
Pozdravljeni, jutri v UNESCO ASP mreži obeležujemo pomemben mednarodni dan - dan spomina na 
žrtve holokavsta.  
 
Letos mineva 76 let, kar je ruska Rdeča armada 27. januarja 1945 osvobodila jetnike iz 
nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz, ki je nacistom služilo za holokavst, 
sistematični genocid Judov.  V Auschwitzu je umrlo 1,5 milijona ljudi, med drugim poleg Judov tudi 
okoli 1300 Slovencev.  Prizore na katere so naleteli so vojaki opisovali kot nepredstavljivo grozljive.  
Januarja 1995, torej ob petdeseti obletnici osvoboditve taborišča Auschwitz, je tedanji nemški 
predsednik Roman Herzog  razglasil 27. januar za dan spomina na žrtve nacizma, 3. novembra 2005 
pa je ta dan kot mednarodni dan spomina na holokavst razglasila tudi Generalna skupščina OZN v 
New Yorku. 
 
Na šoli že vrsto let obeležujemo ta dan pri pouku zgodovine, v okviru UNESCO ASP mreže, gostili 
smo tudi mednarodno razstavo o Ani Frank. Zgodbo Ane Frank, vrstnice naših učencev, bodo tudi 
letos lahko slišali in videli, ne na šolskih hodnikih in v učilnici, pač pa na Zoom povezavi, zato vas 
prosimo, da jih o tem obvestite in povabite k ogledu kratkega predstavitvenega filma. 
Vabilo velja za vse, učence in strokovne delavce: DOBIMO SE V SREDO, 27. 1. 2021, OB 14. 50 NA 
ZOOM POVEZAVI UČITELJICA PATRICIJE: https://arnes-si.zoom.us/j/3513267586 

 
VABLJENI! 
Aktiv UNESCO ASP mreže in aktiv družboslovja 

 

Tako smo v torek, dan pred 27. 1., nagovorili 

učitelje in učence naše šole.  

Nekaj njih se je odzvalo vabilu in sodelovalo na 

sredini uri druženja, ko smo preko Zoom 

povezave izvedli obeležitev – kratko razlago 

pomena, zgodovinsko ozadje, ogled kratkega 

filma Tri obljube ter pogovor.  

Zaključili smo z obljubo, da bomo krepili in drug 

drugega spodbujali k STRPNOSTI, SPOŠTOVANJU 

in SOLIDARNOSTI, ki so naša temeljna vodila v 

UNESCO ASP mreži.  

Ugotovili smo, da so tudi srečanja preko Zooma 

prijetna in se dogovorili, da se še srečamo.  

Zgodbo Ane Frank pa so udeleženci prejeli na svoje e-naslove. 

 

Tim UNESCO ASP mreže 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Holokavst
https://sl.wikipedia.org/wiki/Genocid
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