
 
 
 
UNESCO 2019/20 
 
Šolsko leto 2019/20 je zaznamovano s covid-19 in zaprtja šol v ponedeljek, 16. marca 
2020.  Kljub temu nam je uspelo izpeljati projekt Otroštvo podaja roko mladosti, ki ne 
vključuje zaključne prireditve in poteka na daljavo, nismo pa izpeljali Projekta Unesco 
ima talent. Največji poudarek smo letos posvetili četrtemu Delorsovemu stebru: Naučiti 
se živeti skupaj in izpeljali lasten projekt, ki se še razvija in ga bomo nadaljevali tudi v 
prihodnjem šolskem letu: Adijo, hrup! 
Skupaj z učenci smo se udeležili dveh Unesco srečanj: Moja stran Mojstrane, ki ga je 
23. 10 2019 pripravila OŠ 16. decembra 2019  in Mirovniškega festivala Zlati rez, ki ga 
je 20. 9. 2019 pripravila in gostila Prva osnovna šola Slovenj Gradec. 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



Sodelovali smo pri naslednjih projektih:  Menjam branje za sanje, Moje pravice in Kaj  
skrivajo naša podstrešja.  
 
V okviru pouka in v oddelkih podaljšanega bivanja smo z različnimi aktivnostmi 
obeležili smo naslednje mednarodne dni:  21. september – Mednarodni dan miru,  5. 
oktober – Svetovni dan učiteljev, 16. november – Mednarodni dan strpnosti, 10. 
december – Mednarodni dan človekovih pravic, 21. februar – Mednarodni dan 
maternih jezikov,  8. marec – Mednarodni dan žena. 
 
V okviru pouka in v oddelkih podaljšanega bivanja smo z različnimi aktivnostmi 
obeležili naslednje mednarodne dni: Mednarodni dan miru, Svetovni dan učiteljev, 
Mednarodni dan strpnosti, Dan človekovih pravic, Mednarodni dan maternega jezika, 
Mednarodni dan žena. Prav vsi našteti dnevi se nam zdijo pomembni za vzgojo kulture 
miru in nenasilja. 
 
 
CVETKO/UNESCO IMA TALENT 
 
V letošnjem šolskem letu smo želeli že sedmo leto zapored izpeljati Cvetko ima talent 
in pozneje tudi projekt Unesco ima talent.  Kandidati, ki so se prijavili na avdicijo, so 
morali svoje skrite adute pokazati trem žirantom, ki vodijo projekt Andreju Novljanu, 
Jasni Camlek in Klementini Tominšek,  v četrtek, 27. 2. 2019. Predstavilo se je 15 
posameznikov oziroma skupin. V mesecu marcu smo načrtovali, da se bo 11 najboljših 
z avdicije predstavilo v polfinalu, 23. aprila 2020 pa smo načrtovali veliki finale in 
zaključno srečanje projekta Unesco ima talent v Športni dvorani Trata. Ker so se 16. 
3. 2020 zaprle vzgojno-izobraževalne ustanove, polfinala nismo mogli izpeljati. Prav 
tako v dogovoru z vsemi sodelujočimi šolami v okviru projekta Unesco ima talent nismo 
izpeljali zaključnega srečanja. K sodelovanju so se prijavili: OŠ Leona Štuklja Maribor, 
OŠ Toneta Čufarja Ljubljana, OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, OŠ Cirila Kosmača 
Piran in OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. 
 
 
OTROŠTVO PODAJA ROKO MLADOSTI 
 
Vodja projekta: Špela Bogataj 
 
Zavodi so se do 5. oktobra 2019 prijavili na razpis OŠ Cvetka Golarja in do 10. junija 
2020 oddali poročila o izvedbi projekta po navodilih v razpisu. Iz oddanih poročil je bilo 
izdelano glasilo vseh prispevkov, ki je objavljeno na spletni strani OŠ Cvetka Golarja, 
zavihek UNESCO. 
Sodelujoči so skozi celo leto preko različnih aktivnosti krepili medgeneracijske vezi. 
Vzpostavljali so pristne in prijateljske odnose s starejšimi. Razvijali so medsebojno 
strpnost v skupnih dejavnostih. Oblikovali so si pogled na bolezen, starost, invalidnost, 
smrt in žalovanje. V medsebojnih druženjih so ustvarjali, se družili, drug od drugega 
prevzemali izkušnje, razvijali spoštovanje ter gradili strpno in socialno sožitje več 
generacij. Občutili so veselje. Spoznali so, da potrebujemo drug drugega, saj če drug 
drugemu pomagamo z nasveti, izkušnjami, spodbudami, so naši koraki lažji, bolj varni 
in bolj odločni. Predvsem pa so se naučili dajati in sprejemati.  
Izredne razmere so nekatere sodelujoče v projektu prisilile, da so odpovedali nekatera 
izmed načrtovanih srečanj. Nekateri pa so našli nove poti in načine ter se s starostniki 



v domovih ostarelih povezali na daljavo. Na ta način so jim vsaj za trenutek polepšali 
dan. Otroštvo je ponovno podalo roko modrosti. 
 

ADIJO, HRUP! 

Vodja projekta: Mateja Feltrin Novljan  

Četrti Delorsov steber: Učiti se biti –  smo utrjevali z namenom, da bi znali kontrolirati 

svojo glasnost in v okviru projekta Adijo, hrup.  V projekt so bili vključeni vsi učenci 

matične in podružnične šole v Retečah.  

Na začetku šolskega leta smo med vsemi učenci izvedli anketo, v kateri so nam sami 

povedali, kako hrup vplival nanje in na njihovo delo. Izstopajoč odgovor je, da moti 

njihovo pozornost.  

 

Za vse učenke in učence smo pripravili predavanja in jih seznanili s tem, kako hrup 

vpliva na naše zdravje, kako deluje naš slušni organ in kako ga negovati, kako 

ravnati z glasom, spomnili smo jih, da je pomembno, da hrano uživajo v tišini, med 

odmori smo zato lahko poslušali zelo tiho glasbo, ki jih je spodbudila k bolj mirnemu 

načinu govora in gibanja po šoli. Predavanje za vse smo izvedle Krista Jamnik, Petra 

Kavčič, Mateja Feltrin Novljan, uvodni nagovor pa je vedno imela ravnateljica Karla 

Krajnik.  

 



 

 

Razrede smo opremili z listom, na katerem je barvni semafor, ki določa, kakšna naj 

bo jakost govorjenja. Na primer zelena barva predstavlja tiho govorjenje. Želeli smo, 

da se učence na barve privadijo in da ob pogledu na ptice, ki smo jih izdelali sami in 

smo jih razporedili po nekaterih delih šole, sami ozavestijo, kakšen način 

komunikacije je primeren.  Večino šole smo polepili s papirnatimi pticami zelene 

barve, ki smo jih izdelali v okviru delavnic, vanje so bili vključeni vsi učenci.  

 

 

Kot rečeno – projekt je prekinil molk, ko so se 16. marca 2020 zaprla šolska vrata, a 

maja smo vendarle dobili priložnost, da smo se ponovno skupaj z učenkami in učenci 

začeli ukvarjati, kako na prijeten način preživljati skupen čas. Pred korono smo 

izvajali meritve, izvedli jih bomo tudi prihodnje šolsko leto in nadaljevali z urejanjem 

šolskih kotičkov, v katerih bo vsak lahko našel mir in se dobro počutil.  



 

Projekt smo izpeljali tudi v sklopu Zdrave šole, ki jo na šoli vodi Jasna Camlek. 

Sodelovali so: ravnateljica Karla Krajnik in učiteljice Petra Kavčič, Krista Jamnik, 

Maša Tramte, Vanja Jordanov, Petra Primc Marko in Mateja Feltrin Novljan.  

 

 


