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1. Temeljni cilji v šolskem letu 2017/18: 

- sprejemanje samega sebe in strpnost do drugih 

- obeleževanje mednarodnih let in dni, 

- ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 

- vključitev Unesco ciljev in vsebin v vsakdanje življenje in delo šole, 

- razvijanje vseh štirih stebrov Unesco izobraževanja, 

- sodelovanje v štirih obveznih Unesco temah (Svetovni problemi in vloga ZN;  

človekove pravice, strpnost in sodelovanje; medkulturno učenje; okoljska 

problematika), 

- medgeneracijsko sodelovanje. 

 
2. Nacionalni projekt:      DA   NE      

(kratek opis):  ZRAK 

V šolskem letu 2017/18 bomo izvedli projekt KAPLJICE ŽIVLJENJA na temo ZRAK. V 
okviru projekta bomo izvedli tradicionalno medpredmetno povezovanje v mesecu 
marcu, nato pa projekt zaključili z z izvedbo projektnega dne  in hkrati obeležitvijo 
svetovnega dne zdravja, 7. aprila 2018. K udeležbi na projektnem dnevu bomo povabili 
šole članice Unesco ASPnet, jih aktivno vključili v delavnice ter dan zaključili s 
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prireditvijo. S projektom želimo opozoriti na nujnost ohranitve Zemlje in okolja, 
živalskih vrst in naravnega načina gojenja rastlin (šolski vrt, sadovnjak). Učenci bodo 
spoznavali lastnosti in sestavo zraka in razmišljali o njegovem pomenu za dihanje in 
druge procese. Spoznavali bodo načine gibanja teles v zraku in le-to primerjali z 
gibanjem po drugih različnih trdnih površinah in razmišljali kaj vpliva na to gibanje. 
Reševali bodo dotične probleme za bolj pravičen, miren, strpen, varen in trajnosten svet. 
Ob tem bodo krepili globalno državljanstvo - občutek pripadnosti svetovni skupnosti in 
planetu Zemlja. Sodelujejo učenci, strokovni delavci šole, društva v šolskem okolišu, 
krajani in učenci z mentorji šol Unesco ASPnet. 

 

3. Pilotski projekt:  DA   NE 

/ 

4. Uresničevanje temeljnih posebnosti UNESCO ASPnet šole – katere       
teme/vsebine boste poglabljali?  
 
- sprejemanje samega sebe in strpnost do drugih  

- ozaveščanje učencev o okoljski vzgoji in globalnem državljanstvu in človekovih 

pravicah 

- obravnava svetovnih problemov (revščina - bogastvo)  

- navajanje učencev na vrednote kot so dobrodelnost, humanost, medkulturnost, 

spoštovanje, itd. 

 
5. Obeleževanje mednarodnih dni, tednov in let:      

4.  oktober Svetovni  dan  živali 

 

4. oktober je posvečen živalim ter njihovemu varstvu – Svetovni dan živali 
(World Animal Day). Ljudje smo tisti, ki smo, poleg naravne selekcije, 

odgovorni za skrb ter nego živali ter nenazadnje tudi za ohranitev živalskih 
vrst. Namen svetovnega dneva (varstva) živali je v prvi vrsti osveščanje ljudi 

o problematiki in varovanju vseh živalskih vrst. 
Dejavnosti 

Pogovor o živalih, kako skrbimo zanje, ogled filma, risanke. Učenci rišejo 

na temo živali, narišejo najljubšo žival in risbe razstavijo.  

20.  november Svetovni dan otrokovih pravic 

 

20.  november zaznamuje dan, na katerega je leta 1959 Generalna skupščina 
sprejela Deklaracijo o otrokovih pravicah in leta 1989 tudi Konvencijo 

otrokovih pravic. 
Dejavnosti 

Učence seznanimo z Deklaracijo (1.r), v ostalih razredih jih omenite, se o  
njih pogovorite.  

3. december Mednarodni dan invalidov 

 
Razglašen leta 1982. Generalna skupščina s tem dnevom poziva vse države 

članice, naj si prizadevajo za čim boljši položaj invalidov znotraj svojih 
meja in za njihovo učinkovito integracijo v družbo.  
Dejavnosti 



Učenci 3. in 4. r. imajo načrtovane dejavnosti z invalidi našega kraja. 

Pogovor o invalidih, naša vloga pri njihovi samostojnosti, kako jim lahko 
pomagamo. Učenci na to temo lahko kaj narišejo ali napišejo. 

22. marec Svetovni dan voda 

 

Voda je zdravje, 

voda je narava, 

voda je urbanizacija, 

voda je industrija, 

voda je energija, 

voda je hrana, 

in ne nazadnje voda pomeni enakost in enakopravnost. 

Prav vsi se moramo zavedati, kako razvoj vodnih zalog vpliva na 

gospodarsko produktivnost in dobrobit družbe. 
Dejavnosti 

Pogovor o tem kako varčevati z vodo, risanje na temo voda ali pisanje 

pesmi, pregovorov, petje pesmi. 

7. april Svetovni dan zdravja 

 

7. april ni po naključju svetovni dan zdravja. Na ta datum je leta 1948 bila 
namreč ustanovljena Svetovna zdravstvena organizacija (ang. WHO), ena 

vodilnih organizacij na svetu, ki se spopadajo z aktualnimi globalnimi 
zdravstvenimi vprašanji in določajo smernice prihodnjega razvoja. 

Tega, da je zdravje naše največja dobrina, se navadno zavemo prepozno ali 
šele, ko zbolimo, in takrat bi naredili vse, da bi bili spet zdravi. 
Zato tudi številne domače in tuje zdravstvene organizacije že vrsto let z 

različnimi kampanjami in aktivnostmi prepričujejo o pomembnosti 
dejavnega in zdravega načina življenja, npr. o pomembnosti zdrave 

prehrane, gibanja, o potrebnosti različnih presejalnih programov, svarijo 
pred nevarnostjo različnih odvisnosti itn. V želji po ozaveščanju javnosti se 
zato vsako leto na ta dan poudari en vidik, ki je v tesni zvezi z zdravstvenim 

stanjem posameznika. 
Dejavnosti 

Zdravniški pregledi, predavanja, igra vlog (zdravnik), pogovor o tem kako 
skrbijo za svoje zdravje.  

15. maj Mednarodni  dan družin 

 

Družina je »mesto«, kjer se gradi in izoblikuje osebnost vsakega od nas. 

Naše obnašanje in to, kar smo postali v življenju, je zelo odvisno iz družine, 
iz katere izhajamo in v kateri smo odraščali. Odnosi s starši, brati, sestrami, 
so po navadi najintenzivnejši odnosi, ki jih imamo v življenju. Čeprav 

kasneje spoznamo nove ljudi, ki postanejo naši tesni prijatelji, partnerji, 
sodelavci, pomen in vpliv družine ostaja. Cilji, ki smo jih zastavili v 

življenju, so zelo odvisni od načina in kakovosti življenja, ki smo ga imeli v 
družini. 
Dejavnosti 

Pogovor, risanje, igre vlog. 

 

 



6. Udeležba v nacionalnih projektih:  

●  Učenec poučuje, IV. OŠ Celje         
           

●  Svetovni dan kulturne raznolikosti in dialoga,        

             

●  Z odra na oder, OŠ Leona Štuklja Maribor  

             

●  Otroštvo podaja roko modrosti, OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka   

            

●  Dediščina v rokah mladih - mladi posvojijo spomenik, OŠ Belokranjskega 

odreda Semič 

  

●  Tabor ustvarjalcev dobrih vesti iz naše šole in našega mesta, OŠ XIV. divizije 

Senovo                    

          

●  Pošljimo sapico prijateljstva, OŠ Pesnica 

 

●  Poezija je vsepovsod okoli nas, le videti jo je treba,  Biotehniški center Naklo 

             

7. Udeležba v mednarodnih projektih: 

●  UNESCOV ASP Tek mladih Ptuj  

●  ENO tree planting           

●  Dobre vesti iz naše šole in iz našega kraja   

 
 

8. Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti-širše, ne le na šolskem nivoju :    

- zbiranje igrač in knjig za socialno ogrožene v mesecu novembru in decembru  
(sodelovanje s krajani in RK) 

- zbiranje zamaškov skozi celo šolsko leto, sodelovanje s starši in krajani  
- zbiranje oblačil za socialno ogrožene v mesecu marcu in aprilu  

 
Zbirna mesta omenjenih akcij bodo v prostorih šole. Občani bodo o akciji pravočasno 
obveščeni na spletni strani šole in s pisnimi obvestili preko učencev. 
 
9. Delovanje ASPnet šole v lokalnem okolju (sodelovanje s starši, krajevno  

skupnostjo, občino, institucijami) 
 

- sodelovanje z lokalno KS 
- lokalnimi društvi (čistilne akcije okolja, skrb za čisto in zdravo okolje, na 

prireditvah, zbiralne akcije) 

- sodelovanje z Amnesty International (predavanja, delavnice) 

- sodelovanje s Filantropijo (prostovoljstvo) 
- sodelovanje z društvom Za boljši svet 

 
10.  Načrtovano sodelovanje v mreži in središču: 



− aktivno sodelovanje s središčem in mrežo 

− sodelovanje v nacionalnih in mednih projektih mreže 

− udeležba na izobraževanju središča  
− sodelovanje pri oblikovanju spletnih strani središča  
− sodelovanje pri oblikovanju nacionalnih spletnih strani mreže  

− udeležba na rednih srečanjih koordinatorjev središča (avgust, februar, maj/junij) 
− udeležba na strokovnem srečanju koordinatorjev ASPnet (november) 

 

11.  Letno poročilo o delu v tekočem letu bo izdelala in oddala do avgusta 2018: 
 Katja Skubic do 10. julija 2018. 

 

 
ASPnet koordinatorica na šoli:           Ravnateljica:  

       Katja SKUBIC           Lidija MILOŠIČ 
                                                             


