
PROJEKT KULTURNA ŠOLA 2011 

 

Javni sklad za kulturne ljubiteljske dejavnosti Republike Slovenija, je tudi letos organiziral 

projekt Kulturna šola. S projektom so bili širši javnosti predstavljeni kakovostni doseţki osnovnih 

šol na področju kulture. Akcija spodbuja šole, da omogočajo ustvarjalnost mladih na različnih 

umetnostnih področjih, podpirajo njihov razvoj in skrbijo za dodatno izobraţevanje učencev in 

mentorjev za kulturno dejavnost. V projektu je s številnimi dejavnostmi sodelovala tudi naša šola. 

Slavnostni zaključek projekta je potekal 3.6.2011, na Podruţnični šoli Vače in v središču Slovenije 

– na GEOSSU. Udeleţilo se ga je pet učencev OŠ Bled in Podruţnične šole Ribno ter mentorice 

Irena Kosmač, Elizabeta Ţnidaršič in Nuša Poljanec. Dopoldan so učenci sodelovali v različnih 

ustvarjalnih delavnicah: 

♪ Filmska delavnica: ANIMIRANI FILM – učenci so spoznali tehnike in moţnosti animacije 

s pomočjo računalnika, animacijskega ekrana in ustvarili tudi nekajsekundni animirani film 

(mentor: Mitja Manček). 

♪ Literarna delavnica: OD RIMARIJ DO IGRARIJ - preko igre besed in smeha so učenci 

skovali simpatične rime in iz njih sestavili prave pesmi (mentorica: Ana Porenta) 

♪ Likovna delavnica: MOJE SANJE – MOJE ŽIVLJENJE - iz ţice in vrbnih vej so učenci 

naredili lovilce sanj, da jih bodo povezovali z njihovo notranjostjo. Iz lepih sanj se lahko 

rodijo velika dejanja…(mentor: Zlatko Rudolf). 

♪ Folklorna delavnica: IGRAJMO SE IN ZAPLEŠIMO - spoznali so košček zanimive 

dediščine - igrali so se manj znane otroške igre, se naučili ples, primeren starosti 

udeleţencev…(mentorica: Neţka Lubej). 

♪ Kulturna dediščina: VAČE SKOZI PUSTOLOVŠČINE ŽELEZNE DOBE IN 

SREDNJEVEŠKE ČAROVNIJE - presenečenja so učence čakala na sprehodu skozi 

zanimivo preteklost Vač - srečali so povečano poustvaritev situle, spoznali skrivnost v 

cerkvi sv. Andreja, fosilno morsko obalo… obiskal pa jih je tudi fosilni plavalec (mentorica: 

Anka Kolenc). 

♪ Gledališka delavnica: IMPROVIZACIJA - skozi igrive vaje so učenci spoznali osnove 

improvizacijskega gledališča. Na začetku so se malce ogreli (brez strahu – ni bila šolska 

telovadba!) potem pa pričeli s skupinskimi improvizacijami in oblikovali kratke prizorčke 

(mentor: Gašper Jarni) 

♪ Plesno ustvarjalna delavnica: JAZ SEM … KDO? - skozi neverbalno govorico telesa – gib 

in ples – so se učenci na osnovi preprostih, primarnih gibov predstavili, dotaknili, objeli … 

in »povedali« o sebi in drugih več kot bi lahko z besedami (mentorica: Saša Lončar). 

♪ Glasbena delavnica: OD POLKE DO RAPA - kako nastane pesem, ki jo uglasbimo in 

skupaj izvedemo na odru? Glasbeno spoznavanje po zanimivih korakih...(mentor: Peter 

Andrej). 

Sledil je kulturni program s predstavitvijo »izdelkov« posameznih delavnic in slavnostna 

razglasitev in podelitev priznanj Kulturna šola leta 2011 ter posebnih priznanj za izredne doseţke. 

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled je postala ena od 39 osnovnih šol v Sloveniji, ki se bo naslednja 

tri leta lahko predstavljala v javnosti, kot kulturna šola. Prejeli pa smo tudi posebno priznanje za 

kolektiven in celovit pristop h kulturnemu dogajanju na šoli in v kraju. 



Pred OŠ Bled in Podruţnično šolo Ribno bomo obesili tudi prejeto zastavo, ki bo obiskovalcem ţe 

na vhodu povedala, da se pri nas vedno kaj dogaja. 

Vsem mentorjem in učencem, ki so sodelovali v projektu – iskrene čestitke. 

 

Učiteljica glasbene vzgoje in zborovskega petja: 

Irena Kosmač 


