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           POVABILO NA MIROVNIŠKI FESTIVAL  

                            PRVE OSNOVNE ŠOLE 

                               SLOVENJ GRADEC 

                                                                 20. 9. 2019 

 

Vabimo Vas, da se nam v šolskem letu 2019/20 pridružite pri projektu,  

ki smo ga poimenovali 

»ZLATI REZ« 

Dragi učenci, spoštovani učitelji, 

to leto je namenjeno razumevanju PERIODNEGA SISTEMA. Vemo, da le-ta prikazuje 

elemente, ki s spajanjem in sestavljanjem predstavljajo pogoje za življenje. Za 

potrditev poglejmo le nekatere: 

U  uran - aktinoid; močan vir energije, ki v večino naših domov prinaša svetlobo in energijo. 

Ne  neon - žlahtni plin; brezbarven plin, ki se spremeni v slepeč oranžen sij, če ga 

spustimo skozi cev z visokonapetostnim tokom. 

S  žveplo - nekovina; smradne bombe, smrdeče noge, dihurjev smrad – številne od 

najneprijetnejših vonjev na svetu povzroča žveplo. 

C  ogljik - eden najpomembnejših elementov periodnega sistema. Je gonilna sila jedrskih 

reakcij na soncu in nas oskrbuje s svetlobo in toploto. 

O  kisik - eden najpomembnejših elementov v evoluciji človeštva. Sestavlja polovico mase 

planetove skorje in 86 % mase oceanov. 



 
 

 

Tako kot posamezni elementi tvorijo celoto, tudi UNESCO združuje posameznike in 

različnih šol, krajev, pokrajin, držav. Če združimo moči, lahko skupaj naredimo 

čudovite stvari. Da bomo v petek, 20. 9. 2019, med 9. in 14. uro, lahko spisali in spojili 

nekaj nepozabnega, Vas vabimo, da se udeležite našega Mirovniškega tabora z 

naslovom »ZLATI REZ«, v katerem bomo spoznali vse od združevanja najmanjših 

delčkov periodnega sistema do lepot vesolja. 

Iz vsake šole vabimo mentorja in tri učence (dogovor je, da gre iz vsakega središča 

en avtobus, tako da se šole znotraj središča dogovorite, če se kakšna šola ne bo 

udeležila našega tabora, da lahko pride iz druge šole več učencev). Starostna skupina 

so učenci od 7. do 9. razreda in dijaki 1. in 2. letnika srednjih šol.  

V delavnice se boste prijavili preko spletne aplikacije. Prav tako boste učence in 

mentorje na Mirovniški festival prijavili preko spleta. Podrobnejše informacije o prijavi 

boste dobili v sredo, 11. 9. 2019. Na elektronske naslove vodij središč bomo poslali 

tudi posnetek plesa, ki naj se ga naučijo učenci, ki bodo prišli na tabor. Ta ples bomo 

vsi skupaj zaplesali v mestnem jedru v petek, 20. 9. ob 13.00. 

Delavnice bodo potekale na različnih lokacijah. Nanje vas bodo odpeljali naši učitelji. 

Če boste učence prijavili v različne delavnice, imejte obvezno njihovo telefonsko 

številko, da se po koncu dogajanja najdete. Skupni dogodek bo spet ob 13.00 v 

mestnem jedru, kjer se predstavimo s plesno točko. 

Potek dela v petek, 20. 9. 2019: 

a) do 8.45: prihod na Prvo osnovno šolo Slovenj Gradec (avtobus naj vas odloži 

pri NamaNovi, od tam imate do šole 3 minute), 

b) od 8.30 do 8.55: akreditacija, 

c) ob 9.00: uvodna prireditev v naravoslovni učilnici šole, 

d) od 9.40 do 10.00: malica, 

e) ob 10.00: odhod v delavnice, 



 
 

f) od 10.15 do 12.40: delo v delavnicah (nanje boste učence/dijake prijavili preko 

spletne aplikacije), 

g) ob 13.00: skupni nastop v mestu, 

h) od 13.00 do 14.00: ogled dogajanja  v mestu. 

Delavnice smo razvrstili po štirih Delorsovih stebrih. Vsaka delavnica bo 

imela tudi svojo barvo, da se boste lažje orientirali. 

Podrobnejše informacije še sledijo. Za vse informacije smo vam na voljo po mailu 

lidija.konecnik@guest.arnes.si ali na 031 302 103. 

 

Veselimo se druženja z Vami! 

 

Vodja Mirovniškega tabora      Ravnateljica: 

Lidija Konečnik Mravljak       Zvonka Murko 

mailto:lidija.konecnik@guest.arnes.si

