
UNESCOV PROJEKT 
DOBRE VESTI IZ NAŠE ŠOLE IN NAŠEGA MESTA/KRAJA 
 
 

OPIS PROJEKTA 
 
V okviru projekta Dobre vesti iz naše šole in našega mesta/kraja bomo v šolskem letu 2019/20 razpisali 
novinarsko-literarni natečaj »Plastika v okolju in umetnosti«. 
 
Učenci raziskujejo in pišejo na temo plastika v okolju in umetnosti, kar vodi k varstvu okolja. Svoje delo prijavijo 
na novinarsko-literarni natečaj »Plastika v okolju in umetnosti«  in svoje pisne izdelke predstavijo drugim šolam 
kot primer uspešne prakse na taboru na Senovem. 
 
V projektu lahko sodelujejo vrtci, osnovne šole in srednje šole. 
 

PODROBNOSTI PROJEKTA 
 
Vsak dan nas mediji opozarjajo, da se že utapljamo v lastnih smeteh, da moramo spremeniti svoje navade. Naši 
oceani so polni plastičnih odpadkov, živali umirajo ujete v naše smeti, prehranjujejo se z mikroplastiko, rastline 
so se prisiljene prilagajati ali pa umreti … Kaj pa ljudje? Ali lahko pričnemo o tem razmišljati in storimo kaj dobrega 
za naš planet?  
 
Projekt je letos namenjen raziskovalnemu novinarstvu na predmetni stopnji in za srednje šole ter pisanju 
literarnih prispevkov za vse udeležene. Bodite ustvarjalni in domiselni. 
 
Učenci naj se ozrejo okoli sebe, raziskujejo na dano tematiko, opišejo svoja razmišljanja, nizajo ideje, pišejo o 
tem, kako bi se oni lotili te problematike. Vi kot mentorji jim stojte ob strani in jih spodbujajte. 
Verjamem, da bodo nastala odlična dela. 
  
Učenci naj pišejo reportaže, članke, intervjuje, pripovedi, pesmi. Najboljše bomo objavili v skupni publikaciji, ki 
bo izšla konec šolskega leta 2019/20. 
 
Do 15. aprila 2020 nam pošljite: 
 

 1 reportažo, 1 članek, 1 intervju (shranite jih na spletni strani Dobrih vesti, fotografije pa pošljite na mail 
tatjana.klancar@o-ledina.si, pred pošiljanjem fotografij stopite v kontakt s koordinatorico), 

 pesmi (3 najboljše pesmi shranite na spletni strani Dobrih vesti), 

 pripovedi (3 najboljše pripovedi shranite na spletni strani Dobrih vesti). 
 
Dodajte še ime in priimek avtorja, njegovo starost ter ime in priimek mentorja. 

 
Prejeta dela bo pregledala strokovna komisija. Izbrala bo 3 najbolj izvirne izdelke (3 reportaže, 3 članke, 3 
intervjuje, 3 pesmi in 3 najboljše pripovedi), avtorji le-teh bodo prejeli posebna priznanja.  
 
Nagrajeni izdelki bodo objavljeni v skupni knjigi z naslovom Plastika v okolju in umetnosti. Zaželeni so tudi 
videoposnetki, ki jih bomo uporabili za predstavitev projekta na Senovem. 
  
Prispevke svojih učencev lahko sproti shranjujete na spletni strani Dobrih vesti na OŠ Ledina (prijavljene šole 
prejmete geslo za vstop) https://sites.google.com/site/dobrevesti18/home/os-ledina-ljubljana, fotografije pa 
pošljete na mail koordinatorice. 
 
Koordinatorica: 
Tatjana Klančar 
tatjana.klancar@o-ledina.si  
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