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POROČILO 

DRUGAČNOST NAS BOGATI 

 

ŠOLA:                                                 
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice 

 

NASLOV: 

Aškerčeva cesta 1, 3272, Rimske Toplice 

 

IME IN PRIIMEK VODJE PROJEKTA: 

Dušanka Klančar, EMŠO: 2611974505017 

 

E-naslov: 

dusanka_klancar@yahoo.co.uk 

 

Telefon: 

041 422 886 

 

Na predmetni stopnji smo se z drugačnostjo ukvarjali skozi celo šolsko leto. 

 

- V letošnjem šolskem letu smo s podružnične šole v 6. razred dobili učenko 

Mio, ki je slepa. Že prvi šolski dan smo v vsakem razredu na predmetni 

stopnji priredili delavnico »Kako je biti slep«, da smo se za trenutek vživeli 

v njen položaj. Seznanili smo se tudi s pravili skupnega sobivanja. Na 

začetku in na koncu šolskega leta so učenci izpolnili anketo o njihovem 

odnosu do Mie. Tako smo obeležili 15. oktober – Mednarodni dan bele 

palice. Ogledali smo si tudi nekaj prispevkov s spleta o življenju slepih 

otrok. 

 

Pripravili smo delavnice: 

- V okviru razrednih ur smo skozi gradivo »Iskalci biserov« ugotavljali, da je 

drugačnost tudi enkratnost.  

Število sodelujočih učencev na predmetni stopnji: 128 

 

- Z društvom invalidov Rimske Toplice smo sodelovali tako z likovnimi kot 

literarnimi prispevki. Na razredni stopnji so učenci prebrali knjigo 

Veveriček posebne sorte in likovno poustvarjali. Na predmetni stopnji pa 

smo se konkretno lotili problematike in proučili, kakšne so mobilne 

možnosti nekoga, ki je v vozičku v Rimskih Toplicah. 

Število sodelujočih učencev na šoli skupaj s podružnicami: 322 
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- Kurent in njemu podobni kosmatinci (delavnica UNESCO o 

drugačnosti): 

Najprej smo spoznali lik kurenta, vrste kurentov, kurenta nekoč in danes. Nato 

smo spoznali še ostale pustne maske, ki so podobne kurentu. Umestili smo jih 

na zemljevid Evrope. Ugotovili smo, da imajo ti tako imenovani kosmatinci 

skupen izvor. Večina Evropejcev je namreč  indoevropejskega izvora.  

 

 
 

Rešili so učni list, s katerim so ugotovili nivo znanja o kurentih in dopolnili znanje 

še o drugih evropejskih kosmatincih. Učenci so se razdelili na tri skupine in 

vsaka skupina je ustvarila svoj del PPT-ja (kurenti, kurentove spremljevalne 

maske in kurentu podobni kosmatinci). 

Ugotovili smo, da smo si v raznolikosti vseeno podobni, saj imamo vsi ljudje 

skupen izvor. Pomembno je tudi, da so ti pustni liki zaščiteni preko UNESCO-a, 

saj tako ne bodo prepuščeni pozabi. 
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Število sodelujočih učencev na predmetni stopnji: 11 

 

- Delavnica Kamenčkanje: 

Ugotovili smo, da je igra univerzalna in da jo poznajo na vseh celinah. Ogledali 

smo si različne načine kamenčkanja. Lotili smo se tudi vizualne podobe naših 

kamenčkov in jih poslikali z akrilnimi barvami. Izdelali smo še lične škatlice. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Število sodelujočih učencev na predmetni 

stopnji: 7 

 

V okviru projekta drugačnost nas bogati smo obeležili še 

dva dneva: 

- 14. november - Svetovni dan sladkorne bolezni: 

Učenci UNESCO krožka so pripravili kratko predavanje učencem 

razredne stopnje med malico o diabetesu. Vsak učenec je prejel tudi 

nalepko z modrim krogcem na belem ozadju. 

Na naši šoli je v 3. Razredu učenec Taj Erik, ki ima diabetes, zato smo 

akcijo ponovili še v njegovem razredu in tudi tam podelili učencem 

nalepke. 

Število sodelujočih učencev na šoli: 153 
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- Zlata pentlja - Dan otrok obolelih z rakom: 

Sedmošolec Miha je v lanskem šolskem letu prebolel levkemijo, zato smo s 

kupno akcijo 7.a in 7.b razreda opozorili na težave, ki 

spremljajo male bolnike. Miha je spregovoril pred celo 

predmetno stopnjo in podelil s sošolci svojo izkušnjo. Izdelali 

smo zlate pentlje in jih podelili učencem od 4. do 9. razreda. 

Število sodelujočih učencev na šoli: 161 
 
 

V PROJEKTU SMO SODELOVALI  

 

1. DEJAVNOSTI SKOZI VSE LETO. 

2. SODELOVANJE NA NATEČAJU METELKOVO PERO 

(PRISPEVEK O INVALIDNOSTI – ŽE POSLAN). 

 

 

 

 
 


