
Podružnična šola Portorož, 1.b, 2./3.b 

POROČILO:    INTERTEDEN UNESCO  

V času od 21.10.2013 do 25. 10. 2013 smo na podružnični šoli v Portorožu, v okviru intertedna UNESCO 
obeležili 20. obletnico ASP mreže v Sloveniji. 

Učenci so spoznali, kaj je OZN s poudarkom na organizaciji UNESCO. Obravnavali smo UNESCO teme 
in  vrednote. 

Zastavili smo si cilje, ki so vpleteni v vsakodnevno življenje in delo šole.  Učence smo usmerjale ne le k 
razmišljanju, ampak tudi k udejanjanju. Letošnji teden smo sledili cilju: naučiti se živeti skupaj in deliti med 
seboj, s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju.  

 

Dejavnosti smo izvajali skupaj prvi, drugi in tretji razred. K sodelovanju smo povabili tudi starše in stare 
starše. Razvijali in poglabljali smo medosebne odnose in se učili sodelovati. Pri tem smo upoštevati 
raznolikosti posameznika in spoštovali njegovo osebnost. 

Skozi različne dejavnosti smo spoznavali pomen dediščine, izdelovali in slikali smo stare predmete, igrali 
smo se tradicionalne igre, naučili smo se zapeti ljudsko pesem. Poslušali smo pravljico, izdelovali lutke in 
pripravili kratek program.Pri pouku italijanščine smo se učili o drugačnosti, različnih kulturah in jezikih. 
Naučili smo se pesem v italijanskem jeziku.  

Največje zadovoljstvo smo dosegli, ko smo se zavedali, da skupaj lahko naredimo veliko dobrega za naš 
planet Zemljo. 

 



Predmet: ŠPORT 

TRADICIONALNE IGRE IN PLESI Z UNESCO VSEBINAMI 

 

TRADICIONALNE IGRE 

RAVBARJI IN ŽANDARJI 

Ravbarji in žandarji je igra, ki se deduje iz roda v rod. 
Učence razdelimo na žandarje (2-3 učenci) in ravbarje. 
Razbojniki zbeže, žandarji pa jih lovijo. Kogar ujamejo, ga 
spravijo v zapor. Zapor predstavlja omejen prostor, ki ga 
noben razbojnik ne sme zapustiti. Označimo tudi 
ravbarsko jamo, kamor se razbojniki lahko začasno 
zatečejo. Ko so vsi ravbarji ujeti, je igre konec. 

Vir: http://creativecommons.si/pravila 

 
VARUH GRADU  
 

Na sredo igrišča postavimo »grad«, to je več predmetov, ki jih bodo učenci zbijali. Na robu igrišča 
potegnemo črto, za to črto se postavijo v vrsto tisti, ki bodo grad zbijali; vsak ima en kamen (tenis žogico) v 
roki. Eden izmed otrok je varuh gradu, ki se giblje prosto v oddaljenosti  približno en meter od gradu. Igralci 
mečejo po en »kamen« po vrsti in poskušajo zadeti grad. 
Ko vsi učenci vržejo svoj kamen oz. žogico, jo gredo iskat. 
Varuh gradu jih medtem lovi, vendar mora prej 
postaviti na svoje mesto vse podrte grajske stolpe. 
Kogar ujame postane nov varuh gradu. 
 
Poleg tega smo se igrali še razne druge igre iz otroštva 
staršev, kot so Žoga v zraku, Trgovina z radio aparati (na 
fotografiji) in druge. 
 
 
PLESI  
 
Poleg tradicionalnih iger smo z nekaterimi razredi pripravili koreografije, izbrali pa smo pesmi z ekološkimi 
vsebinami, ter pesmi ki so posvečene človekovim pravicam in sprejemanju drugačnosti. Pesmi poje Anika 
Horvat, avtor besedila in glasbe je Igor Pirkovič. To so pesmi:  
 

 DA BI OKOLJE 

 NE ZDI SE MI PRAV 

 ACO IZ 3.A 

 
Učenci 1.A, 2.A, 3.A, 5.B in učenke 6.A so se s 
svojimi plesi predstavili na zaključku UNESCO 
intertedna, ki je bil v petek, 25.10.2013, na 
Tartinijevem trgu. 

http://creativecommons.si/pravila


Medpredmetna povezava z GUM. 

 

 

 

Zapisala: Mojka Mehora Lavrič 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. obletnica UNESCO – 5.B 

V 5.B razredu smo se teme UNESCO lotili zelo resno. Preštudirali smo, kaj ta kratica sploh pomeni, kako je 

ta organizacija vpeta v delovanje Združenih narodov in kako se glavne UNESCO teme in vrednote ter ciliji 

dotikajo nas, tako v šoli kot tudi doma oz. vsepovsod, kjer živimo, ustvarjamo, sprejemamo odločitve, 

krojimo vsakdan sebi in drugim. 

Ko smo dodobra razumeli, kaj pomeni vsaka beseda v imenu UNESCO, smo ga likovno upodobili ter izdelek 

razstavili na hodniku, da si ga lahko ogledajo tudi najmlajši, ki morda lažje razumejo risbo kot množico 

besed. Preko različnih umetnostnih besedil smo razvozlali pravi pomen solidarnosti, drugačnosti in 

spoštovanja. Z navdušenjem smo poslušali in se učili UNESCO himne ter s ponosom ponovno odkrili, da jo 

je pred  leti napisala ena izmed naših učiteljic. Zavedamo se, da ljudje  s svojo željo po hitrem razvoju in 

napredku uničujemo okolje, v katerem živimo. Zato smo v razredu priredili okroglo mizo na temo ekologije. 

Porodila se je marsikatera misel in  ideja, ki nas je opomnila, da le mi sami lahko vplivamo na svoje početje 

in odločitve.  Spregovorili smo o grozotah holokavsta ter se pridružili mariborskim osnovnošolcem, ki so 

pripravili projekt, s katerim bodo širšo javnost opomnili na to grozljivo dogajanje iz II. svetovne vojne. 

Skozi ves teden smo vadili točke, ki smo jih pripravili za kulturni program ob zaključku intertedna, ki se je 

odvijal na Tartinijevem trgu. Od tam je devet naših učencev odšlo na otvoritev razstave Mlada umetnost 

2013, ki se je zgodila v tunelu Parenzana. V tunelu je bilo razstavljenih ogromno del mladih ustvarjalcev z 

vsega sveta, tudi iz Pirana, iz naše šole. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Zapisala: Vika Kuštrin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Poročilo 1., 2., 3., razred italijanski jezik 
Dejavnosti v Intertednu Unesco 2013/14 
 
 
Pri pouku italijanščine smo se v 1.,2., in 3. razredu pogovarjali o Unescu. 
Predstavila sem Unesco v svetu in njegove dejavnosti. 
Z učenci smo se pogovorili o pravicah otrok v različnih deželah sveta. 
Ugotovili so, da so otroci na svetu drugačni po barvi kože, govorijo različne jezike, poznajo različne kulture 
in materni jezik, vendar imajo vsi enake pravice. 
Ob zaključku tedna so se učenci naučili pesem Ko si srečen v italijanskem jeziku ter zaplesali ob petju. 
 
 
 
Zapisala: Sonja Stanič 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Poročilo o izvedbi UNESCO tabora 
5.a 

21. – 25. 10. 2103 
 
 
V ponedeljek, 21. 10. 2013 smo se udeležili uradne otvoritve tabora v Tantadrujevi dvorani. 
V razredu smo izpeljali Unesco kvize, objavljene na spletni strani šole. 
Naučili smo se Unesco himno. 
Učili smo se o OZN, UNESCu in o ASP mreži s pomočjo PPT predstavitev. 
V petek, 25. 10. 2013 smo se udeležili ustvarjalnih delavnic in zaključka tabora na Tartinijevem trgu. 
 
 

Razredničarka: Tatjana Uršič 
 
20. obletnica UNESCO 

V 2. a razredu smo Interteden posvečen 20. obletnici ASP net mreže v Sloveniji pričeli z nastopom na 

slavnostni otvoritvi, ki je potekala v Tantadrujevi dvorani. 

V razredu smo spoznali kaj kratica UNESCO pomeni, ter katere so poglavitne naloge te organizacije v svetu 

in pri nas. Pogovarjali smo se o pravicah otrok po svetu in obravnavali različne vrednote. Predvsem smo 

krepili medsebojno sodelovanje in strpnost. Preko različnih besedil smo se ekološko ozaveščali in 

razmišljali, kaj lahko kot posamezniki naredimo, da ohranimo naš planet. 

Risali smo znak UNESCO in učenci so zelo hitro spoznali, da je sestavljen iz stebrov. Pri glasbeni umetnosti 

so se učenci naučili besedilo in melodijo UNESCO himne.  Ves teden smo se pripravljali na zaključno 

prireditev, ki je potekala na Tartinijevm trgu. Na zaključni prireditvi smo sodelovali s plesno točko. 



Učenci so se zelo veselili delavnic – Mladi v mestu. Tu so se vključili v različne dejavnosti, ki so jih vodile 

naše učiteljice. Med drugim so izdelovali roko strpnosti, zapestnice miru, barčice posvečene žrtvam 

holokavsta. Najbolj všeč jim je bila delavnica, kjer so si lahko poslikali obraz. Nastop učencev ter govor 

ravnateljice, gospe Zlate Milič je pritegnil mimoidoče. Tako so tudi prebivalci mesta Piran začutili, da je to 

za našo šolo pomemben dan.  

 

Odhod učencev na delavnice Mladi v mestu. 

 

 

 

 Zapisala : Katarina Petrič 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POROČILO – INTERTEDEN: 20. Obletnica UNESCO ASP mreže šol v Sloveniji,  
21.10. – 25. 10. 2013                       
 
3. a razred, Senja Rojc Križman 
 

- Prireditev – Otvoritev Intertedna 20. Obletnica Unesco ASP mreže šol v Sloveniji v Tantadrujevi 
dvorani – učenci nastopili s pesmijo Vesela hišica. 

 
- Učenci so pri pouku SPO spoznali: 

- OZN, UNESCO preko PPP, 
- Unescov seznam kulturne dediščine in znamenitosti, ki jih imamo v Sloveniji, 
- pravice otrok, 
- zgodovino naše šole kot ustanoviteljice ASP mreže šol v Sloveniji, 
- vsakoletno dogajanja na naši šoli povezano z Unesco projekti in tabori (KiK   
   Korenine in krila, kjer so učenci naše šole spoznavali in raziskovali naravno in  
   kulturno dediščino, identiteto, značilnosti pokrajine, turizem in vzgojo za mir v  
   svojem kraju in v krajih vseh sodelujočih šol), 
- sodelovanje na mednarodnih taborih, 
- spoznavali smo zastave držav, ki so sodelovale z nami v teh letih. 
 

- Učenci so pri pouku GUM spoznali in peli UNESCO himno. 
 

- Učenci so pri pouku LUM spoznali Delorsove stebre in pomen izobraževanja za njih – izdelovali smo 
izdelek Kaj se skriva v mojih možganih? 
 



- Zaključna prireditev in delavnice na Tartinijevem trgu – učenci so nastopili z dvema plesnima 
točkama: La bella tartaruga, Ob bistrem potoku je mlin, ki so se naučili v okviru ŠPO. Udeležili so se 
delavnic na trgu. 

 
 
 

 
 



 

 
 



 
 
 
POROČILO – UNESCO INTERTEDEN, 1.A RAZRED 
V intertednu na temo Unesco smo v 1.a razredu spoznavali pojem organizacije Unesco in zakaj je 
pomembna. 
Naše vodilo in geslo v tem tednu je bilo » Učiti se živeti skupaj pod isto streho«. Skozi različne dejavnosti 
smo poskušali razumeti in ozaveščati pomen skupnega bivanja in dela, pomen dobrega medosebnega 
odnosa kot temelj, da nam skupaj lahko marsikaj uspe. Naučili smo se deklamacijo, ki smo jo predstavili ob 
zaključku intertedna, naučili smo se koreografije plesa na pesem Anike Horvat. Ogledali smo si, kako 
poteka šolanje otrok na drugem koncu sveta (v Mehiki). V skupinskem delu smo se učili aktivnega 
poslušanja, strpnosti in upoštevanja različnosti med nami. Učenci so lahko na svoj izbran način predstavili 
knjigico, igračo, zbirateljske predmete. Urili so veščine nastopanja in pridobivali na samozavesti. Skratka, 
spodbujali in ozaveščali smo različna znanja, ki smo jih na preprost način skušali prestaviti, da je lahko 
posameznik v razredu začutil smisel pripadnosti in povezanosti v razredni skupnosti. 



 
 
 
 
 

 
 



 
 

Pripravila: Svetlana Bogatinov 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTERTEDEN:  UNESCO  v  4.a 

Vse dejavnosti in delo je bilo usmerjeno v iskanje odgovorov na vprašanja: 

Kaj pomeni znak, ki ga vsakodnevno videvamo po hodnikih in učilnicah naše šole?  

Čemu ljudje gradijo spomenike? Kateri so Unescovi spomeniki Slovenije? 

Kaj počnemo kot Unesco šola? 

Kako se (na)učiš reševati svoje probleme, se znaš pravilno odločati in biti odgovoren za svoja dejanja? 

Poslušanje in učenje Unescove himne je v učencih zbudilo zanimanje za raziskovanje o znaku in simbolih 

UNESCA. Bili so presenečeni o razsežnosti le tega in le težko so si predstavljali, da sežejo dejavnosti  

UNESCA širom sveta. Počutili so se pomembne, ko so ugotovili, da so sami del tega in da lahko aktivno 

sodelujejo.  Spoznali so zgodovino delovanja UNESCA in ASP net na naši šoli.  

Poiskali, spoznali in opisali so Unescove spomenike v Sloveniji in spoznali nekaj Unesco spomenikov iz tujih 

držav, ki so se jim zdeli posebej zanimivi.  

Preko socialnih iger, igre vlog in vodenih pogovorov so spoznavali pomembnosti Deloresove teze: ̋Vzgoja in 

izobraževanje morata omogočiti vsakemu človeku, da sam rešuje svoje probleme, oblikuje svoje odločitve 

in nosi svoje odgovornosti. ̈ (Delores, 1996, str. 78) 

Dejavnosti  na Tartinijevm trgu pa so v učencih vzbudile pravo mero ustvarjalnosti, igrivost in vedoželjnosti, 

ki so tudi mimoidočim pustile pravo sporočilo. 

                                                                                                                       Barbara Mrovlje 

 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

POROČILO O INTERTEDNU UNESCO  

 

V času intertedna na temo UNESCO smo v okviru angleškega jezika obravnavali naslednje: 

- V 4. in  5. razredu smo pojasnili vlogo in pomen UNESCA znotraj OZN. Razložili smo pomen imena 

(United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) ter se pogovarjali o ključnih 

nalogah UNESCA.  

- V 6., 7., 8. in 9. razredu smo se poleg vloge in pomena imena UNESCA ter njegove vloge v svetu 

seznanili tudi s temeljnimi človekovimi pravicami. Učenci so si ogledali posnetek, v katerem so bile 

temeljne človekove pravice predstavljene s kratkimi animacijami.  

Učenci so v razgovoru pokazali, da večino človekovih pravic poznajo iz vsakdanjega življenja. 

Pogovorili smo se tudi o kršenju človekovih pravic v sodobnem svetu (problem vojn, suženjstva, 

trgovine z belim blagom, …). Učenci 9. razreda so prebrali besedilo ter si ogledali posnetek 

znamenitega govora borca za človekove pravice Martina Luthra Kinga 'I have a dream'.  

 

Predstavitve in razgovori so bili prilagojeni starosti učencev in njihovemu znanju angleškega jezika.  

       



Zapisala: Nataša Kozlovič Lakoseljac 

     Izpeljali: Nataša Kozlovič L. in Zorica Matović 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POROČILO O DELU PRI SLJ V ČASU INTERTEDNA NA TEMO UNESCO 

7. razred:  

Povedali smo, da je eno od področij, ki so pod Unescovo zaščito, ohranjanje svetovne kulturne dediščine. 

Učili smo se o besedilnih vrstah opis in predstavitev države. Učence sem razdelila v pare. Vsak par je 

izžrebal eno evropsko državo. Med poukom so učenci v parih sestavili opis 12 evropskih držav, vsak par pa 

je v določeni državi moral poiskati tudi znamenitost, ki je pod Unescovo zaščito. Vsako šolsko uro en par 

opiše »svojo« državo in predstavi Unescovo znamenitost v njej, kar označi tudi na tabli. Na panoju v učilnici 

še vedno nastaja vodič po Unescovih znamenitostih v Evropi. 

8. razred: 

Učenci so prebrali 10 temeljnih človekovih pravic. Skozi pogovor smo izluščili tiste, ki so v današnjem svetu 

v svetu najpogosteje kršene. Pogovarjali smo se o tem, če so in kdaj so kršene pravice učencev ter kako 

lahko ravnajo, da bi si pomagali oz. kako lahko vsak od nas pomaga, če ugotovi, da so nekomu kršene 

njegove pravice. Učenci so v skupinah oblikovali in odigrali kratke skeče, ki brez besed ponazorili določeno 

temeljno človekovo pravico. 

Obravnavali smo besedilo Aco iz 3. a. Besedilo smo povzeli, ga slogovno analizirali in predebatirali glavno 

sporočilo pesmi. Ugotovili smo, da je »Aco« lahko kdor koli med nami in da je vsak od nas lahko »Aco«. 

 



 

9. razred: 

Učenci so prebrali 10 temeljnih človekovih pravic. Skozi pogovor smo izluščili tiste, ki so v današnjem svetu 

v svetu najpogosteje kršene. Pogovarjali smo se o tem, če so in kdaj so kršene pravice učencev ter kako 

lahko ravnajo, da bi si pomagali oz. kako lahko vsak od nas pomaga, če ugotovi, da so nekomu kršene 

njegove pravice. 

Učence sem seznanila z nalogami Unesca. Pogovarjali smo se o ohranjanju miru na svetu in ugotovili, da se 

skozi življenje vsi učimo veščin za ohranjanje miru. Učence sem razdelila v skupine. Izdelali so sezname 

problemov, ki se jim trenutno zdijo najbolj pereči, in sicer na področju: šole, doma, prijateljstva in države. V 

nadaljevanju so učenci v skupinah poskusili najti čim bolj učinkovite rešitve za izpostavljene probleme. Ob 

koncu so spoznali, da je mnoge težave možno rešiti, da pa so rešitve odvisne predvsem od tega, kako 

težavo predstavimo. 

        Izpeljala in zapisala: 

        Zorica Matović 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poročilo dela: UNESCO tabor (20. letnica ASP mreže v Sloveniji) 
Cilji: - ohranjanje kulturne in naravne dediščine 
         - spoznavanje UNESCO organizacije in OZN 
6. razred LUM 
Cilji: - ohranjanje kulturne in naravne dediščine 
likovno področje: risba  
likovna naloga: črte in likovne spremenljivke 
likovni motiv: Želva (risanje po opazovanju). 
7. razred LUM 
Cilji: - ohranjanje naravne dediščine 
likovno področje: kiparstvo 
likovna tehnika: kaširanje  
likovna naloga: relief (kje vse ga vidimo v Piranu?)  
likovni motiv: ribe  
skupinsko delo (sodelovanje). 
8. razred LUM  
Cilji: -  ohranjanje kulturne in naravne dediščine 
oblikovanje male plastike ali miniature 
likovno področje: kiparstvo 
likovna tehnika: glina, keramika 
likovno motiv: želva. 
9. razred LUM  
Cilji: - poznavanje organizacije UNESCO 



likovno področje: risanje 
likovna tehnika: risarski materiali in pripomočki 
likovno motiv: risanje črk UNESCO 
v perspektivi z enim bežiščem. 
6. razred TIT 
Cilji: - spoznavanje UNESCO organizacije in OZN 
risanje črk v tehnični pisavi (UNESCO) 
okrasitev z ornamentalnim okraski. 
 
PARENZANA 
 
80 učencev – od 4. do 9. razreda se je v petek, 25. 10. 2013 ob 11. 00 uri odpravilo v Portorož, kjer so si na 
Parenzani ogledali likovno razstavo in ustvarjali v delavnicah. 
Cilji: - ogled mednarodne razstave  
          -ohranjanje kulturne dediščine (Parenzana) 
sodelovanje z drugimi organizacijami v občini Piran, 
ustvarjanje na temo strpnost, dobe želje, 
učenci so si v tunelu ogledali likovne izdelke iz naše in iz drugih držav, 
na barvni papir so narisali svojo dlan in jo opremili z lepimi mislimi, ter zalepili na velike črke, ki so tvorile 
napis UNESCO. 
 
 
 
 
 
V Piranu, 18. 11. 2013                                                                                         Nadja Janko 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Poročilo - interteden UNESCO 

Pri pouku naravoslovja, biologije in kemije smo spoznavali ŽENSKE V  ZNANOSTI skozi zgodovino in položaj 

slovenskih znanstvenic. 

Ugotovili smo, da je prispevek žensk k razvoju znanosti velik ter, da se 

slovenske znanstvenice počutijo diskriminirane. 

Menijo, da nimajo enakih možnosti za delo in napredovanje v primerjavi z moškimi kolegi. 

Podrobno smo spoznali življenje in delo dr. Aleksandre Kornhauser, pedagoginje in znanstvenice, ki je 

mednarodno uveljavljena strokovnjakinja na področju kemije. Prav tako je avtorica številnih knjig in 

učbenikov kemije za osnovno in srednjo šolo. Slovensko kemijsko znanost je popeljala v svet. 

 
 

 
 
 
 



 

          Majda Kocmut 
 
 
 
VSEBINE V OKVIRU INTERDISCIPLINARNEGA TEDNA PRI POUKA GEOGRAFIJE  
 
Od 6. do 9. razreda smo se posvetili temam: 

 - svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju 

-  varovanje okolja  

 

V 6. razredu smo k vsebini kopno in morje dodali cilja:  

- vzpostavitev odnosa do Zemlje in vsega, kar živi na njej. 

- zavedanje, da odpadne materiale lahko ponovno uporabimo  

Učenci so iz odpadnega materiala izdelali planet Zemljo in na njem upodobili na različne načine življenje in 

dogajanje na Zemlji.  

 

Od 7. do 9. razreda so učenci ob gledanju in kasneje ob pogovoru razmišljali o tem kaj so, kaj povzroča 

podnebne spremembe in kakšna so njihove posledice na življenje ljudi, še posebej v revnejših državah, ter 

kaj lahko posameznik naredi za varovanje okolja in podnebja.  

 
 
 
 
 

Andreja Fabbro 
 
 



 
 
 
 
 
 
POROČILO – UNESCO 
6. razred 
Učiteljica: Asta Vrkič 
Predmeti: slovenščina, matematika 
 
Slovenščina in zgodovina 
Z učenci smo izvedli učno uro zgodovine v muzeju. Tema je bila zgodovinski viri in njihovo ohranjanje.  
Pri slovenščini smo pisali vabila za obisk muzeja in ogled razstave. Poleg tega smo spoznali poklic arheologa 
in s pomočjo zapisa o predmetu iz muzeja sestavljali zgodbe. 
 
 
Matematika 
Pri matematiki smo izvedli preiskavo. Zbirali, urejali, prikazali in interpretirali smo podatke o letu članstva 
držav članic Unesca. Urejali smo tudi podatke  o številu članic po posameznih kontinentih.  
Zbrane podatke smo sistematično zapisali v tabelo in jih razporedili v smiselne skupine. Podatke smo 
prikazali tudi v obliki stolpičnega diagrama. 
 

 


