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PRESTAVITEV UNESCO SREDIŠČA CELJE
UNESCOvci celjskega središča smo zavzeti, zagreti, čudoviti nasploh.
V središče smo vključeni vsi obiskovalci sedmih vključenih šol: učenci, učitelji, starši in ostali
sodelavci.
Za nemoten potek dela, za dobro povezanost med UNESCO šolami pa skrbijo koordinator in
koordinatorice šolskega UNESCO ASP.
IV. osnovna šola Celje, koordinatorica šolskega UNESCO ASP: Ksenija Leskovšek
Korber,
Osnovna šola Frana Kranjca Celje, koordinatorica šolskega UNESCO ASP: Dragica
Milojević;
Osnovna šola Griže, koordinatorica šolskega UNESCO ASP: Martina Petelinek;
Osnovna šola Zreče, koordinator šolskega UNESCO ASP: Andrej Pušnik;
Gimnazija Center Celje, koordinatorica šolskega UNESCO ASP: Marjana Turnšek;
Gimnazija Lava Celje, koordinatorica šolskega UNESCO ASP: Anja Ramšak;
Srednja šola za gradbeništvo Celje (šola v uvajanju), koordinatorica šolskega UNESCO
ASP: Duša Polak.
Koordinatorji spodbujamo ljudi k odgovornemu načinu življenja preko zanimivih, zabavnih,
poučnih... aktivnostih.
Vsi smo enaki, pa tako različni!
To dokazujemo s pestrostjo dejavnosti, ki jih šole ponujajo in v katere se vključujejo.
Naše središče ima štiri lastne nacionalne projekte:
NAŠE MESTO – VAŠE MESTO: IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
DREVO = ŽIVLJENJE: OŠ FRANA KRANJCA
UNESCOV NARAVOSLOVNI TABOR ZA OSNOVNOŠOLCE: OŠ GRIŽE
VEČERJA: GIMNAZIJA CENTER CELJE.
Imamo kar nekaj zanimivih pilotnih projektov, sodelujemo v mladinskih akcijah, razvito imamo
prostovoljstvo, razvijamo solidarnostne aktivnosti.
Udeležujemo se nacionalnih in mednarodnih projektov v organizaciji drugih šol.
Vse svoje aktivnosti pa radi promoviramo in predstavljamo širši okolici.
DOBER GLAS SEŽE V DEVETO VAS.
SLABE IZKUŠNJE PA OBRNIMO SEBI V PRID.
Vodja UNESCO središča Celje in
šolska UNESCO koordinatorica
Ksenija Leskovšek Korber

DOBROTA NI OSAMLJENA
HUMANITARNI AKCIJI: "DA JIM NE BO MRZLO" in "KDOR HITRO DA, DVAKRAT
DA"
V današnjih časih je solidarnost spet pridobila na pomenu. Prijatelj prijatelju, sosed sosedu,
neznanec neznancu, nudimo pomoč. Pomoči potrebni pa jo sprejmejo in so veseli, da na svetu
obstajajo ljudje, ki se jih dotaknejo stiske ljudi in jim nesebično priskočijo na pomoč. Ni potrebno
veliko, včasih je dovolj, da pogledamo v omare in najdemo tisto, kar sami ne potrebujemo več,
nekomu pa bo rešilo življenje, povrnilo dostojanstvo.
Učenci, starši in učitelji IV. osnovne šole smo člani UNESCO šol Slovenije, ki spodbuja ljudi k
humanitarnosti. Delavci šole želimo vzgojiti otroke v pozitivne in odgovorne osebe, ki bodo znali
prisluhniti sočloveku, živalim in naravi, zato smo se odločili organizirati humanitarni akciji.
V času od 14. do 21.11.2011 smo zbirali stare odeje, brisače, preproge in hrano za živali iz azila za
zapuščene živali Zonzani v Dramljah. To akcijo smo poimenovali »DA JIM NE BO MRZLO«.

Zbrali smo ogromno odej, brisač in preprog, ter okoli 50 kg hrane. Po stvari bodo s kombijem prišli
odgovorni iz zavetišča.
Z drugo akcijo, ki smo jo poimenovali »KDOR HITRO DA, DVAKRAT DA«, pa smo se povezali z
OŠ Lava, ki je koordinator za Celje. V tej akciji smo priskočili na pomoč humanitarnemu društvu
VINDOL iz Kozjanskega, ki zbira rabljene šolske torbice, šolske pripomočke in obutev za
mladostnike iz Bosne in Hercegovine, Črne Gore in Indije. Zbrali smo 25 šolskih torb, 25
nahrbtnikov in drugih torb, 35 peresnic (polnih in praznih), okoli 50 različnih zvezkov, otroške
knjige, pobarvanke, kolaž papir, škarje, lepila, tempera in vodenih barve, voščenke, barvnike,
flomastre, polnila za
peresa, pisarniške sponke,
šilčke, radirke, šablone in
ravnila.

Zbrali smo tudi nekaj čez 100 parov obutve (čevlji, športni copati, copati, škornji in zimski čevlji)
in nogavice, pasove, bunde, jakne, hlače in športno opremo.
V akciji smo sodelovali učenci od 1. do 9. razreda, starši in učitelji. Izpostaviti pa moramo
prvošolce, ki so se za teden in pol odrekli svoji igralnici, ki se je za ta čas spremenila v skladišče
doniranih stvari.
Tretja akcija pa je bila neplanirana, nastala je, ker so starši in učenci prinašali tudi otroška oblačila.
Le te smo podarili Škofijski Karitas v Celju.
Vse tri akcije smo izpeljali v istem tednu (od 14. do 18.11.), odziv učencev in staršev je bil
pozitiven in velik. Tudi obdarjenci so bili presenečeni nad množičnostjo udeležbe in nad množico
zbranega. O naši dobrodelnosti sta pisala časopisa Večer in Celjan.
Vodja akcije:
Ksenija Leskovšek Korber
CELOLETNA HUMANITARNA AKCIJA: POMAGAJMO MAJU
Četrta – celoletna akcija pa je bila „POMAGAJMO MAJU“. Zanj smo zbirali PVC zamaške. O
pomenu takšne akcije, o boleznih in nesrečah zaradi katerih so ljudje prikrajšani za normalno
življenje, življenje brez pomoči drugih in zdravstvenih pripomočkov, so se učenci pogovarjali na
razrednih urah.)
HUMANITARNOST NE POZNA MEJA
Medkulturno učenje je tudi na naši šoli zelo prisotno.
Naša večletna humanitarna akcija „Dan brez razvade - € za Tenzena“. Učenci se odrečejo sladkariji
in € podarijo v sklad za šolanje tibetanskega dečka Tenzena, ki smo ga posvojili na daljavo, ob tem
pa se seznanijo o drugih deželah in drugih kulturah.

SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO
DOBRODELNA PRODAJNA RAZSTAVA LIKOVNIH DEL ČLANOV KPD SVOBODA
CELJE
Naše sodelovanje z lokalno skupnostjo je zelo dobro. Dobrodelna prodajna razstava likovnih del
članov KPD Svoboda Celje za šolski sklad organizirana v skupnih prostorih šole.
Priprava in izvedba komemoracije v Mestni četrti Dečkovo naselje.
Priprava in izvedba novoletne prireditve za starostnike Mestne četrti Dečkovo naselje in Nova vas.
Urejanje podhoda na Ronkovi cesti in poslikava mega plakata - vse v organizaciji MO Celje.
Poslikava cvetličnih korit ob otvoritvi nove enote vrtca Zarja Celje. Objavljanje o šolskih
aktivnostih v lokalnih medijih. Sodelovanje z Osrednjo knjižnico Celje.

PTICE MIRU
Ptice miru - izdelovanje ptic miru, pisanje misli o miru, medgeneracijski pohod na Celjsko kočo,
delitev ptic miru v centru mesta Celje in na poti na Celjsko kočo, objava prispevka o miru v časopis
Novi tednik.

ŽIVI
PRE
PRO
STO IN SOLIDARNO - V SMERI PODNEBNE PRAVIČNOSTI
Projekt slovenske Karitas "Živi preprosto in solidarno - v smeri podnebne pravičnosti". V tem
projektu sodelujejo učenci vključeni v OPB in člani UNESCO krožka. Učenci OPB-ja tečejo skupaj
s starši, člani UNESCO krožka pa rešujejo različne naloge, pišejo poezijo in debatirajo o podnebnih
spremembah v povezavi Afrika - Slovenija.

NEKAJ ZA NADARJENE
Učenci predmetne stopnje so raziskovali panonski svet in odšli na ekskurzijo v Prekmurje in v
romsko naselje Kamenci. Skupaj z romskimi otroki so igrali nogomet, plesali in se veliko smejali.
Bilo je nepozabno.
UNESCO KROŽEK
Že nekaj let na šoli deluje krožek, ki združuje nekaj prizadevnih učencev, ki jim ni mar za našo
kulturno in naravno dediščino. Sodelovanje v UNESCU in drugih projektih, v humanitarnih akcijah,
izobražujejo se o naravni in kulturni dediščini, spodbujajo prijateljstvo in pomoč, debatirajo o
svetovnih problemih, o iskanju rešitev za ohranjanje našega planeta.
ENO TREE PLANTING EVENT
Vsako leto dodamo v alejo dreves novo drevo - več stebelni gaber. Devetošolci ga posadijo ob
zaključku šolskega leta in šoli puste svoj naravovarstveni pečat. Sami se bodo lahko na
osnovnošolske dni spomnili tudi kadar se bodo sprehodili mimo svojega drevesa.

