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OŠ Belokranjskega odreda Semič



• Projekt na naši šoli poteka že četrto leto v okviru dni dejavnosti, 
ko združimo TD, ND, ŠD in KD obliki projektnega tedna v času TDK 
in DEKD.

• V pester teden dejavnosti so vključeni učenci od 1. do 9. razreda, 
ko v vseh razredih z različnimi aktivnostmi spodbujamo zanimanje 
za ohranjanje, spoznavanje in varovanje dediščine. 

Dediščina v rokah mladih

.



Cilji projekta:

• spodbuditi pri mladih večji interes, zavedanje, poznavanje in 
spoštovanje domače, nacionalne in svetovne dediščine. 

• razvijati odgovornost do kulturne, naravne, tehniške in 
nesnovne  dediščine v svojem kraju

• prispevati k boljšemu razumevanje svoje lokalne  dediščine 
ter razumevanju pomena dediščine za celotno človeštvo



• Prvi razredi so izdelovali glinene
sklede, ogledali so si kmečko hišo in
doživeli, kako je bilo v šoli nekoč, saj
so obiskali OŠ Brihtna glava na
Radovici in imeli so učno uro o Beli
krajini.

• Gospa učiteljica jih je s strogim
režimom poučevanja vrnila v
pretekle čase.

• Učenci prvih razredov so teden
dejavnosti zaključili s peko domačega
kruha na Črešnjevcu. Pod vodstvom
gospe Sonje Škof so učenci zamesili
svoj hlebček kruha in ga spekli v
krušni peči ter še toplega ponosno
odnesli domov.

Dediščina v rokah mladih 2016

.



• Drugi razredi so dva dneva posvetili 
raziskovanju mlinov nekoč in se 
preizkusili v izdelovanju le teh. V 
razredu so raziskovali in iskali različne 
informacije o mlinih v knjigah in 
spletu. Ugotovili so, da je v naši 
okolici zelo malo delujočih mlinov. 
Peš so se podali po Kraški učni poti 
mimo Vinjega Vrha do Krupe, kjer so 
si ogledali izvir reke Krupe, prelepo 
naravo in sedaj že nedelujoč vodni 
mlin.

• V sklopu tehniškega dne so se tudi 
sami preizkusili v izdelovanju vodnih 
mlinčkov. Za izdelavo so uporabili 
stiropor, žličke in palčko. V sklopu 
tedna kulturne dediščine so obiskali 
tudi muzej, odšli so na pohod po 
poteh gozdne železnice in preučevali 
stara drevesa v Semiču in okolici. 
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• Tretješolci so izdelovali knjižico 
starih predmetov, spoznavali so 
stare belokranjske običaje in 
znamenitosti Semiča. 

• G. Slavko Pavlakovič in g. Žan 
Skrinjar sta učencem predstavila 
rokodelsko dediščino pletenja 
košar. Prikazala sta izdelavo 
košaric iz leskove in drenove 
palice ter vrbove šibe. V pletenju 
košar so se preizkusili tudi učenci 
in pokazali spretnost svojih 
prstkov. Medgeneracijsko 
druženje je potekalo v prijetnem 
vzdušju ob pletenju in poslušanju 
zanimivih zgodb iz njunega 
otroštva.
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Obiskali so nas hrvaški učenci 
tretjega razreda OŠ Slava Raškaj iz 
Ozlja. Naše triletno prijateljstvo 
smo poglobili z Unesco projektom 
Moder stol- nekdo misli nate, 
ogledom muzejske zbirke Semič in 
spoznavanjem učnega vrta dr. 
Viktorja Derganca.



• V 4. razredu so učenci spoznavali 
kulturne spomenike domačega 
kraja, spoznali so stare drevesne 
vrste. Spoznali so posebno 
tehniko poslikave jajc − pisanice. 
Ob izdelavi svoje pisanice so prišli 
do spoznanja, da je za njeno 
izdelavo potrebno veliko 
potrpežljivosti, truda, vztrajnosti 
in natančnosti.

• Skupaj s 5. razredi so se pomerili v 
pastirskih igrah. 
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• Skupaj s 4. razredi so se
pomerili v pastirskih igrah.

• 5. razredi so pripravljali stare
belokranjske jedi, spoznali so
običaj Semiška ohcet in pa
arhitekturo nekoč.

• Učenci so iz odpadnega
kartona izdelali kozolce.
Najprej je bilo potrebno
natančno pogledati načrt, si
pripraviti material in orodje,
nato pa se lotiti precej
zahtevnega dela.
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• Poleg pohoda in spoznavanja 
kulturne dediščine so imeli učenci 
6. razredov kulturni dan, na 
katerem so spoznali rojaka Lojzeta 
Krakarja, sedmošolci pa so si na 
Krupi ogledali rojstno hišo 
pomembnega Belokranjca Janka 
Lavrina. 
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• Osmošolci so se napotili po poteh 
Simona Jenka in spoznali njegovo 
zgodbo. 

• V Koprivniku so na TD spoznavali 
dediščino Kočevarjev, zbirko staih
predmetov in predelavo jabolk v 
sok.
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• Učenci devetih razredov so spoznavali 
najprej življenje Kočevarjev z zunanjo 
sodelavko (Zveza kočevarskih organizacij) v 
šoli in naslednji dan na terenu, v eni 
kočevarski vasi.

• Učenci so raziskovali vas in  vodne vire v 
njej, poiskali so najstarejšo hišo in si 
ogledali cerkev v Srednji vasi.

• Skupina novinarjev je intervjuvala gospoda 
Hansa Jaklitscha, ki je Kočevar, in Alojza 
Roglja, ki je prišel živet v kočevarsko vas in 
se s Kočevarico Olgo tudi poročil. 
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• Ker smo Unesco šola in vodimo nacionalni 
projekt z mednarodno udeležbo 
Dediščina v rokah mladih Mladi posvojijo 
spomenik, smo se že pred štirimi leti 
odločili, da bomo ta projekt izvajali v času 
DEKD, saj cilji sovpadajo s cilji DEKD.

• Udeleženci mednarodne fotografske 
delavnice so bili tudi učenci in dijaki 
drugih šol, ki so poskušali poiskati 
zanimive motive in detajle okolice. 
Fotografsko delavnico je vodil kočevski 
fotograf. 
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Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik

• V šolskem letu 2013/14 
je srečanje potekalo na 
Bajerju, ob črpališču za 
potrebe prve 
belokranjske železnice.



Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik

• V šolskem letu 2014/15 je 
srečanje potekalo na Pogorelcu, 
ob spominskem obeležju, ki so 
ga postavili ob 600 letnici obstoja 
Kočevarjev na naših tleh.



Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik

V šolskem letu 2015/16 je srečanje potekalo na Blatniku, ob obeležju 
prvega belokranjskega vodovoda.

Obisk novinarke RTV SLO :

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-tv-porocila/174362454

• Na lokalno.si, ki pokriva dogodke JV Slovenije, je bil objavljen 
prispevek:

http://www.dolenjskilist.si/2015/10/15/142698/reportaze_in_zanimiv
osti/mladi_dopisnik/Dediscina_v_rokah_mladih/

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-tv-porocila/174362454
http://www.dolenjskilist.si/2015/10/15/142698/reportaze_in_zanimivosti/mladi_dopisnik/Dediscina_v_rokah_mladih/




Dediščina v rokah mladih – mladi posvojijo spomenik

V šolskem letu 2016/17 je srečanje potekalo v Srednji vasi, znani 
kočevarski vasi.

• http://www.vaskanal.com/novice/25514-dediscina-v-rokah-
mladih.html

• http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-slovenska-
kronika/174430036

http://www.vaskanal.com/novice/25514-dediscina-v-rokah-mladih.html
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-slovenska-kronika/174430036


Kako smo se lotili načrtovanja?

• V mesecu marcu smo se sestali vodje aktivov z ravnateljico in 
pomočnico, ki se je udeležila regijskega posveta in predstavila temo in 
čas DEKD

• Vodje aktivov so prenesli načrtovanje dejavnosti v aktive po triletjih, 
kjer so se začeli z načrtovanjem dejavnosti za posamezne razrede

• Ko so bili programi okvirno pripravljeni, smo se odločili katere 
dejavnosti izpostavimo in ponudimo za objavo in obisk

• Še pred začetkom šolskega leta smo uskladili datume dejavnosti, 
povabili zunanje sodelavce, starše, stare starše za izvedbo dejavnosti
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Evalvacija dejavnosti 

(Kakšni so bili naši cilji? Kako smo jih dosegli?) 

• Po izvedenih dejavnostih so izvajalci obeležili dejavnosti v sliki in 
besedi na spletni strani šole (evalvacija). 

• V posameznih razredih so učenci pisali poročila, intervjuje in svoje 
občutke.



Kot nosilci dejavnosti smo pridobili številne izkušnje

• organizacija dejavnosti

• sodelovanje z okoljem



Sledili smo smernicam DEKD:

• Povezali smo se z lokalnim okoljem (z društvi v okolju, s krajani, starši, 
starimi starši, upokojenimi učitelji, z župnikom, sorodniki znanih 
osebnosti v kraju…)

• Sodelovali smo tudi s stroko (Krajevna muzejska zbirka, Zveza 
kočevarskih društev, ZVKD…)



Dediščina v rokah mladih 

Spoznanja:

• posvojeni spomeniki so bili v večini primerov že pozabljeni ali premalo 

poznani, zdaj so jih ponovno obudili med domačini in v šolah

• šole so se povezale z domačim okoljem, strokovnjaki in starši

• mladi so okrepili svojo dejavnost in odnos do vrednost iz preteklosti

• po svojih zmožnostih ohranjamo, plemenitimo in razvijamo dediščino 



Projekt je priložnost za: 

• medvrstniško sodelovanje, 

• medpredmetno povezovanje, 

• medgeneracijsko sodelovanje, 

• medkulturno sodelovanje, 

• za kulturno izmenjavo.

• za utrjevanje vezi, sodelovalno učenje, 

• možnost za lastno izražanje, 

• utrjevanja znanja, 

• delo na vseh nivojih: kognitivnem, akcijskem, avtentičnem z lastno 
izkušnjo in emocionalnem razvijanju vrednot. 


