
 
 

Nagrajenci bo Evropskem dnevu jezikov 2014 v Sloveniji 
 
Pedagoški forum za učitelje je potekal od 9.9. do 9.11.2014. Poudarek je bil na praznovanju 
EDJ ob sodelovanju šole s starši. Na forumu so učitelji objavili 11 prispevkov. Ker smo 
napovedali, da bomo izbrali 10 najboljših, smo se odločili, da povabimo vseh 11 
predstavnikov teh prispevkov na naslednjo prireditev ob EDJ 2015. Vsebinsko so prispevki 
raznoliki in sicer:  
� OŠ Pivka: mednarodna enotedenska gostitev učencev iz treh pobratenih občin (nemške, 

italijanske in francoske); 
� Srednja ekonomska šola Maribor: dijaki spoznavajo jezike sošolca, soseda, poslovnega 

partnerja, turista – delavnice pri pouku in intervjuji mimoidočih; 
� Dvojezično varstvo ABCČ Celovec: otroci obiskujejo sobotne delavnice z naslovom Pridi 

na pravljico! ki je ustvarjalni književni pouk slovenščine za otroke od 6 do 10 let; 
� OŠ Janka Padežnika Maribor in vrtec Studenci: prvošolci gostijo otroke iz sosednjega 

vrtca – spoznavanje zastav sosednjih držav in osnovnih pozdravov v 4 jezikih; 
� OŠ Štore: devetošolci narišejo risbe na temo angleških idiomov in oblikujejo kviz za svoje 

sošolce; 
� Gimnazija Franceta Prešerna Kranj: slavnostna podelitev nemških jezikovnih diplom s 

povabljenimi častnimi gosti, starši, dijaki in profesorji, razstava na temo EDJ in dneva 
nemškega jezika ter predstavitev zgodovine padca berlinskega zidu; 

� Srednja prometna šola Maribor: dijaki raziskujejo in predstavijo značilne kulturne 
dogodke evropskih držav v različnih tujih jezikih, poleg tega znajo v znakovnem jeziku 
pokazati ime države, iščejo palindrome in najdaljše besede v različnih jezikih, rešujejo 
spletne kvize; 

� OŠ I Murska Sobota: učenci berejo pravljice učencem drugih oddelkih v različnih jezikih 
(angleščini, francoščini, madžarščini, nemščini, romščini, slovaščini in španščini), 
pravljice ilustrirajo in risbe razstavijo; 

� Prva gimnazija Maribor: dijaki nagovarjajo mimoidoče v mestnem jedru v tujih jezikih in 
jim delijo zgibanke Oglašanje živali v različnih jezikih, spoznavajo zanimivosti o jezikih 
in njihovem pomenu v vsakdanjem življenju; 

� OŠ Brežice: učenci, starši in učitelji se udeležijo jezikovno-kulturne, kulinarične in 
plesno-športne delavnice, ki jih izvajajo zunanji izvajalci; 

� Gimnazija Novo mesto: 14 ljubezenskih pesmi v hrvaškem in srbskem jeziku se od 7h do 
14h prikazuje na velikem šolskem zaslonu na hodniku in manjšem zaslonu v zbornici. 
Tako imajo dijaki in učitelji možnost branja teh pesmi v hrvaščini in srbščini. 

 
Natečaj za učence in dijake je potekal od 8.9. 2014 do 25.10.2014. Tema je bila Moj 
jezikovni profil. Na natečaju je bilo objavljenih 9 prispevkov, od tega so trije prispevki ene 
šole, in sicer OŠ Beltinci, vendar gre za druge učence, kar pomeni, da moramo prispevek šteti 
kot vsakega posebej. Glede na to, da je bilo merilo za najboljši prispevek število všečkov, so 
prvi trije prispevki naslednji:  
 
1) OŠ Vuzenica 113 všečkov 
2) OŠ Beltinci 77 všečkov 
3) OŠ Beltinci Nik 56 všečkov 
 
Čestitamo vsem učiteljem in učencem za odlične prispevke ob evropskem letu jezikov 2014! 

mag. Liljana Kač,  
nacionalna koordinatorka evropskega dneva jezikov v Sloveniji, Zavod RS za šolstvo 


