
 
 

 

MIROVNIŠKI FESTIVAL 
 

V SLOVENJ GRADCU 

»Živeti z naravo« 
 

 

Projekt s podnaslovom »Živeti z naravo« bo na Prvi osnovni šoli Slovenj 

Gradec potekal tako, da se šole vanj vključijo na daljavo. 

Na Prvi osnovni šoli se bo Unesco tabor začel 16. in 17. septembra 2021. 

Zaradi situacije s Covidom-19 bo sodelovanje z drugimi šolami potekalo 

na daljavo od meseca septembra do decembra 2021, kjer pa lahko 

sodelujejo osnovne, srednje šole in vrtci. 

 

Poleg Unesco šol, bomo k sodelovanju na daljavo povabili tudi Mestno 

občino Slovenj Gradec in druge zunanje sodelavce. 

Pri idejnem snovanju organizacije in vsebine projekta smo si zadali cilj, da 

k sodelovanju na daljavo povabimo ljudi vseh starosti in različnih znanj v 

prepričanju, da nas bo druženje bogatilo s spoznanjem o medsebojni 

povezanosti in soodvisnost človeka in narave. 

V času projekta v živo bomo organizirali delavnice in aktivnosti na temo 

zdrave prehrane in spregovorili o težavah ljudi zaradi lakote ter revščine. 

 

 

Opis projekta in navodila bodo objavljena tudi na spletni strani naše šole 

(http://www.prva-os-sg.si/). 



 
 

 

 

Prijava na projekt bo potekala preko prijavnice, ki bo dostopna na spletni 

strani naše šole in na spletnem portalu UNESCO ASP mreže. Prijave 

bomo sprejemali v mesecu septembru. Projekt bo na daljavo. 

PRIČAKOVANI CILJI IN REZUTATI: 

Učenci se bodo s pomočjo različnih delavnic in aktivnosti na svojih šolah 

seznanili z zdravim načinom življenja in pomenom pravilne in varne 

prehrane ter s vplivom prehranskih navad na zdravje.   

PROJEKT NA DALJAVO: 

Šole, ki se bodo udeležile projekta na daljavo, bodo svoje ugotovitve na 

določeno tematiko predstavili v filmu/posnetku, v slikanici, …(vse 

informacije so v prijavnici). 

Unesco šole, vrtci in srednje šole bodo imeli možnost sodelovati v 

projektu na daljavo tako, da bodo v svojem okolju izvedli aktivnosti na 

določeno tematiko ter poslali filme/posnetke, slikanice, …, do 20. 

decembra 2021 (valerija.belaj@prva-os-sg.si). 

 

Prispevke bomo objavili po koncu razpisa na spletni strani naše šole.  

Filmi/posnetki naj bodo v mp4 formatu. Slikanice pošljite v PDF datoteki. 

Vaše prispevke in kratke opise bomo objavili po koncu razpisa  na spletni 

strani naše šole. 

Sodelujejo lahko vrtci, osnovne šole in srednje šole. 

Mentorji bodo prejeli potrdilo za sodelovanje s prispevkom in poročil jim ni 

potrebno pošiljati na našo šolo. 

 

Vabljeni! 

Valerija Belaj, vodja projekta na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec 



 
 

 

 

 

 

  

 

 


