


OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE V                
LOKALNI SKUPNOSTI





PROJEKT ZVKDS, 2016

KULTURNA DEDIŠČINA OKROG NAS

• NAČRTOVANJE: projekt zajame RS, PS in vse tri podružnice.

• IZBIRA mentorjev za timsko delo:

• (razredna stopnja IN POŠ Šmartno v Rožni dolini – Natalija Mažič prof., 

• POŠ Nova Cerkev in POŠ Socka- Damjana Ferlic, prof.,

• Predmetna stopnja– Vilma Ošlak,prof.).



Določitev projektne naloge:

LJUDSKA GLASBILA OKROG  NAS

• Cilji:

• -spoznati čim več ljudskih glasbil z naše lokalne skupnosti,

• predstavitev ljudskih glasbil in njihovih godcev z lokalne skupnosti,

• medgeneracijsko sodelovanje učencev z ljudskimi pevci in godci, 

• izdelava ljudskih instrumentov, predstavitev le-teh z nastopom na šolski 

prireditvi…



VKLJUČITEV PROJEKTA V LETNI DELOVNI NAČRT:

TEHNIČNI DAN V OKVIRU TEDNA OTROKA

• V mesecu juniju predstavitev idejnega načrta učiteljskemu zboru na OŠ Vojnik,

• v  mesecu avgustu - v začetku novega šolskega leta 2016/17 vključitev v letni 

delovni načrt. 



Vojnik, september, 2016                                                              

 

 

 

 

Spoštovani starši 

 

na OŠ Vojnik pripravljamo v okviru Tedna otroka in ob sodelovanju z  Zavodom za kulturno 

dediščino Slovenije  projektni dan z naslovom LJUDSKA GLASBILA. 

 

Radi bi Vas povabili k sodelovanju. Če ima kdo od Vas, vaših sorodnikov, znancev, sosedov 

kakšen zanimiv ljudski instrument, ki bi ga želeli pokazati otrokom, morda naj zaigrati, o 

 njem povedati kakšno zanimivost  ali posoditi za razstavo, bi ga z veseljem povabili na šolo. 

 

Za kakršno koli informacijo bi Vam bili zelo hvaležni  (posredujete jo lahko vašim 

razredničarkam ali mentorici projekta).   

Veselimo  se  spoznavanja in ohranjanja  ljudskih instrumentov ob pesmi, plesu ter njihovi 

izdelavi. 

 

Upamo, da so okrog nas še sledovi starih ljudskih glasbil, ki bi jih radi približali našim 

učencem. 

 

Lep pozdrav. 

 

 

 Mentorica  projekta:                                                                                   Ravnateljica OŠ Vojnik: 

 Damjana Ferlic, prof.                                                                                         mag. Olga Kovač 

 

 



TEHNIČNI DAN : Teden otroka, 5. oktober 2016

: POŠ NOVA CERKEV, POŠ SOCKA

IZDELAVA OTROŠKIH  GLASBIL, PREDSTAVITEV 
Z LJUDSKO PESMIJO ALI PLESOM…





LJUDSKA GLASBILA OKROG NAS
Tehnični dan, Teden otroka, 5. oktober 2016

POŠ NOVA CERKEV, POŠ SOCKA

• Petčlanska etno skupina VRAJEVA peč, igranje in petje slovenskih ljudskih pesmi.   

• Lončeneni bas, „kontrabas“, „perilnik“, frajtonarca, lesen lopar za krušno peč, list 

bršljana.

• Predstavitev in igranje učencev nanje.





LAJNAR  JOŽE





PROJEKT

PO 

PROJEKTU…



- SODELOVANJE učencev z etno skupino  na novoletni 
prireditvi za starše in krajane KS Nova Cerkev,

- SODELOVANJE na občinski prireditvi na Frankolovem ob 
počastitvi kulturnega  praznika, februar2017


