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POROČILO ZA NACIONALNI PROJEKT »DRUGAČNOST NAS BOGATI« 

 

V sklopu sprejemanja drugačnosti smo izvedli naslednje dejavnosti: 

 

1. Aktualizacija: Svetovni dan strpnosti 

- učenci so literarno ustvarjali na temo, kaj je strpnost in pripravili pano na šolskem hodniku. 

 

2. Socialna inkluzija – drugačnost nas bogati 

»Nikoli zares ne odrastemo, samo naučimo se obnašati v javnosti«. 

V sredo, 15. 02. 2017, smo se udeležili že tradicionalnega srečanja na OŠ IV v Murski Soboti. 

Po bogatem kulturnem programu, je potekalo druženje učencev OŠ IV in OŠ Turnišče. 

V kuharski delavnici so učenci pripravili pecivo v obliki srčkov. Le ti so jih spremljali tudi v 

tehniški delavnici, kjer so izdelovali srca iz lesa. 

Srečanja so se udeležili učenci iz podaljšanega bivanja (Eva Škafar, Vanesa Žerdin, Vika 

Magdič, Valentina Dominko, Jakob Ritlop in Miha Horvat) v spremstvu učiteljic, Dragice 

Zver in Miše Hozjan. 
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3. Delavnice o medkulturnem dialogu 

 

 

 

V sredo, 16. novembra 2016, so na osnovni šoli dr. Antona Trstenjaka na Negovi pripravili 

delavnico za učence in dijake šol iz Unesco središča Kapela. Delavnice se je udeležilo 20 

učencev in dijakov z mentorji iz 11 pomurskih šol. Delavnico z naslovom Medkulturni dialog 

sta izvedli študentki mednarodnih odnosov iz Fakultete za družbene vede v Ljubljani, in sicer 

v okviru njunega prostovoljnega dela v Društvu za združene narode za Slovenijo. 

Delavnice sta se v spremstvu učiteljice Silve Mesarič, udeležili učenki iz 7. a razreda, Kaja 

Bedernjak in Anemari Jaklin Zadravec. 
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4. Srečanje romskih osnovnošolskih otrok 

19. oktobra 2016 je v Murski Soboti potekalo srečanje romskih osnovnošolskih otrok s 

preverjanjem znanja iz romoloških tem in s kulturno vsebino. Srečanja so se z mentorjem 

udeležili tudi naši romski otroci. 

Ob svetovnem dnevu Romov, 7. aprila 2017, je bila v Gledališki in koncertni dvorani 

Lendava svečana prireditev. Po prireditvi je potekal dan odprtih vrat z ogledom Romskega 

naselja Dolga vas. Srečanja so se z mentorjem udeležili tudi naši romski otroci. 

Mentor: Jožef Bence 

 

Mentorji, ki so sodelovali pri posamezni dejavnosti: Jožef Bence, Miša Hozjan, Silva 

Mesarič, Dragica Zver, Brigita Žerdin 

Število romskih otrok, ki so bili vključeni v dejavnosti: 12 

Število učencev, ki so sodelovali pri posamezni dejavnosti: vsi učenci šole (248) 

 


