cerknica, 9. 12. 2019 

Poročilo projekta  

Erasmus+ Hob´s adventure 

 

Naša šola sodeluje v mednarodnem projektu Ekošole Hands-on Biodiversity 
Adventure (HOB’S Adventure). V projekt so vključene Estonija, Latvija, Islandija in 
Slovenija. Vodilna tema projekta je biotska raznovrstnost (raziskovanje, ustvarjanje, 
rastline in živali v okolici šole ter lončnice v šolskih prostorih in njihovo vključevanje v 
učni proces). Projekt je namenjen starostni skupini otrok od 5 do 9 let. V projektu 
sodelije 10 OŠ iz Slovenije. Sodelovalo je 5 učiteljic naše šole. 
 
Na šoli smo v sklopu projekta z učenci razredne stopnje raziskovali drevesne vrste v 
okolici šole in izdelali e-knjigo na temo drevesnih vrst. Opazovali smo rastline v 
različnih letnih časih in primerjali oprašitev in razširjanje semen. Posadili smo 
semena različnih rastlin in opazovali razvoj mlade rastline. Spoznavali smo tudi 
metodo čuječnosti. Iz redkvic, ki smo jih vzgojili smo izdelali tudi zdrave namaze in jih 
poskusili. Učenci so s pomočjo igre spoznavali različne ogrožene vrste v Cerknici. 
Igro Sprejmeš izziv ali čakaš? so pripravili na temo ogroženih zelnatih cvetočih 
rastlin. Reševali smo tudi CŠOD misijo. Prvi cilj misije z naslovom Drevesa in 
ogrožene zelnate cvetoče rastline je prepoznati drevesa, ki rastejo v neposredni 
okolici šole. Drugi cilj pa je na podlagi fotografij prepoznati ogrožene zelnate cvetoče 
rastline in še mnogo drugega. Z učenci smo na različne načine raziskovali okolico. 
 
V tednu od 10. do 14. junija 2019 je učiteljica Maja Škrbec skupaj s sedmimi 
predstavniki iz Slovenije odšla na Islandijo. Obiskali so nekaj islandskih šol in vrtcev, 
kjer so bile predstavljene dejavnosti, ki jih izvajajo v okviru omenjenega projekta. 
Srečanja so se udeležili tudi predstavniki iz Estonije in Latvije, s katerimi so si 
izmenjali primere dobrih praks. 

 
Projekt poteka dve šolski leti 2018/19 in 2019/20. V mesecu maju 2020 se bomo še 
zadnjič srečali vsi sodelujoči mentorji iz Slovenije in na svet pospremili zbornik 
primerov dobrih praksi, ki bo vseboval prispevke iz vseh držav med drugim tudi 
učiteljic naše šole.  
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