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RAZPIS 9. UNESCO PROJEKTA

PLETEMO NITI MREŽE Z JUBILEJEM UNESCA NA ŠOLI

OŠ Griže je bila sprejeta v Unesco ASP mrežo 2. oktobra 1999.
V maju 2002 smo začeli z izvajanjem nacionalnega Unescovega projekta Naravoslovni
tabor za osnovnošolce.
Leta 2012 smo prešli na projekt Pletemo niti mreže, ki ga vsako leto razvijamo na izbrano
temo.
V letu 2019 tako obeležujemo 20-letnico delovanja Unesca na šoli.
Starši, učenci in učitelji smo bili v obdobju teh let pri organizaciji Unescovih dogodkov tesno
povezani, kot vlakna, ki se vijejo v skupno nit in tvorijo močno ter prepustno tkanino. Njena
zračnost omogoča raznolikost idej, razmišljanj in povezovanj.
Znanje smo bogatili v okviru sodelovanja pri projektih drugih šol in lastno zasnovanih
aktivnostih.
Tako Vas vabimo, da v četrtek, 17. 10. 2019, v okviru 9. Unescovega projekta Pletemo niti
mreže z jubilejem Unesca na šoli, obeležimo obdobje skupnega delovanja.
Dan bomo začeli s sprejemom udeležencev in uvodnim pozdravom v telovadnici šole. Sledilo
bo delo v delavnicah, po kosilu in sprostitvenem času pa zaključna prireditev.
Za mentorje sodelujočih šol bo v času poteka delavnic organiziran voden ogled dvorca Novo
Celje.
K sodelovanju vabljeni vsak na svoj način.
V vrtcih naj otroci spoznajo različna področja delovanja Unesca ter likovno, glasbeno ali
plesno ustvarjajo na izbrano temo.
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Nekaj izbranih izdelkov ali poročilo o izvedeni aktivnosti nam pošljite do torka, 1. 10. 2019,
na naslov:
 OŠ Griže, Griže 1A, 3302 Griže, s pripisom za projekt: Pletemo niti mreže z jubilejem Unesca
na šoli ali
 na elektronski naslov: monika.pinter@os-grize.si

Izdelke opremite z naslednjimi podatki:
 imenom zavoda,
 imenom in priimkom ustvarjalca ter njegova starost,
 imenom in priimkom vzgojitelja, ki je otroka usmerjal k ustvarjanju.
Iz Unescovih osnovnih šol Slovenije in šol Spodnje Savinjske doline vabimo k sodelovanju v delavnice
po tri učence iz 2. ali 3. VIO, iz srednjih šol pa po dva dijaka 1. ali 2. letnika. Izpolnjene prijavnice
nam pošljite do torka, 1. 10. 2019. 2019, na elektronski naslov: monika.pinter@os-grize.si.

Kotizacija za posameznega učenca projekta znaša 10 €. Zanjo izstavimo račun po izpeljanem
projektu. Sodelujoči vrtci so opravičeni plačila kotizacije.
Vljudno vabljeni k skupnemu delovanju!

Vsi stojimo v krogu upanja.
Drug drugemu si podajamo plamen.
Če moja luč ugasne, jo bo zanetila tvoja.
Skupno oddajava silnejši žar …
Sleherna luč na svoj način obeta,
da tema nima zadnje besede.
David McCauley

Vodja projekta,
Monika Pinter
Vodja Unesca na šoli,
Martina Petelinek

Ravnateljica,
Marija Pavčnik

