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rada ustvarja igrive ilustracije
in z njimi lepša knjige za
otroke in mladino. Rada
vrtnari in velikodušno sprejme
vse kar ji narava podari —
zato skrbno pazi, da se do
nje vedno vede spoštljivo.
Živi in ustvarja v Perugii v
Italiji, obdana s polji sončnic
in petjem ptic. Želi, da bi
tako ostalo še dolgo in zato
je z veseljem prisluhnila
Maticu in Meti in njunim eko
dogodivščinam.
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Tale naš planet Zemlja je star že na milijone, celo milijarde let.
Dobro se drži za svojo starost, mar ne?
Toda v zadnjih desetletjih zanj ne skrbimo preveč lepo.
Onesnažen zrak, umazana voda, smeti v naravi nam niso v ponos.
Čas je, da vsi skupaj zavihamo rokave in odstranimo nesnago ter
poskrbimo, da bo naša Zemlja zasijala v vsej lepoti.
Matic in Meta sta se že odločila – postala sta ekofrajerja. Najprej
v šoli, nato doma, na ulici, v mestu, v gozdu, vsepovsod. Marsikaj
sta naučila brata Anžeta (no ja, in on njiju tudi), mamo, očija,
babico, dedka in še koga.
Zakaj bi bila samo Meta in Matic ekofrajerja?
Pojdimo skupaj na ekopot še mi!

Mateja Gomboc,
pisateljica in profesorica, se
zelo rada potika po naravi.
Velikokrat jo je že užalostilo,
ko je v gozdu naletela na
kup odpadkov ali ko so po
vodi priplavale smeti. Zakaj
so ljudje taki smetogrdeži?
Končno je naletela na Matica
in Meto, mlada ekologa,
pokramljali so o tem in onem
ter se skupaj domislili, da
bo treba nekaj narediti za
ohranitev naše lepe Zemlje.
Veliko sta jo naučila, pa naj
tudi vas.

Pogosto se nam zdi, da smo posamezniki nemočni. Da s svojimi odločitvami in vedenjem ne moremo vplivati na naše okolje. Pa vendar majhni koraki in zgledi štejejo! Tudi Matic in Meta sta dober
zgled. Prek simpatične zgodbe otroci spoznajo ekošolarja in vse te
majhne korake, ki imajo velik vpliv. Knjiga ponuja toliko praktičnih
nasvetov za zmanjševanje količin odpadkov in odgovorno ravnanje
z naravnimi viri, da bi jo morali prebrati tudi odrasli smetogrdeži.

V Društvu Ekologi brez meja smo zelo veseli, da smo lahko sodelovali pri nastanku te knjige s svojimi nasveti, saj je ravno to eno od
naših osnovnih poslanstev - skrb za okolje z ozaveščanjem posameznikov in skupin, informiranje in učenje. Odgovor na vprašanje: kdo
je najbolj odprt za novosti in se pripravljen učiti, je lahek. Otroci!
Zato prav njim posvečamo posebno pozornost, jim radi prisluhnemo, prepoznavamo njihove potrebe in se tako tudi mi od njih kaj
naučimo. Da, otroci so zaradi svoje odprtosti lahko tudi dobri učitelji svojim staršem, ki so odraščali v časih, ko skrb za okolje ni bila v
ospredju in se morda še danes ne zavedajo, da majhne spremembe
vsakodnevnih navad lahko bistveno pripomorejo k bolj zdravemu
planetu Zemlja.
Hvala, Matic in Meta!
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Kazalo

Gremo na ekopot!
Ne vem, kako je z vami, toda Meta in Matic sta komaj čakala, da se začne šola. Zadnji počitniški dnevi so bili pripravno
deževni, tako da so prijazno naredili mejo med vročim poletjem in nekoliko oblačno jesenjo. Saj se vendar spodobi, da bi
tudi vreme šlo v šolo, mar ne?
V tistem prvem kislem dnevu sta Matic in Meta veselo ovijala zvezke in knjige ter na platnice pisala svoji imeni. Aha, še
ne poznate Matica in Mete? To sta brat in sestra. In čeprav ni
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vljudno, da se moški spol imenuje pred ženskim, je tu povsem
pravilno, kajti Matic je celo leto starejši od Mete in zato tudi
več ve. Ampak ni hvalisav, če to mislite. Le tu in tam je mnenja, kakšno srečo ima Meta, ker je njegova sestra. Skoraj večjo
kot on, ker je pred njima še Anže, najstarejši brat. Včasih je
namreč kar nadležno, koliko mora
človek pretrpeti ob takem pametnem bratu. Sicer moramo
reči, da ob nekaterih priložnostih njegovo znanje kar
koristi.
Obe šolski torbi sta od
lani. Seveda, saj sta še čisto v redu. Zvezki so novi,
ker so lanski popisani skoraj do zadnje vrstice. Tudi
knjige so druge, še pametnejše od lanskih in polne
novih modrosti. Vendar niso
čisto nove. Matic jih je podedoval od Anžeta, Meta pa od
Matica.
»Ojej, kakšne uhlje ima tale
knjiga,« je Meta pokazala Maticu berilo. To je seveda pomenilo, da je bil Matic slab skrbnik. Toda Matic je pohitel: »To je
naredil že Anže! Jaz sem knjige zelo čuval!« Prikladno se je
izgovarjati na brata.
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Vseeno se je Meti ponudil, da namesto nje zavije knjigo:
»Tako bodo tudi uhlji na varnem. Sploh pa jih knjiga potrebuje, da dobro sliši, če znaš brati.«
Meta in Matic sta šla v šolo pripravljena.
In že po prvem dnevu sta se vrnila navdušena. Mami, ki je
prišla ponju, sta razburjeno hitela pripovedovati, kako je bilo
v šoli. Nove table, zvonec drugače zvoni, Matic ima novo učiteljico, Meta garderobno omarico.
Toda najpomembnejše pa je bilo ...
»Postali smo ekošola!« sta skoraj enoglasno vzkliknila, da
je mamica kar obstala.
»Kaj pa to pomeni?« je vprašala, ko si je opomogla od
presenečenja.
»Da skrbimo za okolje!«
»Da bomo imeli drugačno prehrano.«
»Da bomo ločevali odpadke!«
»Da bomo varčevali z vodo.«
»In z energijo. In ...«
Matic in Meta sta hitela naštevati. Seveda si mamica ni
mogla vsega zapomniti, zato sta ji obljubila, da jo bosta sproti
obveščala o vsem.
»Aha,« je zdaj razumela. »To pomeni, da sta ekošolarja?«
Pokimala sta in videti je bilo, da je obema všeč novo po
imenovanje. Toda Matica so bliskovito obšle nove misli in vljudno je rekel mami: »Če dovoliš ... nekaj se morava pogovoriti z
Meto. Se opravičujem.« In že sta staknila glavi, si nekaj šepetala in na veliko kimala. Nato je Matic slovesno rekel: »Tako,
7

odločila sva se. Ne bova samo šolarja! Tudi doma bova poskrbela, da bomo postali ekohiša.«
Meta je še dodala: »Midva bova pokazala vsem vam, kako in
kaj, prav? Vi pa se boste naučili in boste znali biti ekofrajerji.«
Mama je ubogljivo pokimala in obljubila, da bo ubogala in
se učila.
Tako so se približali domu, ki je medtem dobil novo ime –
ekohiša. V njej živijo Meta, Matic, Anže in njihovi starši. In zdaj
se je zdelo, da se hiša že nasmiha, vsa pripravljena na novo
vlogo.
Pa pojdimo še mi na ekopot!
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nn Tale naš planet Zemlja je lep in naš! Imamo ga radi,
zato moramo zanj skrbeti in ga ohraniti tudi za
tiste, ki pridejo za nami.
nn Ekošole skrbijo za odgovornost za svet, ki nas
obkroža. Ekošolarji smo posebni čuvarji našega pla
neta in naš odnos do okolja je vreden posnemanja.
nn Če se ti odločiš, da boš spremenil svet na bolje,
je to še kako pomembno! Odrasli sledijo tvojemu
zgledu in te bodo ubogali.
nn Kaj vse lahko počne mladi ekolog? Skupaj z Mati
cem in Meto se bomo naučili marsičesa za ohrani
tev planeta.
nn Poglejmo še, kaj nam pomeni pridevnik eko, ki se do
daja besedam. V Franu (www.fran.si), slovenskem
portalu slovarjev, lahko preberemo nekaj njegovih
pomenov:

éko

-- prid. (ẹ̑)

1. ki se nanaša na varovanje, ohranjanje narave, življenjskega okolja; ekošola, eko šola;

2. ki poteka v prizadevanju za varovanje, ohranjanje narave, življenjskega okolja; ukvarjati se z eko kmetovanjem;
3. ki je pridelan, proizveden v prizadevanju za varovanje,
ohranjanje narave, življenjskega okolja: eko izdelek.
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Ugašajmo in zapirajmo
Matic je zaprl knjigo in odločno naznanil: »Danes bom jaz
skuhal večerjo.« Tako odločno, da se mama niti poskusila ni
upirati. Sicer je ona šefica v kuhinji in se v njej prav rada vrti.
Da ne bi bila preveč žalostna, ji je Matic ponudil: »Saj mi lahko
pomagaš. In ti, Meta, tudi.«
Mami je šla za Maticem in Meto v kuhinjo ter povprašala:
»Kaj pa bo danes za večerjo?«
Matic je skomignil: »Še ne vem.«
Šel je proti hladilniku in se obrnil proti mami: »Danes smo
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