
 
 
 

OŠ Kajetana Koviča Radenci 
 

„Od semena, zelenjave, 
sadja  

do gibanja in zdravja   
za zdravo srce“ 

 
„Pod staro jablano“ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Lidija Mohor, Mojca Karnet 

 

      V Radencih, 10. 5. 2018 



Učenci so pri pouku, v času podaljšanega bivanja, 
na poti v šolo ali doma opazovali in spoznavali sadna 
drevesa - v ospredju je bila jablana. 
 



Izvedena je bila anketa Eno jabolko na dan. 
Rezultati so sledeči: 



 

 
 
Učenci so ilustrirali stare jablane,  izdelali knjižico z recepti in 
knjižico »Pod staro jablano«. Izdelovali so zloženke, knjižna kazala 
ter spoznavali pomen jabolk v Svetem pismu, znanosti, antiki, 
ljudskem slovstvu, pregovorih, rekih in frazemih … 
 



Pisali so brali in pisali zgodbe, pravljice, pesmice ter 
spoznavali pomen jabolk nekoč in danes. 



Obogatili so znanja o zdravilnih učinkih tega sadeža, 
izdelali plakate in jih razstavili v eko kotičku. 



Pri urah likovne 
umetnosti so v različnih 
tehnikah ustvarjali in 
izdelovali izdelke na temo 
„jablana,  ptičje hišice ali 
nakupovalne vrečke iz 
odpadnega materiala“. 



Na pohodu so si ogledali sadovnjak, kjer so jablane 
zaščitene z mešanico blata in apna, kar je prava 

redkost v današnjem času.   



Počitek na pohodu ter 
opazovanje,  
spoznavanje in 
nabiranje zelišč.  
Nabirali so pljučnik. 



 

Na Kapeli pri Radencih, ob kmetijah,  smo opazovali 
samotne jablane in se nato odpravili v  zapuščeni 

nasad starih jablan, nekoč v lasti VG Kapela. 



Oddih ob stari „preši“ TD Klopotec na Kapeli.  



Prijeten pogled na 
cvetoče češnje in 
vzbujajoča skrb ob 
propadajočih starih 
nasadih jablan. Bližamo 
se  zapuščenemu  
sadovnjaku … 



Pohod po njivskih poteh do starih jablan in ogled 
jablan od blizu.  



Pohod do bližnjega kraja Rihtarovci. Na domačiji pri 
Rantaševih - ogled sadovnjaka ter predstavitev  in 
primerjava različnih sort jablan ...   



Poleg sadovnjaka  so si ogledali čebelje panje in 
spoznali delo čebelarja. 



Predavanje o sortah jablan v Sloveniji, njihovih 
škodljivcih in uporabi ter posledicah umetnih 
škropiv. 



Tudi čistilna akcija okoli šole in pogled na šolske 
jablane je del zdravega gibanja v naravi.  



EKO DAN „POD STARO JABLANO“, 19. 4. 2018 



Uživanje sadja ob vsakem času in na vsakem koraku. 



Prosti čas v podaljšanem bivanju z jabolko v roki  
v učilnici na prostem.  



Eko kotiček  
pod  
krošnjo jablane. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najuspešnejši projekt šole  – zbiranje odpadnega papirja.  
Tehtanje in natovarjanje papirja je zdravo in koristno 
razgibavanje za učence.   
 



Kljub ekološkemu osveščanju otrok in odraslih  še 
vedno z učenci najdemo divja odlagališča v okolici 
našega kraja. Prihodnost planeta je v rokah človeka! 


