
 

 

 

 

 

VABILO 

k sodelovanju v nacionalnem projektu  

OŠ Franja Goloba Prevalje 

 

BRANJE – MOJE SANJE 

31. 10. 2021–10. 5. 2022 

TEMA: Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju – trajnostni način življenja  
(etično odgovorni in angažirani) 

»Prihodnost človeštva in Zemlje je v naših rokah. Je tudi v rokah današnje mlade generacije, ki 

bo plamenico razvoja predala prihodnjim rodovom. Začrtali smo pot trajnostnega razvoja, zdaj 

pa moramo skupaj poskrbeti, da bo potovanje uspešno in njegovi dosežki neomajni.« 

(Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030) 

 

V letošnjem šolskem letu vas vabimo, da skupaj z učenci razmišljate sadju in zelenjavi. Ob tem 

se spomnite na 3. cilj trajnostnega razvoja, ki pravi: ´Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati 

splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih .́  ter na 4.7 Do leta 2030 poskrbeti, da bodo 

vsi učenci pridobili znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z 

izobraževanjem o trajnostnem razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, 

enakosti spolov, spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju 

kulturne raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.  



Ob tem bi želeli spomniti na Generalno skupščino Združenih narodov, ki je na predlog 

Organizacije za prehrano in kmetijstvo leto 2021 razglasila za mednarodno leto sadja in 

zelenjave. Na ta način so želeli spodbuditi pridelavo zdrave hrane in zmanjšati količino 

odpadne hrane. V organizaciji so se zavezali, da bodo v tem letu aktivnejše ozaveščali javnost 

o pomenu uživanja sadja in zelenjave, o prehranski varnosti in samooskrbi, k čemur bomo 

stremeli tudi mi v okviru projekta. 

 

Glavni namen: skrb za zdrav način življenja in dobro počutje, promocija branja. 

 

Na literarno-likovni natečaj vabimo predšolske, osnovnošolske in srednješolske ustvarjalce.  

Li terarni del razpisa je razdeljen na dve stopnji (1. razredna stopnja in vrtec ter 2. predmetna 

stopnja in srednja šola): osredotočite se literarna dela, ki opisujejo tematiko vezano na sadje 

in zelenjavo. 

Vrste besedil, ki jih lahko tvorite: dnevniški zapis (mladega in starejšega jedca), nasvet 

strokovnjaka, anekdota, intervju (z nutricistom), igra spomin, dramsko besedilo, radijska igra, 

zloženka, jedilnik, poustvarjalno besedilo (dokončanje zgodbe, srečanje junakov različnih 

literarnih del, razpravljalni esej). 

Mentorje prosimo, da z vsake stopnje izberejo največ štiri spise (na njih naj bodo navedeni 

ime in priimek avtorja in mentorja ter kontaktni podatki (e-naslov in mobilna telefonska 

številka, razred, naziv in naslov šole).  

Likovni del razpisa pušča domišljiji prosto pot.  

Število likovnih izdelkov ni omejeno.  

Praktični del razpisa je vezan na katero koli predmetno področje. Ustvarjate lahko po želji, 

izdelki naj bodo vezani na zdrav način življenja in promocijo zdravja. Možnosti ustvarjanja: 

kuhanje marmelade, vlaganje zelenjave, izdelovanje kuhinjskih prtičkov (skrb za higieno 

prehranjevanja), priprava tedenskega jedilnika s poudarkom na sadju in zelenjavi, posnetek 

gibanja (zdrav način življenja) … 

Ustvarite filmček in nam ga pošljite na mail: maja.koleznik@gmail.com ali pa se lahko odločite 

in pošljete praktične izdelke za razstavo. 
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Cilji projekta: 

* Spodbujanje branja. 

* Spodbujanje zanimanja za literaturo in likovno umetnost. 

* Spodbujanje zdravega načina življenja. 

* Širjenje bralne kulture/identitete med otroki. 

* Utrditi zavest, da je jezik najpomembnejši del naše kulture, in s tem tudi utrditi našo 

državljansko zavest. 

* Vzpostavljanje komunikacije in interakcije z različnimi generacijam in institucijami.  

* Informiranje in ozaveščanje. 

* Skrb za kulturno dediščino. 

* Skrb za zdrav način življenja. 

* Skrb za zdrave življenjske navade. 

* Spodbujanje kreativnosti, ustvarjalnosti, izvirnosti ter domišljije. 

* Krepitev samoiniciativnosti in medsebojnega sodelovanja. 

 

Časovnica 

Začetek projekta: 30. 10. 2021 

Zaključek projekta: 10. 5. 2022 (evalvacijska poročila poslati do 15. 5. 2022) 

 

Pošiljanje 

Literarni in likovni prispevki naj bodo opremljeni z naslednjimi podatki: 

- naslov dela, 

- ime, priimek, razred in starost avtorja, 
- ime šole, ime in priimek mentorja ter kontaktni podatki (e-naslov in mobilna 

telefonska številka), 
- naziv in naslov šole. 

 

Sodelovanje je omogočeno vsem UNESCO šolam, šolam iz zamejstva ter drugim prijavljenim 

šolam, ki bodo vse podrobnejše informacije našle na FB-strani šole in na spletni strani šole 

https://os-fgp.splet.arnes.si/. 

 

Literarne prispevke pošiljajte po elektronski pošti na naslov: maja.koleznik@gmail.com, likovne 

izdelke pa na naslov šole: OŠ Franja Goloba Prevalje, Polje 4, 2392 Prevalje, s pripisom Branje 

– moje sanje (Maja Pristovnik). 

Prispevke zbiramo do 10. 5. 2022. 

https://os-fgp.splet.arnes.si/
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Imena nagrajencev in nagrajeni spisi bodo objavljeni na FB-strani in spletni strani šole 

https://os-fgp.splet.arnes.si/ do 15. 5. 2021. Avtorji nagrajenih spisov bodo prejeli knjižne 

nagrade, udeležili pa se bomo tudi slavnostne državne prireditve ob 60-letnici bralne značke, 

katere zibel je stekla prav na naši šoli. 

Vabljeni k sodelovanju! 

 

Maja Pristovnik,       Andreja Tinta, 

koordinatorica projekta Branje – moje sanje    ravnateljica 
in koordinatorica UNESCA na šoli 

https://os-fgp.splet.arnes.si/

