
Unesco dejavnosti v šolskem letu 2009/10 

Pedagoške inovacije in eksperimenti, inovativni didaktični material (opišite podrobno): 

- organiziranje strokovnih ekskurzij, projektni dnevi, projektne naloge, tekmovanja, sodelovanje v različnih ESS 

projektih, ki podpirajo trajnostni razvoj, udeleţba učiteljev na mednarodnih posvetih na temo trajnostni razvoj 

Pilotni projekt KOZOLCI – mentor Boris Urh; Organiziran natečaj likovnih del za vrtce, OŠ in SŠ iz cele Slovenije 

– realizacija: Na velikonočni razstavi v Graščini Duplje (Posvojeni spomenik) smo predstavili likovna dela Kozolci. 

Udeleţba:  

11OŠ, 2 VVZ in 2 SŠ. Odmevnost v medijih: RTV SL1, Naklanc, Gorenjski glas, Mlade brazde 

 

Mednarodni projekti:  

Mednarodni projekti: ENO TREE, FRESH – zdrava hrana in Recepti naših babic in dedkov 

Mednarodni Fresh – 

zdrava hrana 

CENTER ZA KOREKCIJO 

SLUHA IN GOVORA 

Sončna pot 14a 

6320 PORTOROŢ 

CENTER ZA KOREKCIJO 

SLUHA IN GOVORA 

Sončna pot 14a 

6320 PORTOROŢ 

Vesna Ţerjal 

20 Majda Kolenc 

Artiček 

4 

Mednarodni Fresh – 

recepti naših babic in 

dedkov 

CENTER ZA KOREKCIJO 

SLUHA IN GOVORA 

Sončna pot 14a 

6320 PORTOROŢ 

Vesna Ţerjal 

20 Majda Kolenc 

Artiček 

5 

 

ZDRAVA PREHRANA RAZLIČNIH GENERACIJ 

Jedilnik smo pripravili z dijaki-njami kmetijske smeri za aktivno delo na projektnih dnevih 8. in 9. 

aprila 2010. Namen je bil uporaba šolskih ekoliških izdelkov v kulinariki in spoznati tudi druge narode 

skozi kulinariko. Spoznali smo slovensko, italijansko in mehiško kuhinjo. Uporabili smo ekološke 

mlečne izdelke in ekološka zelišča. Na koncu projektnih dni smo izdelke predstavili z degustacijo.  

mlada generacija 

Puding torta (mleko) 

Male pizze  - zelišča iz šolskega vrta 

 
 



srednja generacija 

Kanapeji iz popečene polente 

 

Indijski žepki 

Zvitki iz tortilij (tuna) 

Zelenjavne tortilije s piščančjimi perutničkami 

 
Tiramisu (mascarpone) 

starejša generacija 

Krompirjevi kruhki 

Piščančja obara 

Gibanica "Majda" (skuta) 

Mentorica FRESH UNESCO projekta: Majda Kolenc Artiček 

 

Obeleževanje mednarodnih dni 

Dnevi, ki smo jih obeleţili: Svetovni dan miru, mednarodni dan srca, mednarodni dan starejših, 

svetovni dan učiteljev, svetovni dan hrane, mednarodni dan strpnosti, svetovni dan boja proti aidsu, 

dan človekovih pravic, slovenski kulturni praznik – Prešernov dan, dan maternega jezika, mednarodni 

dan ţena, svetovni dan poezije, svetovni dan voda, materinski dan, svetovni dan zdravja, svetovni dan 

zemlje, svetovni dan knjige, svetovni dan druţine, svetovni dan okolja 

Svetovni dan okolja: 10. 6. 2010 smo organizirali nagradni izlet in smo šli v Portoroţ, kjer nam je 

predstavnica društva Morigenos predavala o delfinih, nato smo jih šli z ladjico opazovat (ţal jih nismo 

videli). Ladijca je peljala iz Portoroţa do Fiese, nato smo šli peš iz Fiese v Portoroţ in v akvarij v 

Piranu. Zaključili smo s kosilom v hotelu Tartini. Zadovoljni smo se polni vtisov vračali domov. 

 

 

 

 



Nacionalni projekti: 

Projekt Nosilec nacionalnega 

projekta 

Število 

otrok, 

učencev, 

dijakov 

Mentor/ ica Število 

sodelujočih 

učiteljev 

Dediščina v rokah 

mladih – mladi posvojijo 

spomenik 

ZIMSKI OBIČAJI 

UNESCO KLUB PIRAN 

Oljčna pot 24  

6330 PIRAN 

Alenka A. Mikeln 

30 Sabina Šegula 30 

Dediščina v rokah 

mladih – mladi posvojijo 

spomenik 

POMLADNI OBIČAJI 

UNESCO KLUB PIRAN 

Oljčna pot 24  

6330 PIRAN 

Alenka A. Mikeln 

50 Sabina Šegula 35 

Dediščina v rokah 

mladih – mladi posvojijo 

spomenik 

GRAŠČINA DUPLJE 

UNESCO KLUB PIRAN 

Oljčna pot 24  

6330 PIRAN 

Alenka A. Mikeln 

50 Sabina Šegula 7 

Modri stol OSNOVNA ŠOLA MAKSA 

PLETERŠNIKA PIŠECE 

Pišece 34 

8255 PIŠECE 

Tanja Plevnik 

 

20 Sabina Šegula 5 

 

 

 
Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo 
spomenik: Zimski običaji (Festival jaslic 2009) 
 

Koledovanje – Koledniki kulturno turističnega 
društva Pod krivo jelko, 2009 
 

  
Tabor v Piranu 2009 – skupinsko terensko delo Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo 

spomenik: Zimski običaji (Festival Pirhov 2009) 
 

 Poročilo pripravila Koordinatorica UNESCO dejavnosti na šoli mag. Sabina Šegula 


