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Projekt: Vodna šola 

šolsko leto: 2022/2023 

 

1. Osnovni podatki 

Koordinator: / nosilec 

projekta: 

Veronika Rutar 

Sodelujoči: Helena Bizalj 
Vida Drole 
Mateja Maretič 
Agnes Kozorog 
Saša Močnik 
Ciril Makovec 

Ravnatelj: Ciril Makovec 

Cilji: - zmanjšati uživanje sladkih pijač, 
- povečati pogostost pitja vode pri učencih,  
- ozaveščati strokovne delavce, starše in učence o pomenu pitja vode in nesladkanih pijač za zdravje 

ter o pomenu ohranjanja vodnih virov,  

- ozaveščati učence o pomenu možnosti pitja vode iz pipe, 

- pomagati učencem k zadostni hidraciji, zaradi česar imajo več energije in se lažje učijo, 

- analizirati kakovost vode šolskega okoliša (9. razred). 

časovni okvir oktober 2022 - junij 2023 

Predvidena višina 

stroškov projekta 

Stroški nabave pitnika  
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2. Analiza stanja  

Opis dejstev trenutnega stanja 
 
Prednosti: 

- razpoložljivost kakovostne pitne vode v učilnicah in na prostem, 
- spodbudna dejstva glede navad večine otrok razrede stopnje pri pitju vode, 
- večina učencev ima svoje plastenke/bidončke za vodo, 
- interes večine učiteljev in staršev za projekt Vodna šola. 

 
Možnosti za izboljšavo: 

- spodbujanje učencev k pogostejšemu pitju vode (otroci prinašajo s seboj tudi sladke pijače), 
- možnost polnjenja stekleničk v šoli (poleg umivalnikov v učilnicah še na pitniku), 
- zagotoviti, da imajo vsi učenci svoje bidončke (letos so jih že prejeli sedanji prvošolci), 
- spodbujanje učencev naj v šolo prinašajo le vodo ali nesladkane napitke na vodni osnovi (čaj, voda z zelišči/narezanim sadjem), 
- prenos dobre prakse iz šolskega okoliša v domače okolje (obvestilo staršem, informacije o aktivnostih v povezavi z Vodno šolo 

na šolski spletni strani), 
- promoviranje pitja vode (prenova plakata s ključnimi točkami, video posnetki…), 
- večje ozaveščanje učencev o pomenu pitja vode za zdravje in pomenu ohranjanja vodnih virov (različne aktivnosti pri pouku na 

to temo-učitelji za posamezno področje in razred izpolnijo obrazec v Raport-u in vnesejo konkretne aktivnosti, ki jih bodo izvajali), 
- uvajanje vodnih odmorov oziroma vodnih pavz, namenjenih pitju vode in sprostitvi po učni uri skupaj z učitelji, 
- srečanje za otroke preko Zooma na svetovni dan voda, 22. 3. 
  

Izbrana prioritetna področja:  
- uvedba pravih vodnih odmorov (po 1. in 4. šolski uri, po urah športa oz. po potrebi posameznika med odmori), tekom učnih ur ne 

pijemo, 
- ozaveščanje staršev o ciljih vodne šole,  

- spodbujanje učencev naj v šolo prinašajo le vodo ali nesladkane napitke, 
- večje ozaveščanje učencev o pomenu vode za zdravje in pomenu ohranjanja vodnih virov 
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3. Akcijski načrt / potek dejavnosti 

Kdo Kaj Do kdaj 

Razredniki 
 

Predstavitev in podrobna obrazložitev 
projekta učencem na razredni uri (lahko 
tudi že kakšna konkretna vaja iz nabora 
vsebin na spletni strani water school:  
http://www.waterschools.eu/si/kaj-je-vodna-
sola) 
 

Do novembra. 

Razredniki 
 
 

Informiranje o uspešnosti izvajanja projekta 
v določenem razredu na 2. roditeljskem 
sestanku in osveščanje staršev o projektu. 
 

Glede na termine roditeljskih sestankov za 
posamezne razrede. 

Učenci s pomočjo učiteljev razrednikov Promoviranje pitja vode (izdelava plakatov 
za posamezen razred na razredni uri). 

Do konca novembra. 

Učenci s pomočjo učiteljev 
 
 

Pitje vode z učenci – Vodni odmori po 1. 
in po 4. šolski uri ter po športnih 
aktivnostih.  
Ob petkih opomnik na higieno stekleničk.  
Na športnih dnevih in dnevih dejavnosti 
se pije voda (obvestilo o športnem dnevu).  
 

Celo šolsko leto. 

Vsi učitelji 
 
 

Planirane aktivnosti po predmetih 
poučevanja, pri športnih dnevih in dnevih 
dejavnosti (vpišete v Raport načrtovane 
dejavnosti in izvedbo le-teh analizirate ob 
koncu šolskega leta). 
Uspele aktivnosti lahko objavite kot 
novičko na šolski spletni strani pod 

Tekom šolskega leta. 

http://www.waterschools.eu/si/kaj-je-vodna-sola
http://www.waterschools.eu/si/kaj-je-vodna-sola
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kategorijo Vodna šola. 

Agnes Kozorog 
 

Obvestitev predstavnika staršev o načrtih 
Vodne šole za leto 2022/23. 

Oktober. 

Agnes Kozorog Naravoslovni dan 9. Razred – Analiza 
kvalitete vode. 

 

Mateja Maretič Radijska oddaja - šolski radio.  

Veronika Rutar  Posredovanje informacij in obveščanje 
učiteljev o aktivnostih znotraj projekta 
Vodna šola. 
 

Oktober. 

Veronika Rutar Srečanje otrok Vodnih šol preko Zooma na 
dan voda, 22. 3. 

Marec. 

Helena Bizalj 
 

Novička na spletni strani (nadaljevanje 
projekta) 

Do novembra. 

Saša Močnik Posredovanje informacij in obveščanje 
staršev o aktivnostih znotraj projekta Vodna 
šola. 
 

V oktobru (po potrebi do konca šolskega 
leta). 

Učitelji na razredni in predmetni stopnji Vodni dan (če bo izveden, dorečemo na 2. 
sestanku tima Vodne šole) . 
 

 Maj, junij.  
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Ciril Makovec Pridobitev sponzorjevo za nabavo 
bidončkov. 
 

 

Ciril Makovec Nakup pitnika na predmetni stopnji.  

Ciril Makovec Obrazec Vodna šola v sistemu Raport. Oktober. 
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4. ANALIZA PROJEKTA 

ANALIZA ZASTAVLJENIH 
CILJEV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN AKTIVNOSTI ZA 
NASLEDNJE ŠOLSKO LETO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


