
OBISK 6. UNESCO TABORA  

Z NASLOVOM »ZDRUŽEVALI SO STOLETJA IN LJUDI« 

NA OŠ MIĆA STOJKOVIČ V UMČARIH, SRBIJA 

 

NEDELJA, 20. 10. 2013 

Iz Izole smo odšli ob 6.20 zjutraj in se približno eno uro vozili do Ljubljane. Od tod 
smo svojo pot nadaljevali z vlakom.  Vozili smo se dolgih deset  ur. Ko smo prispeli, nas 
je na postaji že čakala družina, ki nas je iz Beograda odpeljala v Umčare, kjer so nas 
čakali še ostali gostitelji.   

 

 

PONEDELJEK, 21. 10. 2013 

Udeležili smo se biološke delavnice. Poleg gostov iz Slovenije so bili udeleženci kampa 
tudi Azerbajdžanci, Rusi in Belorusi. Vsaka skupina je dobila svojo rastlino, ki jo je 
morala presaditi v drugi lonček, tega pa okrasiti z zastavo svoje države. Sledila je 
delavnica "Združevali so stoletja in ljudi". Udeleženci iz vsake države so predstavili 
izbrano temo iz svoje države, ki je bila povezana s Srbijo. Zastopniki Slovenije smo 
predstavili znanega Srba, biologa Jovana Hadžija, ki je deloval na biološkem inštitutu v 
Ljubljani.  

Naslednja je bila na vrsti likovna delavnica, kjer smo dobili jabolka iz papirja, na katera 
smo morali naslikati zastavo Slovenije. Na otvoritveni slovesnosti smo se učenci 
predstavili s plesnimi in pevskimi nastopi, značilnimi za naše države, ter predstavili 
svojo državo in šolo. Za konec smo se najedli dobrot iz različnih držav, ki so bile 
razstavljene na nacionalni večerji. 

 

 



TOREK, 22. 10. 2013 

Imeli smo računalniško delavnico, na kateri smo se učili, kako se ustvarja blog. 
Objavljali smo slike, misli in ideje o kampu. Ob 9.30 smo se z avtobusom odpeljali na 
izlet. Ogledali smo si Viminacium, Mavzolej Karađorđevićev ter preživeli večer v 
Arandjelovcu. 

 

 

SREDA, 23. 10. 2013 

Zjutraj smo se udeležili jezikovne delavnice, kjer smo peli ruske in angleške pesmi, ki 
smo jih zapeli tudi na zaključni prireditvi. Nato smo se odpravili na ekskurzijo v 
Beograd in bližnjo okolico. Ogledali smo si Fakulteto za kemijo, Muzej Nikole Tesla in 
Kalemegdan. Proti večeru smo se odpravili v nakupovalni center Ušće. 

 

 

ČETRTEK, 24. 10. 2013 

Ponovno smo se udeležili računalniške delavnice in zapisali nove vtise o taboru. Nato 
smo imeli zgodovinsko delavnico, kjer je vsaka država predstavila maketo neke 
znamenitosti v svoji državi. Mi smo predstavili Piransko obzidje. Po končani delavnici 
smo se odpravili v Grocko, kjer nas je pozdravil župan. Vsak je dobil darilno vrečko in 
na koncu smo se vsi skupaj slikali. Nato smo odšli v Vinče (Belo brdo) in si ogledali 
arheološke ostanke ljudstev, ki so v preteklosti živela na tem ozemlju. 



 

 

PETEK, 25. 10. 2013 

V šolo smo prišli malo pred osmo, saj smo ob osmih imeli jezikovno delavnico. Na njej 
smo najprej rešili križanko v angleščini in nato smo prebrali besedilo v ruščini. Nato 
smo še zadnjič pred zaključno prireditvijo zapeli pesmi, ki smo jih kasneje zapeli na 
zaključni prireditvi. Ko se je delavnica končala, smo imeli čas za malico in nato smo 
odšli na športno delavnico. Tam smo se razdelili v dve skupini in tekmovali med seboj 
v različnih igrah. Temu je sledila računalniška delavnica, kjer smo na kratko na blog 
napisali naše vtise. Po tem so potekale priprave za zaključno prireditev. Na prireditvi se 
je predstavila vsaka šola posebej in se vsem zahvalila za čudovit teden. Po prireditvi 
smo imeli kosilo in po tem smo popoldan preživeli z »našimi« družinami. 

 

 

SOBOTA, 26. 10. 2013 

Zjutraj smo se zbudili in pojedli zajtrk pri gostiteljih. Do konca smo spakirali in nato so 
nas gostujoče družine peljale do šole, kjer smo se poslovili. Peljali so nas v Beograd in z 
nami pričakali vlak, ki je odšel okoli enajste ure. Domov smo prišli okrog desetih 
zvečer. 



 

 

In za konec še vtisi ... 

Z učenci se zelo dobro razumem,  učitelji so prijazni, dejavnosti so bile zanimive in 
poučne in kar je najpomembnejše, vsak dan smo se veliko smejali. Kampa v Srbiji sem 
se udeležila že drugič, bivala pri gostiteljih, ki sem jih poznala že od prejšnjega leta, 
tako da se tam počutim kot doma in upam, da grem naslednje leto ponovno! (Medina)  

 

 

V Umčarih sem zelo uživala. Vsak dan sem se smejala in nikoli mi ni bilo dolgčas. Vsi 
so bili zelo prijazni in so nas zelo lepo sprejeli. Ko smo morali domov, sem se zelo 
težko poslovila in sem se tudi jokala. Vesela sem, da sem se odločila iti na ta tabor, saj 
sem spoznala veliko novih prijateljev in sem se imela izredno lepo. Upam, da se bom 
kdaj spet vrnila. (Urša) 



 

 

Urša Požar 

Medina Baskar Weber 

Gregor Starc 


