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Šolsko leto: 2020/2021 

 

Naziv in naslov zavoda: OŠ DR. JOŽETA PUČNIKA ČREŠNJEVEC IN VRTEC  
                                                  ČREŠNJEVEC-LESKOVEC 

 Črešnjevec 47 
 2310 Slov. Bistrica 

 
Vzgojno-izobraževalni zavod:     Vrtec      OŠ       SŠ      Drugo:    
Status šole/vrtca/zavoda:  Mednarodni      Nacionalni     Brez statusa 

 
E-naslov zavoda: o-cresnjevec.mb@guest.arnes.si 
Naslov spletne strani zavoda: http://www.cresnjevec.si 
 
Podatki  o šolski koordinatorici: 
Priimek in ime: KATJA SKUBIC 
E-mail: katjaskubic@gmail.com , telefon:  02 80 55 150  
 
Podatki o ravnateljici: 
Priimek in ime: MILOŠIČ LIDIJA 
E-mail: lidija.milosic@guest.arnes.si , telefon:  02 80 55 150 
 

 

 

Temeljni cilji v šolskem letu 2020/2021: 

- urjenje čuječnosti 

- sprejemanje samega sebe in strpnost do drugih 

- obeleževanje mednarodnih let in dni, 

- ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 

- vključitev Unesco ciljev in vsebin v vsakdanje življenje in delo šole, 

- razvijanje štirih stebrov Unesco izobraževanja, 

- sodelovanje v štirih obveznih Unesco temah (Svetovni problemi in vloga ZN;  

 človekove pravice, strpnost in sodelovanje; medkulturno učenje; okoljska  

 problematika), 

- medgeneracijsko sodelovanje. 

 

Nacionalni Unescov projekt:      DA   NE 

Ime in kratek opis: KAPLJICE ŽIVLJENJA - JAZ  
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V šolskem letu 2020/21 bomo izvedli projekt na temo JAZ. V okviru projekta bomo izvedli 
tradicionalno medpredmetno povezovanje v mesecu marcu, nato pa projekt zaključili z 
izvedbo projektnega dne, in sicer 30. 3. 2021. K sodelovanju bomo povabili vse Unesco 
šole, ki bodo lahko sodelovale na daljavo. 
V sklopu naravoslovnega dne bomo izvajali dejavnosti na temo ‘jaz’.  Aktivnosti, ki jih 
bomo izvajali, bodo v učencih spodbujale čuječnost (osredotočenost nase, svoje telo, 
misli, občutke, zaznavanja …). Sodelovali bodo vsi učenci in učitelji naše šole. Pridružil se 
nam bo vrtec Črešnjevec-Leskovec. 
 
Udeleženci: 

-        se izobražujejo v trajnostnem načinu življenja (zdravje, gibanje, skrb za okolje,              
           vrednote, stališča, učenje učenja …) 
-        sooblikujejo spodbudno učno okolje, 
-        se ozaveščajo o ohranjanju naravne in kulturne dediščine, 
-        se družijo in širijo prijateljske vezi, 
-        se zavedajo pomena dvigovanja ekološke zavesti, 
-        skozi delavnice spoznavajo dejavnosti, ki krepijo čuječnost, 
-        izdelajo preproste izdelke, 
-        sodelujejo pri medpredmetnem povezovanju, 
-        se medgeneracijsko povezujejo, 
-        sprejemajo odgovornost, drugačnost, samega sebe in so strpni do drugih, 
-        sodelujejo z učenci Unesco šol. 
 

Šolski Unescov projekt: DA   NE 

       Ime in kratek opis: / 

Uresničevanje temeljnih posebnosti UNESCO ASPnet šole – katere teme/vsebine boste 

poglabljali?  

- razvijanje čuječnosti 
- sprejemanje samega sebe in strpnost do drugih  
- ozaveščanje učencev o okoljski vzgoji in globalnem državljanstvu in človekovih 

pravicah 
- obravnava svetovnih problemov (revščina - bogastvo)  
- navajanje učencev na vrednote kot so dobrodelnost, humanost, medkulturnost, 

spoštovanje, itd. 
 

Obeleževanje mednarodnih dni, tednov in let: 

- Svetovni dan učiteljev (5. 10.) 
- Svetovni dan miru (21. 9.) 
- Svetovni dan voda (22. 3.         30. 3. 2021) 

 

 

Udeležba v projektih, ki jih izvajajo člani ASPnet: 

1. Dediščina v rokah mladih - mladi posvojijo spomenik, OŠ Belokranjskega 
odreda Semič 

2. Učenec poučuje, IV. OŠ Celje   



 
3. Z odra na oder, OŠ Leona Štuklja Maribor  
4. Tabor ustvarjalcev dobrih vesti iz naše šole in našega mesta, OŠ XIV. divizije 

Senovo 
5. UNESCOV ASP Tek mladih Ptuj  
6. ENO tree planting   
7. Dobre vesti iz naše šole in iz našega kraja  
 

Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti: 

- zbiranje igrač in knjig za socialno ogrožene v mesecu novembru in decembru  
(sodelovanje s krajani in RK) 

- zbiranje zamaškov skozi celo šolsko leto, sodelovanje s starši in krajani  
- zbiranje oblačil za socialno ogrožene v mesecu marcu in aprilu 
Zbirna mesta omenjenih akcij bodo v prostorih šole. Občani bodo o akciji 
pravočasno obveščeni na spletni strani šole in s pisnimi obvestili preko učencev. 

 
Delovanje ASPnet šole v lokalnem okolju (sodelovanje s starši, krajevno skupnostjo, občino, 

institucijami) 

- sodelovanje z lokalno KS 
- lokalnimi društvi (čistilne akcije okolja, skrb za čisto in zdravo okolje, na 

prireditvah, zbiralne akcije) 
- sodelovanje z Amnesty International (predavanja, delavnice) 
- sodelovanje s Filantropijo (prostovoljstvo) 
- sodelovanje z društvom Za boljši svet 

 

Načrtovano sodelovanje v mreži in središču: 

− aktivno sodelovanje s središčem in mrežo 
− sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih mreže 
− udeležba na izobraževanju središča  
− sodelovanje pri oblikovanju nacionalnih spletnih strani mreže 
− udeležba na rednih srečanjih koordinatorjev središča (avgust, februar, maj/junij) 
− udeležba na strokovnem srečanju koordinatorjev ASPnet (november) 

 

Letno poročilo o delu v tekočem letu bo izdelal-a in oddal/a do 24. 6. 2020: Katja Skubic 

 

 

ASPnet koordinatorica na šoli:                                                        Ravnatelj/ica: 

Katja Skubic                                                                                      Lidija Milošič 


