
 

 

 

 

 

 

BRANJE — MOJE SANJE  
nacionalni projekt OŠ Franja Goloba Prevalje 

2018/2019 
 

KO SVA JAZ IN TI MI 
za vrtce ter I. in II. triado osnovne šole  

ter 

KDO SMO V POPLAVI BESED? 

za III. triado ter srednje šole. 
 
Na literarno-likovni oziroma animacijski natečaj vabimo predšolske, osnovnošolske in 
srednješolske ustvarjalce. Naš Unesco projekt tokrat ponuja možnost poustvarjanja: 
 

A. po literarnih predlogah pravljice Niko Nosorog pa že ni pošast (Silvio Nevendorf) in 
Veveriček posebne sorte (Svetlana Makarovič) (razredna stopnja in vrtec) ter 
 

B. po literarnih predlogah knjige NK Svoboda (Žiga Gombač), Slovenština in jaz 
(Simona Lečnik) ter Čudo (R. J. Palacio) (predmetna stopnja in srednje šole).  

 
Osrednja tema našega razpisa je drugačnost, povezuje pa se s temami demokracija, 
diskriminacija, enakost spolov, strpnost, materni jezik, solidarnost, priložnosti za mlade, 
vrednote in stališča ter trajnostni razvoj.  
 
Ljudje smo med seboj različni, drugačni, saj se ločimo po sposobnostih, značilnostih, 
vrednotah … Tudi družba je bolj raznolika, kot si včasih želimo priznati. Z drugačnostjo se 
soočamo tudi v izobraževalnih ustanovah, naših šolah, ki jih obiskujejo učenci iz različnih 
kulturnih, družbenih idr. ozadij. Zato je potrebno spodbujati strpnost med vse bolj 
raznolikimi vrstniki. Biti drugačen je pravica, ki jo lahko enačimo s pravico do svobode, igre, 
učenja …, zato želimo, da se pojem učencem predstavi kot izziv. 
 
Z razpisom želimo spodbuditi razmišljanje o strpnosti, medsebojnem sodelovanju in 
spoštovanju, enakosti, solidarnosti in nenazadnje priložnostih, ki jih imajo mladi zaradi 
drugačnosti oz. s sprejetjem drugačnosti. 
 
Učenci in dijaki se lahko na razpis prijavijo samostojno ali v skupini. Na podlagi prebranih 
knjig likovno oz. literarno poustvarjajo ter zapišejo svoja razmišljanja na dano tematiko. Vse 
ostalo je prepuščeno idejam mentorjev oz. otrok. Želimo veliko ustvarjalnega duha. 
 



Cilji projekta: 
* spodbujanje branja; 
* spodbujanje zanimanja za literarno in likovno umetnost; 
* širjenje bralne kulture/identitete med otroki; 
* utrditi zavest, da je jezik najpomembnejši del naše kulture, in s tem utrjevanje naše 
    državljanske zavesti; 
* spregovoriti o problemih družbe; 
* sprejemanje (so)kultur; 
* vzgoja za empatijo: sprejemanje drugačnosti, strpnosti, spoštovanja; 
* skrb za človekove pravice, pravice posameznih ranljivih skupin družbe; 
* vzpostavljanje komunikacije in interakcije z različnimi generacijami in institucijami; 
* ob skupnem druženju spregovoriti o kulturni dediščini in kulturni identiteti; 
* informiranje in ozaveščanje. 
 
Projekt zajema 3 UNESCO teme: 
1. izobraževanje za trajnostni razvoj, 
2. medkulturno učenje, 
3. spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina. 
 
Trajanje:  
Od 31. 10. 2018 (dan reformacije) do 2. 4. 2019 (svetovni dan knjige). Razglasitev najboljših 
sodelujočih bo: 
* 18. 4. 2019 v Koroški osrednji knjižnici Ravne na Koroškem (čajanka). 
 
Sodelovanje na projektu je omogočeno vsem Unesco šolam ter drugim prijavljenim šolam, 
ki bodo vse podrobnejše informacije našle na spletni strani šole (http://os-
fgp.splet.arnes.si/).  
 
 
Pošiljanje: 
Elektronska pošta: 
maja.koleznik@gmail.com. 
 
Naslov šole: 
OŠ Franja Goloba Prevalje 
Polje 4 
2391 Prevalje 
… s pripisom Branje − moje sanje.  
 
Ne pozabite dodati izpolnjene (izpolnjenih) Prijavnice za sodelovanje.  
 
 
Maja Pristovnik,        Mira Hancman,  
koordinatorica projekta       ravnateljica 
Branje – moje sanje in  
Unesco koordinatorica 
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