
Virtualno srečanje - Bolgarija (Osnovno uchilishte Hristo Smirnenski) 
14. – 16. april 2021 
 
Predzadnje srečanje v okviru našega projekta je organizirala osnovna šola iz Bolgarije 
- Osnovno uchilishte Hristo Smirnenski iz mesta Rakovski link. Zaradi ukrepov za 
zajezitev širjenja okužb s covid-19 so aktivnosti potekale preko spleta. Z naše šole so 
se ga udeležili učenci 5.a razreda.  
 
Na zanimiv način, virtualno, smo predstavljali našo in spoznavali tujo kulturno in 
naravno dediščino. Moramo poudariti, da je bil spletni način srečanja za vse 
udeležence nekaj popolnoma novega, vanj smo vsi vstopili brez izkušenj. S pomočjo 
različnih spletnih orodij smo izvedli veliko dejavnosti, bili smo aktivni, poleg učenja o 
dediščini naših držav pa smo se urili predvsem v uporabi za nas primernih IKT orodij 
(Kahoot, mentimeter, learning apps, padlet, toonytool). 
 
Prvi dan smo se na začetku učenci eden drugemu v angleščini predstavili v živo, pred 
kamero, nato pa so nam bolgarski otroci v besedi in videu predstavili svojo državo. 
Koliko smo si zapomnili, so preverili z zabavnim kvizom v aplikaciji kahoot!. Seveda 
smo zmagali mi! V tem delovno napornem dnevu so nam bolgarski učenci predstavili 
še svojo šolo, domače mesto in seveda, bolgarski šolski sistem. Za piko na i smo se 
naučili nekaj bolgarskih besed in poslušali tradicionalno bolgarsko glasbo. 
 

         
 
 
Drugi dan smo pričeli z risanjem in nastala je bogata virtualna razstava kulturne 
dediščine vseh udeleženih držav. Nato smo se prelevili v oglaševalske strokovnjake 
in v aplikaciji toonytool izdelali zabavne turistične reklamne razglednice. Nekoliko smo 
predahnili med sestavljanjem puzzlov znanih zgradb v aplikaciji jigsawplanet, za 
slovensko smo izbrali ljubljansko stolnico. Po virtualnem ogledu etnografskega muzeja 
smo predstavljali kulturno dediščino svojih držav. 
 

https://www.mirela.bg/en/estate-in-bulgaria/Osnovno-uchilishte-Hristo-Smirnenski-zxi13187.html


    
 

 
 
Zadnji dan smo pričeli s predstavljanjem spomladanskih šeg, navad in običajev. 
Sledilo je javljanje iz bolgarske šolske kuhinje, v katerem so nas povedli v svet 
bolgarske tradicionalne kulinarike. Mmm, takrat nam je bilo še posebno hudo, da naše 
srečanje ne poteka v živo. Kot se v šoli spodobi, je potrebno na koncu preveriti znanje. 
Tudi mi smo to naredili, na koncu dneva smo se v znanju pomerili v kvizu »Kako dobro 
poznaš dežele partnerskih šol?«, za nameček pa smo s pomočjo mentimetra še 
izmerili naše zadovoljstvo s spletnim srečanjem. Kljub nekaj začetniškim težavam s 
tehniko, smo izrazili visoko zadovoljstvo, saj nam je prvič uspelo nekaj, kar si še leto 
in pol nazaj nismo niti predstavljali. 
 

 
 



Izdelki učencev, ki so nastali med srečanjem in zanimive povezave: 
 

• padlet wall – videoposnetki s tipično glasbo sodelujočih držav 
(videovsebine so izbor učencev, ki so sodelovali v projektu):  
link 
 

• predstavitve držav, ki so jih pripravili sodelujoči učenci: link 
 

• predstavitev kulturne dediščine držav, ki so jo pripravili sodelujoči učenci: 
link 

 
• learning Apps  

 
o imena barv v bolgarščini – link 

 
  

o imena zelenjave v bolgarščini –link 

 
 

• spletne sestavljanke: 
o Sagrada Familia (Španija) - link   

 
o Stolnica svetega Aleksandra Nevskega (Bolgarija) - link 

 
o Kolosej (Italija) - link 

 
o Atenska akropola (Grčija) - link 

 
o Vilnska stolnica svetega Stanislava in svetega Ladislava (Litva) - 

link 
 

o Stolnica svetega Nikolaja v Ljubljani - link 
 

 
Zapisali in fotografirali: Katja Sodnik in Vida Snedec Gerkman 
 
 
 

https://padlet.com/Deyana/p183413fplvj6uos
https://padlet.com/Deyana/xx1k3wb4ul3gr9gs
https://padlet.com/Deyana/ig7hwj7yvgbo7g9c
https://learningapps.org/display?v=p5s42bcwa21&fbclid=IwAR13bU0rD6hkbVpfScKEHHHj6tKKlfkq-x19wkv6-NALCLHTDIb4vxSYfyY
https://learningapps.org/display?v=pfqqc3von21&fbclid=IwAR0lkMTb4I7QiM5cnCt6HICXwXld0-LvMqWYzov3sxi6FQGACQox_4ULMME
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0268742c038a
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1ab5ce8beace
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b239cdf9bfa
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3352e05c73c9
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=241d38fb78de
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1c9457ba07fa

