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Letos smo že tretjič zapovrstjo izpeljali mednarodni projekt Dobimo se pri 

svetilniku!, ki smo ga tokrat naslovili Zven tišine.  

Šele ko zazveni tišina, lahko prisluhnemo naravi, sočloveku, glasbi, okolju v 

katerem živimo in samim sebi.  

V današnjem času, ko vsem zmanjkuje časa, se prepogosto dogaja, da 

poslušamo, a ne slišimo. Zato naj zazveni tišina, da bomo slišali sebe in druge. 

POVZETEK PROJEKTA 



Skozi raznovrstne dejavnosti, smo raziskovali zvok v vseh njegovih 

pojavnih oblikah. Ugotavljali smo kako zvok nastane, kako zveni 

vesolje, prisluhnili smo različnim jezikom in glasbi, naravnim in 

urbanim zvokom, se urili v primerni komunikaciji, slišano upodabljali z 

gibi in barvami, izdelovali zvočila in preprosta glasbila in še marsikaj, 

poglabljali angleščino in italijanščino, uporabljali tehnologijo ... 



Poglavitna in najodmevnejša dogodka projekta sta zagotovo interteden z 

mednarodno udeležbo ter dogodek ob svetilniku na Punti. Tokrat so se nam 

pridružili učenci in učitelji iz črnogorskega Kotorja in iz hrvaškega Zadra ter dve 

učiteljici iz Belgije.  



Skozi ves teden so na šoli 

potekale tematske ure ter 

popoldanske in večerne 

delavnice, ki so se jih 

udeleževali tako naši kot 

tudi gostujoči učenci in 

učitelji. To je bil čas, ko smo 

si lahko v praksi izmenjali 

mnoge izkušnje in poglede 

na učenje in poučevanje. V 

popoldanskem času smo 

izvajali kreativne delavnice, 

ob večerih pa športne, 

zabavne in spoznavne 

aktivnosti.  



Za goste in naše 

učence, ki so letos 

prevzeli vlogo 

gostiteljev, smo 

organizirali ogled 

znamenitosti 

domačega kraja ter 

celodnevni izlet v 

Ljubljano.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj z nami so gostje 

sodelovali tudi na Festivalu 

pobratenih mest, ki ga 

vsako leto organizira 

Občina Piran.  



Naš skupni teden je bil tudi 

tokrat zaznamovan z 

raziskovanjem, 

ustvarjanjem, 

spoznavanjem, sklepanjem 

novih prijateljstev ter 

načrtovanjem skupnih 

aktivnosti za prihodnost.  



Bogat kulturni program pri svetilniku nam je v najvišje sfere pomagal popeljati 

glasbenik in vsestranski umetnik Lado Jakša. V glasbenem klepetu se mu je 

pridružil perspektivni bobnar, naš nekdanji učenec Gaj Bostič. Dogodek je k 

svetilniku privabil množico navdušenih obiskovalcev in poslušalcev.  



Stanovanje svetilničarja pa 

je za teden dni ponovno 

postalo naša galerija. Tudi 

tokrat smo razstavili 

edinstvene izdelke naših 

učencev in gostov, ki so 

ponovno dokazali, da 

kreativnost ne pozna meja.  



Preko svetovnega spleta smo sodelovali s prijatelji in 

sodelavci iz Turčije in Indianapolisa. V sodelovanju z 

njimi je v nastajanju spletna galerija likovnih stvaritev 

na temo Kako zveni mir.  



V okviru projekta so pod rokami otrok in mladostnikov nastale prave umetnine. 

Nekaj smo jih upodobili na razglednicah, ki bodo potovale širom po naši deželi in 

preko njenih meja. S svojo barvitostjo in enkratnostjo bodo zagotovo razveselile 

prav vsakekga prejemnika. 



Dejavnosti na temo 

intertedna na naši šoli 

pravzaprav še kar naprej 

potekajo in so del našega 

vsakdanjika. Počasi 

odpiramo vrata svetilnika in 

ga oživljamo. Po treh letih 

se v šolskem in lokalnem 

okolju resnično zaznava 

prisotnost naših aktivnosti 

na tem področju. Idej in 

volje imamo še vedno 

veliko, zato ne dvomimo, da 

bomo vztrajali še naprej. 



INTERTEDEN Z MEDNARODNO UDELEŽBO 

POTEK DEJAVNOSTI 



PONEDELJEK 

Potepali smo se po piranskih ulicah in svoje mesto še 

malce bolje spoznali ter ga predstavili gostom. 

Popoldne smo ustvarjali v raznovrstnih delavnicah. 

Zvečer pa smo uživali na spoznavnem dogodku. 



TOREK 

Nekateri smo se skupaj z gosti odpravili na raziskovanje našega glavnega 

mesta. Povzpeli smo se prav do ljubljanskega gradu. Dan pa smo sklenili s 

športnimi igrami. 



SREDA 

Skupaj z gostujočimi učenci in mentorji smo aktivno sodelovali na Festivalu 

pobratenih občin, ki ga organizira Občina Piran. Popoldan smo namenili 

ustvarjanju. Zvečer pa smo se razvajali v zvočni kopeli gongov. 



ČETRTEK 

Goste smo popeljali v Pomorski muzej Sergeja Mašere, v akvarij in 

Mediadom Pyrhani. Nato so intenzivno potekale še zadnje priprave na 

popoldanski dogodek pri svetilniku. Kulturni program in otvoritev razstave 

otroških stvaritev – za vsakogar nekaj. Naša posebna gosta sta bila 

edinstveni multimedijski glasbenik Lado Jakša in naš bivši učenec, 

perspektivni mladi bobnar Gaj Bostič. Zvečer so se učenci družili na 

šolskem plesu. 



PETEK 

Lotili smo se spoznavanja kulturne dediščine. V Piranu imajo krasno 

zakladnico izkušenj na tem področju naši »Anbotovci«, ki nam pri tem vedno 

pomagajo.  



To je le nekaj dejavnosti, ki smo jih vtkali v mozaik novih izkušenj in dogodivščin. 



NAČRTOVALI SMO .... 

IN URESNIČUJEMO! 



NAČRTOVALI SMO ... IN URENIČUJEMO ... 

Razvijati veščino pozitivne komunikacije, dialoga in s tem pristnega, 

spoštljivega odnosa do sebe, drugih, do narave, snovne in nesnovne dediščine. 

 

 

 

Zadane cilje smo v okviru projekta uresničevali skozi tematske učne ure, 

delavnice, med druženjem. S tistimi vrstniki in učitelji iz tujine, ki se našega 

srečanja niso mogli udeležiti, pa ohranjamo konstruktiven dialog s pomočjo 

videokonferenc in dopisovanja. 

Pravzaprav je vzpostavljanje pristne komunikacije proces, ki se nikoli ne konča 

in je prisoten v vsakem trenutku našega življenja. 

 



NAČRTOVALI SMO ... IN URESNIČUJEMO ... 

Skozi spoštljiv dialog spoznati, sprejemati in bogatiti medkulturno prepletanje. 

 

 

 

 

 

Z možnotjo uporabe IKT se razdalje med narodi zmanjšujejo, a le za tiste, ki si 

tega želimo. Videokonference, dopisovanja, izmenjave zgodb, pesmi in drugega 

gradiva, vezanega na različne kulture, nas vedno znova bogati.  

Z nekaterimi „sodelavci“ iz tujine smo se letos lahko srečali na našem 

intertednu. Tokrat so nas s svojo prisotnostjo razveselili gostje iz Črne gore, 

Hrvaške in Belgije. 



NAČRTOVALI SMO ... IN URESNIČUJEMO ... 

Razvijati kreativnost, tako pri učencih kot pri učiteljih in drugih. 

 

 

 

 

 

 

Nasmejani obrazi med ustvarjalnimi delavnicami, navdušenje med pripravami 

na osrednji kulturni dogodek pri svetilniku, zagnanost ob postavljanju razstave, 

zvedavi pogledi ob prvih poskusih vzpostavljanja kontakta z vrstniki iz tujine, 

odzivi lokalnega okolja in prepoznavnost šole ter samega projekta v domačem 

kraju in drugod ... govorijo sami zase. Ustvarjalnost resnično ne pozna meja. 



NAČRTOVALI SMO ... IN URESNIČUJEMO ... 

Krepiti medsebojno sodelovanje različnih deležnikov, pri tem razvijati timsko 

delo in črpati iz bogate skupne zakladnice izkušenj. 

 

 

 

 

Po triletnem soustvarjanju projekta z različnimi zunanjimi sodelavci opažamo 

pozitivne rezultate. Seveda se zavedamo, da je to možno le s timskim, 

velikokrat prostovoljnim delom, ki povezuje učence, učitelje in starše. Primarni 

namen projekta je aktivno vključevanje mladih v življenje domačega kraja ter 

povezovanje z vrstniki po svetu in na lastni šoli. Enako velja tudi za učitelje. Vse 

to nam brez trdnega in kreativnega sodelovanja znotraj šolskega prostora ter v 

povezavi z lokalnim in širšim okoljem ne bi uspelo. 



NAČRTOVALI SMO ... IN URESNIČUJEMO ... 

Uresničevati pojem državljanstva sveta in s tem privzgajati odgovornost vseh za 
današnji in jutrišnji svet – dom vseh nas. 

 

 

 

 

Z raziskovanjem in odkrivanjem domačega kraja in kulture se učimo 
spoštovanja. Samospoštovanja, spoštovanja drugačnega, podobnega, znanega 
in neznanega. Zavedanje, da na svetu nismo edini in vsemogočni, da pa 
vendarle imamo moč vplivanja na potek dogodkov, je izredno pomembno. S 
projektnim delom in izmenjavo izkušenj s sodelavci od blizu in daleč  
ustvarjamo konkretne učne situacije, ki prinašajo trajne rezultate. V ospredju je 
iskanje in utrjevanje pozitivnih vrednot, ki so se razpršile nekje v času in 
prostoru. 



Projekt smo izpeljali v okviru razpisa za mednarodne 

projekte, ki ga je objavil Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo. Uspelo nam je s pomočjo donatorjev in 

sodelavcev iz lokalnega okolja. Iz srca hvala vsem. 


