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EKO ŠOLA – NAŠA ŠOLA 

 

 
 

 
 

Papir in smeti. 

Ne mečimo jih v gozdove. 

Mečimo jih v koš 

in jih reciklirajmo! 

Smo eko. 

 

TOM LI DOBNIK 

 

Eko narava 

se poigrava tam, 

kjer živimo. 

Smo angelčki in eko frajerji. 

 

NIK HABJANIČ 

 

Eko živeti morali bi, 

da zdravi bi bili. 

Zdravje, čistoča in še kaj … 

To bil bi pravi raj. 

 

Zdravo življenje težko je, 

saj pozabiti moramo na sladkarije vse. 

Voda, sadje in zelenjava … 

 

Ločevanje odpadkov pomembno je, 

saj čistoča nam pomeni vse. 

Toda zelenje nas zapustilo bo, 

če tako nadaljevalo se ne bo. 



 

DANIJEL ČERVEK 

 

Eko imam, hladilnik Beko. 

Kadar delam na vrtu, 

včasih pomaham krtu. 

Oh, ta solata je tako zlata! 

Šel sem po mleko, 

ker pijem eko. 

Odkar sem eko, 

večinoma hodim preko. 

Preko čistega sveta. 

Lahko pijem mleko, 

ker imam hladilnik Beko. 

Splača se biti eko. 

 

ENEJ MLAKAR 

 

Lepa je narava vsa, 

ko se sonce zjutraj hihita. 

Listje zdaj že šumi, 

ptički pojejo vsi. 

 

Gozdovi, zelenice in ptice … 

Veter, ki nam piha v lice. 

A mi vsi ne cenimo tega, 

zato dovolj imam vsega. 

 

Zares odlično bi bilo, 

če zaščitili bi naravo to. 

Vsi ljudje okoli nas, 

ki v gozd vržejo čevlje adidas. 

 

Papirčke, embalaže, vse »glaže« 

morali bi vreči proč, 

zato rabimo pomoč. 

 

Na smetišče vse to spada. 

To si tudi vi želite, 

a ničesar ne storite! 

 

LOVRO VALENKO  

 

Eko šola je super, 

ker bolj zdrav postaneš. 

Oh, kako je lepo, če gozd diši, 

šola se pa smeji. 

Oh, kako bi bilo lepo, 

če bi vsi bili eko. 

Lažje bi se gibali, lažje bi dihali. 

A predvsem bi uživali. 

 



JAN SVENŠEK 

 

Predstavljajte si mesto, 

ki eko bi bilo, 

zelo velik kraj, 

pravi rastlinski raj. 

 

Rastline tega bi bile vesele, 

od veselja prebivalcem mesta bi zapele. 

Ljudje bi poslušali, 

ob tem sadje okušali. 

 

Gojili bi zelenjavo, 

tisto »tapravo«. 

Zelo dobro in zdravo. 

 

Odpadkov več ne bi bilo, 

pri vsaki hiši bi stalo drevo. 

Vrt bi nujno vsak imel. 

Če ne, iz mesta bi takoj odšel. 

GAJ BREGANT 

 

Eko biti je v redu. 

Ko zaslišiš eko, narava je zdrava. 

Osel, mačka, konj živeli bodo v raju. 

Šel jih bom obiskat k strašnemu zmaju. 

O glej, narava ne bo onesnažena. 

Lonec in »kuhla« ne bosta osovražena. 

A srečni smo, da imamo naravo. 

 

NIK MLINARIČ 

 

Nagelj, sivka in vse te rastline … 

Stran vrzimo plasteline! 

 

Eko šola je lahko zabavna, 

pomagajmo okolju in svojemu zdravju! 

 

PIA ODER 

 

Encijan, orhideja, vrtnica. 

Narava je lepa kot rožica. 

 

Ko naravo onesnažujemo, 

s tem sebi škodujemo. 

 

Oblaček na nebu, trava na tleh, 

položene ploščice na vseh poteh. 

 

Šola skrbi, da nas nauči, 

kako skrbeti za naravo, tisto pravo. 

 



Občudujmo naravo, vzdržujmo jo, 

v prihodnosti to delo pomembno bo. 

 

Lahko ji pomagamo, da lepša bo 

in jo s tem rešimo. 

 

Ah, narava zares lepa je. 

To je vse. 

 

NEJA KUPČIČ 

 

Naša narava lepa je 

za nas vse. 

Naravo onesnažujemo 

in jo s tem uničujemo. 

Narava pomembna je, 

zato poskrbi, da ostane 

takšna, kot je. 

 

TEJA PALČAR 

 

EKO RECEPT 

 

Da bi živeli eko in zdravo, 

moramo najprej imeti radi naravo. 

Ne smemo je onesnaževati 

in uničevati. 

Zbirati moramo papir, 

na svetu ohranjati čistočo, 

se vesti okolju prijazno 

in ohraniti mir. 

Veliko moramo biti v naravi, 

varčevati z elektriko in vodo, 

saj to so naravne dobrine, 

vredne več kot zlatnine. 

Prehranjujmo se zdravo, 

ne mečimo odpadkov v naravo. 

Umivajmo si zobe in pijmo vodo, 

drugače bomo telesu povzročili škodo. 

Jejmo eko, bio in domačo hrano, 

varujmo svoje telo, 

kajti pesticidi nam škodujejo, 

naravo uničujejo. 

 

EVA ŽUNKOVIČ 

 

EKO RECEPT 

 

Za eko je potrebnih veliko stvari: 

dreves, narave in drugih reči. 

Za ločevanje odpadkov poseben recept imamo, 

odlično ga vsi poznamo. 



Z vodo varčujemo radi, 

vendar ne v kopalni kadi. 

Med umivanjem zob vedno zaprem pipo. 

Ko sem v naravi, rada opazujem lipo. 

V rdeč zabojnik vržem papir, 

v rjavega pa star krompir. 

Odpadke ločujemo vsak dan, 

za njih imamo poseben plan. 

Vozijo jih na smetišče, 

kjer se vsak dan nekaj išče. 

Poznamo tudi divja odlagališča 

in zanemarjena smetišča. 

EKO poskušamo biti vsi … 

Tudi psi. 

 

NIA KRAJNC 

 

Eko res je super, 

če vsak nekaj prispeva 

in lepe pesmice prepeva. 

Za naravo moramo skrbeti vsi, 

če bi eko radi bili. 

Eko je zdravo za našo naravo. 

Odpadke vedno odvrzi v pravi zabojnik. 

Če ne, te v roke lahko dobi kakšen razbojnik. 

 

KATARINA VIDOVIČ 

 

Nekoč je živel fant z imenom Peter. Vedno je onesnaževal okolje. 

Nekega dne se je pojavil duh z imenom Ekofantek. Petru je svetoval, naj ne onesnažuje okolja. A ga 

ni poslušal. 

Naslednjega dne je Peter šel v lunapark. Ekofantek je bil jezen, zato je pričaral, da se bo Petru nekaj 

zgodilo. Padel je z vlakca smrti. Zlomil si je nogo. 

Tudi pozimi Peter ni poslušal Ekofantka. Ta mu je zopet pričaral nesrečo. 

Nekega dne so sošolci skupaj metali petarde in Petru je počila petarda v roki. Komaj so ga rešili. 

Na koncu se je Peter zelo razjezil na Ekofantka in požgal gozd.  

A poleti je Petra povozil avto do smrti, Ekofantek pa je jezen odšel. 

 

JAN ŽNIDARIČ 

 

Zdavnaj v zgodovini je bila Zemlja gozdnata. Ko pa je človek spoznal korist dreves, jih je začel 

sekati. Ljudje pa niso vedeli, da so odvisni od dreves in so se slabo počutili. 

Niso vedeli, kaj se dogaja. Živali so začele umirati.  

Majhen fant je imel v sobi drevo. Hitro je stekel po stopnicah in ga zasadil pred hišo.  

Drevo je hitro zraslo. Ljudje so spoznali, da morajo drevesa ohranjati in jih varovati. 

Vsi so postali EKO. 

 

LAZAR RAKOVIĆ 

 

 

 


