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EMŠO 

 

PREDSTAVITEV VAŠEGA ZAVODA 

 

Na kratko (do 250 besed) predstavitev vaš zavod. Besedilo bo objavljeno na spletni 

strani ASPnet z namenom predstavitve vašega zavoda. 

 

Sredi Prekmurja, na levem bregu Mure, zavzema svoj prostor pod soncem občina Turnišče. 

Vse njeno bogastvo se kaže v lepi naravi, ljudem prijaznem okolju, prečudovitih kulturno-

zgodovinskih spomenikih, predvsem pa v dobrih in gostoljubnih ljudeh. 

Srce vsake občine pa je šola, kjer iz “majhnega raste veliko”. Že več kot desetletje z učenci 

skrbimo za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 

OŠ Turnišče je vključena v evropski projekt EKO šola kot način življenja od leta 2002. 

Šola je postala članica UNESCO ASP-net Slovenije 10. decembra 2002, ko je prejela 

certifikat »ŽIVIMO NA ENEM PLANETU – UČIMO SE ZA EN SVET« 

Pomembno vlogo pri razvoju šol ima kultura trajnostnega razvoja, v katerega spada tudi 

ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 

Izbrali smo si tudi temo »Ohranjanje naravne in kulturne dediščine«, »Učenci posvojijo 

spomenik« (Naravni spomenik – dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik). 

http://reciklazaidentitete.wordpress.com/2011/12/02/sibirska-perunika/


Kot kulturni spomenik smo izbrali ČEVLJARSKI MUZEJ V TURNIŠČU. Popisali smo 

obstoječe predmete, katere smo v nadaljevanju dela restavrirali in jih tako pripravili za ogled 

širši javnosti. 

 Za »Naravni spomenik«, pa smo si izbrali ogroženo »Sibirsko peruniko« in zaščiteno 

»Močvirsko logarico«. Veseli smo, da imamo rastišča obeh rastlinskih vrst tudi v Občini 

Turnišče.  

OŠ Turnišče je: 

- EKO šola, 

- Unesco šola, 

- Kulturna šola, 

- Raziskovalna šola, 

- Zdrava šola. 

 

»Dobri medsebojni odnosi in sodelovanje z okoljem – pot do uspeha« 

 

             
 

Osnovna šola Turnišče, Prešernova 2, 9224 Turnišče 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



URESNIČEVANJE TEMELJNIH POSEBNOSTI UNESCO ASPnet ČLANOV 

 

»Delorsovi« štirje stebri vseživljenjskega učenja; kje ste letos dosegli največji 

napredek, kje prepoznate največ težav. 

Prosimo, da na kratko opišete (do 250 besed). 

 

1. steber: Učiti se, da bi vedeli  

Skrbeli smo za kakovost izobraževanja na šoli. Učencem smo pomagali izbirati in 

osmišljati vsebino – informacije okrog njih, jih učiti, kako se učiti. Usmerjali smo jih v 

problemska področja (skrb za okolje, za zdravje, ohranjanje naravne in kulturne 

dediščine,…). Razvijali smo zunanjo motivacijo in delali tudi na dvigu notranje motivacije. 

Nadaljevali smo z ustaljeno prakso (učenci z raziskovalnim učenjem razvijajo skupinsko 

delo, odpirajo medpredmetna problemska področja in v timih iščejo rešitve problemov, 

spoznavajo prednosti IKT pri pouku in raziskovalnem delu). Pri interesnih dejavnosti je bila 

še posebej v ospredju predanost delu, saj so učenci večinoma samoiniciativno delali na 

določenih področjih, kjer so razvijali svoja močna področja. 

2. steber: Učiti se, da bi znali delati 

Učili smo jih, kako se enakomerno porazdeli delo med šolo in prostim časom, učili so se 

socialnih in etičnih veščin. Učili in razvijali smo sposobnosti za ravnanje v konkretnih 

praktičnih razmerah. Ure pouka smo načrtovali medpredmetno in izvajali vsebine 

medpredmetno. Poudarjali smo osebno odgovornost učencev za rezultate dela. Veliko smo 

delali na bralni pismenosti in formativnem spremljanju. Učencem smo nudili različne 

strategije dela, da so lahko bili uspešni. Učence smo navajali na medsebojno pomoč (med 

seboj so se učili, kako se učiti). 

3. steber: Učiti se, da bi znali živeti skupaj 

Učili smo se o sebi in drugih, kako spoštovati sebe in druge. Razvijali smo strpnost do vseh 

vrst drugačnosti, vključevali učence s posebnimi potrebami, učence Rome, učence tujce, 

konflikte smo reševali skozi dialog, učili smo se živeti z naravo. Živeti skupaj z Romi je 

postala naša vsakdanjost. Razvijali smo učinkovito samoizražanje in komuniciranje z 

drugimi, učili smo se učiti od drugih in deliti med seboj. Zato smo še naprej delali na 

nekaterih že ustaljenih dobrih primerih:  

- sodelovanje z različnimi lokalnimi društvi pri izvedbi prireditev (še več 

sodelovanja kot v prejšnjih letih); 



- skrb za večjo povezanost učencev na šoli z vključevanjem starejših učencev v 

pouk na razredni stopnji (npr. učna pomoč) in sprejem prvošolčkov v šolsko 

skupnost (starejši učenci; učenci 9. razreda pripeljejo prvošolčke na kulturno 

prireditev); 

- spodbujali skupne aktivnosti mlajših in starejših učencev v času prostih ur 

(športne aktivnosti, družabne igre). 

- učenci tujci ( v zadnjih petih letih smo na našo šolo vpisali učenca iz Rusije – 

Moskva, učenca iz Bosne in učenko iz Mehike). Učenec iz Rusije je prišel k nam 

v 6. razredu (predmetna stopnja). Sošolci in vsi ostali učenci so mu zelo radi 

pomagali pri vključitvi v proces pouka, prav tako so mu pomagali pri učenju 

slovenskega jezika in mu dodatno razlagali, če česa ni razumel. Učenka iz Mehike 

je prišla k nam v 2. razred. Učenke iz predmetne stopnje so ji pomagale pri 

šolskem delu v času podaljšanega bivanja. Učenec iz Bosne je prišel k nam v 6. 

razredu (predmetna stopnja). Sošolci in vsi ostali učenci so mu zelo radi pomagali 

pri vključitvi v proces pouka, prav tako so mu pomagali pri učenju slovenskega 

jezika in mu dodatno razlagali, če česa ni razumel. Vsi učenci so se zelo dobro 

vključili v šolsko delo in se dobro razumejo z ostalimi učenci. Učenci so se učili 

sprejemanja drugačnosti in drugih kultur. 

4. steber: Učiti se biti 

Na tem področju prepoznavamo največ težav. Napredek zaznavamo na področju uporabe 

znanja, kjer smo preko intenzivnejšega uvajanja problemskega pouka in medpredmetnega 

povezovanja naredili prve premike. Še vedno pa moramo delati na področju čustvovanja, 

osebne odgovornosti in na duhovnih vrednotah posameznika. Kljub sprotnemu prizadevanju, 

opažamo še zmeraj nestrpnost in nasilje (verbalno in fizično). 

Učili smo se, da bi znali koristno in pravilno uporabljati svoje znanje in sposobnosti, da bi se 

zavedali, kdo smo v odnosu do drugih. Učili smo se kontrolirati svoje obnašanje, spoštovati 

druge ljudi in razvijati sočutje do njih. 

Največ napredka smo dosegli pri prvem in drugem stebru (tako pri pouku, še posebej 

pa pri delu z nadarjenimi učenci in pri interesnih dejavnostih). Prav tako ugotavljamo, 

da iz leta v leto napredujemo tudi pri tretjem stebru. V izziv nam ostaja četrti steber, 

kljub že vidnim napredkom. Ob formativnem spremljanju ugotavljamo tudi napredek 

pri tem stebru: Učiti se biti. 

 

 



CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA – IZOBRAŽEVANJE 2030 

 

Kratko pojasnite (do 250 besed), kako se vaše delo povezuje s točko 4.7. četrtega cilja 

trajnostnega razvoja – Izobraževanje 2030. 

 

V sklopu pouka in pri vseh ostalih dejavnostih ter udeležbah na nacionalnih ali 

mednarodnih projektih (sodelovanje v živo ali na daljavo), smo učencem pomagali, da so 

razumeli globalne dejavnike, ki oblikujejo njihova življenja in jim omogočali pridobivati 

tista znanja, spretnosti, vrednote, vedenja, ki jih bodo podpirali pri dejavnem sodelovanju 

za lokalno in globalno sprejemanje odločitev – da bodo živeli v bolj spoštljivi, pravični in 

trajnostni družbi in da se bodo znali spopadati z izzivi v svetu, v katerem smo vse bolj 

odvisni drug od drugega. Izvajali smo dejavnosti, kjer nismo reševali le trenutnega 

lokalnega problema, ampak so učenci pri takšnih aktivnostih pridobivali znanja in 

spretnosti za spreminjanje družbe in sebe. Preko učnega procesa smo spodbujali 

interdisciplinarni in celovit pristop ter hkrati podpirali kritično in ustvarjalno mišljenje. 

Skrbeli smo za spoštovanje človekovih pravic v samem izobraževalnem procesu, krepili 

vzgojo za demokracijo, državljansko odgovornost, kritično razmišljanje, strpnost in 

nenasilno reševanje konfliktov. V skladu s Splošno deklaracijo o človekovih pravicah 

(1948) in Mednarodno konvencijo o otrokovih pravicah (1989) smo vključevali vzgojo za 

človekove pravice v učni proces. S spoznavanjem drugih kultur smo obogatili tudi svojo 

kulturo in zato postali še bogatejši. Pri spoznavanju in sprejemanju ljudi drugih kultur, ver 

in narodov ter ljudi z drugačnimi prepričanji, načeli, vrednotami in življenjskimi nazori, 

smo odkrivali nove svetove ter širili svoja obzorja. 

Delo je potekalo pri učnih urah, razrednih urah, v obliki samostojnega raziskovanja, pri 

interesnih dejavnostih. Vsebine so bile vpletene v kulturne, naravoslovne in tehnične dneve.  

Kakovost izobraževanja usmerjamo k aktivnosti posameznika, tako da učenci samostojno 

iščejo in razmišljajo, razvijajo inovativnost, rešujejo probleme in jih kritično presojajo. S 

področja učnih vsebin jih navajamo, da poglobljeno razmišljajo o svetovnih problemih in 

vlogi ZN pri njihovem reševanju. Učimo jih v duhu globalnega učenja za trajnostni razvoj 

(odnos do narave, onesnaževanja, vode, ohranjanja energetskih virov, uporabe alternativnih 

virov energije, turizma,… ) s sloganom: razmišljaj globalno, deluj lokalno (delo na terenu 

v domačem okolju – iskanje rešitev – preslikava na globalno raven).  

Navajamo jih razmišljati o pomenu miru, o človekovih in otrokovih pravicah. Skozi stebre 

in teme Unesca in učne vsebine se učijo medkulturnega učenja in skrbi za naravno in 



kulturno dediščino domačega kraja, države in sveta, o kristalografiji in periodnem sistemu 

elementov, kako biti strpen, obvladovanju čustev, sodelovanja v skupini. Vzgoja za 

aktivno državljanstvo. 

Medkulturni dialog – na šoli imamo učence Rome. Učimo se živeti skupaj, pogovarjamo se 

o podobnostih in razlikah. Prav tako pa tudi o spremenjenem načinu življenja. To poteka 

tako pri učnih urah kot pri urah podaljšanega bivanja in pri drugih dejavnostih. Učenci 

Romi se udeležujejo srečanj ob mednarodnih dnevih Romov. Prav tako pa se vsako leto 

udeležijo srečanja romskih osnovnošolskih otrok s preverjanjem znanja iz romoloških tem 

in s kulturno vsebino. Srečanje organizira Romani Union Murska Sobota, katere predsednik 

je Jožek Horvat Muc. Povezovanja, druženja, spoznavanja in sprejemanja drugačnosti se že 

vrsto let učimo pri urah podaljšanega bivanja (letos je že deseto leto odkar se družimo z 

učenci IV. OŠ iz Murske Sobote; šola s prilagojenim programom). Organiziramo dejavnosti 

na katerih se družijo naši učenci in učenci iz IV. OŠ Murska Sobota. Druženje učencev se 

izmenjuje (eno leto so dejavnosti pri nas, drugo leto pa pri njih).  

Vsebine so se prepletale tudi z vključevanjem otrok v projekt Razširjeni program. Aktivno 

smo se vključevali v delo središča s ciljem razvijanja središča in celotne slovenske ASP 

mreže. Kvaliteto v izobraževanju smo razvijali po sodobnih didaktičnih metodah 

holističnega pristopa. Povezovali smo se z lokalno skupnostjo. Obeleževali smo vsebine 

mednarodnih desetletij in dni. Aktivno smo sodelovali v nacionalnih in mednarodnih 

projektih. Izvajali smo šolske pilotske projekte. Uspešno smo izvedli 1. Nacionalni Unesco 

projekt. Sodelovalo je 14 različnih šol in zavodov iz vse Slovenije (4 šole so se udeležile 

delavnic v živo, ostale šole so sodelovale na daljavo). Vključevali smo se v solidarnostne in 

prostovoljne programe – širše, ne le na šolskem nivoju (v občini, v slovenskem prostoru, s 

posameznimi organizacijami). Učenci šole so aktivno sodelovali na občinskem dnevu 

odprtih vrat, ki je bil namenjen kulturni in naravni dediščini. Obiskovalcem so s ponosom 

predstavili rastišče sibirske perunike. 

              

 



PRISPEVEK IN SODELOVANJE V ASPnet SREDIŠČU 

 

Kratko pojasnite (do 250 besed), na kakšen način sodelujete z UNESCO ASPnet 

središčem (skupne aktivnosti). 

 

Delo koordinatorjev središča Kapela: 

- znotraj središča smo načrtovali skupne dejavnosti, 

- udeleževali smo se projektov znotraj našega središča (šolski projekti, nacionalni projekti, 

delavnice), 

- organizirali smo skupne prevoze (srečanje koordinatorjev, udeležba na projektih), 

- vodja središča nas je sproti obveščala z obvestili, ki so bila povezana z delom Unesco šol, 

- delo znotraj središča je potekalo v redu, usklajeno, dobro. 

 

1. Srečanje Unesco koordinatorjev iz središča Kapela; 5. 9. 2018, 27. 6. 2019 – OŠ Kapela 

2. Skupna udeležba na strokovnem srečanju Unesco koordinatorjev v Piranu; 16., 17. 11. 

2018 

3. Delavnice ob svetovnem dnevu strpnosti; 6. 11. 2018 – OŠ Odranci 

4. Spominska ura v lendavski Sinagogi; DOŠ1 Lendava; 28. 1. 2019 

 

 

TEME   

 

 Demokracija 
 Diskriminacija 
 Enakopravnost      

spolov 

 Gozdovi 

 

 HIV ali AIDS 
 Materni jezik 
 Migracije in begunci 
 Nacionalni parki 

 

 Okolje 
 Priložnosti za mlade 
 Solidarnost 
 Šport 

 

 Trajnostni način 
življenja 

 Vode in oceani 
 Vrednote in stališča 

 Zdrav način življenja 

 
Znotraj ur pouka, interesnih dejavnosti, dnevih dejavnosti in različnih projektih so bile 
obravnavane – zajete vse zgoraj navedene teme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBELEŽEVANJE MEDNARODNIH DNI 

 
 13.2 - Svetovni dan radia 

 21.2 - Mednarodni dan maternih jezikov 

 8.3 - Mednarodni dan žena 
 21.3 - Svetovni dan poezije 
 21.3 - Svetovni dan boja proti rasni diskriminaciji 

 22.3 - Svetovni dan voda 
 16.5 - Mednarodni dan svetlobe 
 21.5 - Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in 

razvoj 
 5.6 - Svetovni dan okolja 

 8.6 - Svetovni dan oceanov 
 9.8 - Mednarodni dan avtohtonega prebivalstva 
 12.8 - Svetovni dan mladih 
 23.8 - Mednarodni dan spomina na suženjstvo in njegovo 

ukinitev 

 
 8.9 - Mednarodni dan pismenosti 

 15.9 - Mednarodni dan demokracije 

 21.9 - Mednarodni dan miru 
 5.10 - Svetovni dan učiteljev 
 13.10 - Mednarodni dan zmanjšanja tveganja nesreč 

 17.10 - Svetovni dan boja proti revščini 
 5.11 - Svetovni dan boja proti cunamiju 
 3. četrtek v novembru - Svetovni dan filozofije 
 16.11 - Mednarodni dan strpnosti 
 1.12 - Svetovni dan boja proti AIDS-u 

 3.12 - Svetovni dan invalidov 
 10.12 - Dan človekovih pravic 
 18.12 - Svetovni dan migrantov 

 
Obeležili smo še: 

- 26. 9. – Evropski dan jezikov 

- 16. 10. – Svetovni dan hrane 

- 20. 11. – Dan otrokovih pravic 

- 27. 1. – Mednarodni dan spomina na holokavst 

- 7. 4. – Svetovni dan zdravja 

- 8. 4. – Svetovni dan Romov 

- 22. 4. – Svetovni dan Zemlje 

- 23. 4. – Svetovni dan knjige 

- 20. 5. – Svetovni dan čebel 

- 22. 5. – Mednarodni dan biotske raznovrstnosti ali pestrosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBELEŽEVANJE MEDNARODNIH DNI 

 

Kratko (do 250 besed) opišite najbolj izviren način obeležitve. 
 

Skozi kulturno dediščino ob dnevu miru in jezikov. 

 
  

              

              

Turniška šola znova praznovala dan miru (21. september) in evropski dan jezikov (26. 

september) 

… že tradicionalno jesensko kulturno prireditev naše šole smo tokrat posvetili spoznavanju 

kulturne dediščine domačega kraja. Na kulturni prireditvi se je poleg učencev predstavila 

tudi folklorna skupina odraslih.   

Učenci so zapeli, zaplesali in spregovorili. Nismo pozabili tudi idej Eko in Unesco šole ter 

v okviru ENO projekta, ki poteka ob dnevu miru, posadili eno drevo – pri nas na šolskem 

dvorišču bo na spomlad zacvetela leska. 

Mednarodni projekt: Pozdrav ptic miru 2018 

V soboto, 22. septembra 2018, je v Celju potekal mednarodni projekt “Pozdrav ptic miru”. 

V sklopu tega projekta so učenci pisali misli o miru ter likovno in literarno ustvarjali na 

temo miru. 



Mednarodni Unesco projekt Meja: Iz roda v rod … za vse čase 

V petek, 21. septembra 2018, je na Cerju potekal mednarodni projekt Meja – Iz roda v rod 

… za vse čase. Pri pomniku braniteljem slovenske zemlje na Cerju smo se zbrale Unesco 

šole iz vse Slovenije. Tudi naša šola je bila del te slovesnosti. 

 

 

IZVAJANJE DEJAVNOSTI 

 med poukom                        kot izvenšolske dejavnosti                      v šolskem UNESCO klubu / krožku 

 
 

PRIMER DOBRE PRAKSE, KI POVEČUJE KAKOVOST IZOBRAŽEVANJA 

 

Na tem mestu na kratko, z do 250 besedami, opišite dobro prakso (projekt, inovativno 

delo v razredu, ipd.), ki v vašem VIZ povečuje kakovost izobraževanja.  

 

V šolskem letu 2017/2018 smo v šolsko delo vpeljali novi šolski projekt »Naj Unesco 

razred«. Gre za projekt, ki je tekmovalnega značaja, v ozadju tega projekta pa so skriti vsi 

cilji, ki jih kot Unesco šola želimo razvijati. Projekt smo vpeljali v vse razrede (od 1. – 9. 

razreda). Razredne skupnosti so med seboj tekmovale v: 

- zbiranju papirja, plastenk, zamaškov, baterij, 

- sodelovanju na humanitarnih akcijah, 

- sodelovanju pri oblikovanju šolskega glasila, 

- sodelovanju pri slovenski bralni znački, 

- oblikovanju razredne klime. 

Tudi v tem šolskem letu smo s projektom nadaljevali. Z rezultati projekta smo zelo 

zadovoljni. 

Za najboljši Unesco razred, ki bo razglašen na zaključni prireditvi ob koncu šolskega leta, 

bomo organizirali izlet. Naj Unesco razredu se bodo pridružili predstavniki EKO šole, ki so 



sodelovali v natečaju Odpadno je uporabno, ki ga organizira podjetje Saubermacher iz 

Murske Sobote. Naši učenci so za izdelek iz odpadnega materiala prejeli prvo nagrado v 

vrednosti 250€.  

Veliki teleskop – donacija Rotary kluba iz Ljubljane 

V torek,  11.12.2018, so predstavniki Rotary kluba Ljubljana izročili šoli  v trajno last 

teleskop SkyWatcher GOTO Dobson 400.  Predajo teleskopa so opravili  predsednik Rotary 

kluba Edo Škodič, član Jaka Pucihar in donator Matej Kovač.  Donacija je razveselila 

učence, ravnateljico in mentorja astronomskih vsebin. 

Rotary klub Ljubljana skupaj z RTV Slovenija ter priznanimi slovenskimi umetniki vsako 

leto organizira dobrodelni Miklavžev koncert. Z zbranimi prispevki pomagajo  otrokom iz 

ranljivih okolij,  pri tem sodelujejo z osnovnimi šolami, njihovimi socialnimi službami in 

šolskimi skladi.  Navadno gre za finančno pomoč, tokrat pa je predmet donacije zmogljiv 

teleskop. S sodelovanjem DMFA so izbrali našo šolo z željo, da se teleskop redno uporablja 

in da pridobitev delimo še z drugimi šolami, predvsem s šolami s prilagojenim 

programom.  V ta namen so istega dne na šoli gostovali učenci z OŠ 4 Murska Sobota. Ti 

so spoznali nekaj dejavnosti s področja astronomije, pri katerih bi šoli v 

bodoče  lahko  sodelovali. 

Zapisal: Bojan JANDRAŠIČ 

 

Goričko – delavnice z nadarjenimi učenci 

V petek, 7. junija smo izvedli delavnice za nadarjene učence 9. razreda na Goričkem, in 

sicer v centru Peterloug v Markovcih, ki nam nudi zelo dobre pogoje za terensko delo in 

odlične prenočitvene kapacitete. Delavnice so potekale dva dni. Petkov popoldan so učenci 



spoznavali zgodovinski oris Prekmurja v luči 100 – letnice priključitve k matični domovini. 

Nato so preučevali naravno in družbenogeografske značilnosti pokrajine, v kateri smo se 

nahajali. Večerni del je z zelo jasnim vremenom nudil idealne možnosti za preučevanje 

neba. V veliko pomoč pri tem preučevanju nam je bil tudi teleskop, ki ga je OŠ Turnišče 

dobila kot donacijo v letošnjem šolskem letu iz strani Rotary kluba Ljubljana. Sobotni 

dopoldan pa so učenci preživeli aktivno, saj so se podali na pohod v Porabje, kjer smo 

obiskali Mali Triglav v Andovcih, simbol porabskih Slovencev na Madžarskem.  

Zapisal: Luka KOSI 

                

 

SODELOVANJE Z NACIONALNIM KOORDINATORJEM 

 

Na tem mestu na kratko, z do 250 besedami, napišite, kako ste bili v tem letu v stiku z 

nacionalnim koordinatorjem; kolikokrat in zaradi česa. 

 

1. Izobraževanje v Piranu 

2. Obveščanje preko e-pošte (skozi celo šolsko leto); aktualne informacije 

3. Udeležba na projektu Tujejezični recital, ki ga organizira Gimnazija Škofja Loka  

 
 

OVIRE IN PODPORA 

Ste naleteli na težave?  DA                            NE 

Ste bili deležni podpore na kakršen koli način?  DA                            NE 



Če da, od koga in v kakšni obliki? 

 

Kot šola smo podpore deležni od Občine Turnišče. Za vsako koledarsko leto prejmemo določeno 
vsoto denarja. S tem denarjem omogočamo, da lahko učenci sodelujejo na različni projektih, ki jih 

organizirajo slovenske Unesco šole. Tako se lahko udeležujemo različnih projektov in dogodkov v 

živo. V tem šolskem letu smo organizirali kostanjev piknik za učence podaljšanega bivanja (piknika 
so se udeležili tudi starši, stari starši in sorodniki), organizirali smo 1. Nacionalni Unesco projekt: 

Po poti kulturne in naravne dediščine (v živo so se projekta udeležile štiri šole iz našega središča, 9 

šol in zavodov iz vse Slovenije je sodelovalo na daljavo), priredili smo srečanje z OŠ IV iz Murske 

Sobote (šola s prilagojenim programom). Vse stroške, ki so nastali pri organizaciji teh dejavnosti, 
smo pokrili z denarjem, ki nam ga v ta namen daje Občina Turnišče. 7. junija 2019 se je 48 učencev 

naše šole udeležilo dogodka v Veržeju; Bioblitz – 24 ur z reko Muro. Vsi nastali stroški so bili 

pokriti z denarjem, ki nam ga namenja Občina Turnišče. Prav tako so bile z denarjem občine 
financirane delavnice na Goričkem. 

Kot šolski koordinator Unesco šole imam podporo pri večini sodelavcev, ki z veseljem sodelujejo v 

različnih projektih in dejavnostih. Prav tako me pri delu podpira gospa ravnateljica. 
 

 

KOMENTARJI NA PRETEKLO LETO OZ. PREDLOGI ZA NAPREJ 

Kratko opišite vaše preteklo leto in predloge za v naprej. 

 

V šolskem letu 2018/2019 smo sodelovali na 4 mednarodnih projektih, 11 nacionalnih oz. 

nacionalnih z mednarodno udeležbo. Izvedli smo 4 šolske projekte in se udeležili dogodka v 
Veržeju – Bioblitz. Tekom šolskega leta smo opravili še delavnice ob svetovnem dnevu strpnosti 

(delavnice za vse Unesco šole našega središča je organizirala OŠ Odranci); delavnice so bile 

izvedene s pomočjo društva za ZN za Slovenijo, družili smo se z OŠ IV iz Murske Sobote (šola s 

prilagojenim programom; sprejemanje drugačnosti – drugačnost nas bogati). Bili smo del učne ure v 
lendavski Sinagogi (šolski projekt, ki ga izvaja DOŠ 1 iz Lendave). Unesco teme smo uspešno 

vnašali v dejavnosti pri pouku oz. dnevih dejavnosti ter v različne dejavnosti, ki potekajo na šoli. 

Aktualizirali smo številne mednarodne dni. Sodelovali smo v akciji, ki jo je organizirala Slovenska 
filantropija: Dan za spremembe. Sodelovali smo v dobrodelni akciji Nivea – Podarite modro srce, 

zbirali smo plastenke. Učenci so v okviru Eko šole zbirali stari papir – denar so delno dobile 

razredne skupnosti, del denarja pa je bil namenjen šolskemu skladu za pomoč socialno šibkim 
učencem (delno financiranje šol v naravi, šolskih ekskurzij in drugih dejavnosti iz nadstandardnega 

programa). Zbirali smo tudi kartuše, zamaške, baterije. Organizirali smo dobrodelni koncert za 

pomoč družini, ki jim je požar poškodoval hišo. Uspešno smo se vključevali v dejavnosti z 

mednarodno virtualno mrežo ENO Tree Planting Day (Dan sajenja dreves). Letos smo sodelovali še 
pri izdelavi 3D reciklirane pručke, ki simbolizirala kulturno dediščino našega kraja. Naša pručka je 

zasedla 4. mesto.  

V določenih projektih smo sodelovali na daljavo. Z opravljenim delom smo zelo zadovoljni. Veseli 
nas, da se na naši šoli čuti Unesco šolo. V naslednjem šolskem letu bomo nadaljevali z dejavnostmi 

in še mogoče dodali kakšno. Zadovoljni smo s sodelovanjem vseh šol, ki so bile organizatorke 

projektov, prav tako smo zadovoljni s sodelovanjem v našem središču in s sodelovanjem 

nacionalnega koordinatorja ter s sodelovanjem urada za Unesco. 

 

SKUPNA OCENA VAŠEGA DELA V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 

 5 (odlično)                4 (prav dobro)             3 (dobro)                   2 (zadostno)                1 (nezadostno) 

 

Brigita ŽERDIN      24. 6. 2019  Melita OLAJ 

ime in priimek koordinatorja projekta  datum  ime in priimek odgovorne osebe 

     

podpis koordinatorja projekta  žig  podpis odgovorne osebe 


