
   

 
 

 
 
 
Spoštovani mentorji  in mentorice v nacionalni Unescovi mreži osnovnih in srednjih šol! 

Vabimo Vas, da se  pridružite nacionalnemu projektu 

JEZIK – KULTURA IN TRADICIJA,  

ki ga že 21. leto za slovensko mrežo Unescovih šol  organizira Gimnazija Škofja Loka.  

Opis projekta: Projekt Tujejezični recital Jezik - kultura in tradicija je tradicionalni 

Unescov projekt Gimnazije Škofja Loka. Poudarja pomen rabe tujih jezikov skupaj z 

rabo materinščine. Jezik je orodje za sporazumevanje, obenem pa se z jezikom 

učimo kulture naroda, spoznamo njegovo zgodovino in kulturno dediščino. S temi 

spoznanji širimo obzorja znanja in duha, našo toleranco do drugačnih, predvsem pa 

bogatimo svojo lastno izobrazbo. Leto 2021 je Generalna skupščina Združenih 

narodov razglasila za mednarodno leto sadja in zelenjave. Tematiko in naslov recitala 

bomo tako letos povezali s temo mednarodnega leta in mu dali naslov »Zatrkljalo 

jabolko,jabolko rudeče in prineslo meni je tri pehare sreče.«  

Projekt Jezik -  kultura in tradicija poudarja pomen rabe tujih jezikov skupaj z rabo 

materinščine. Jezik je orodje za sporazumevanje, obenem  pa se z jezikom učimo 

kulture naroda, spoznamo njegovo zgodovino in kulturno dediščino. S temi spoznanji 

širimo obzorja znanja in duha, našo toleranco do drugačnih, predvsem pa bogatimo 

svojo lastno izobrazbo.  

 Prispevki šol, ki bodo v tujem jeziku ali v materinščini  se lahko na različne načine 

navezujejo na razpisano tematiko: pridelava, rast, gojenje, sorte, pomen sadja in 

zelenjave, koristnost uporabe sadja  in zelenjave, avtohtone domače sorte. Tema je 

zasnovana zelo široko in ponuja cel kup možnosti za ustvarjalnost. Želimo, da bi bil  

 

 

 »Zatrkljalo jabolko, jabolko rudeče 

 in prineslo meni je tri pehare sreče.«  

…



   
recital  umetniški dogodek: interpretacija poezije v različnih jezikih, tudi v 

slovenščini, glasbe (manjši zbori, solisti, instrumentalisti) in plesa, kratek gledališki 

odlomek, tudi film ali fotografijo. Pri pripravi prispevkov želimo navezavo na 

tematiko,  želimo kvalitetne, ustvarjalne in izvirne prispevke, ki naj ne bodo daljši od 

7 minut.  

Žal pa tudi letos tradicionalna skupna  prireditev v živo, zaradi 

epidemioloških ukrepov ne bo mogoča, zato šole prosimo, da naredite 

videoposnetke, jih pošljete, mi pa jih bomo združili in oblikovali skupno 

predstavitev v digitalni obliki.  

Prijave: do 22. oktober 2021 

Prispevek pošljite do: 22. januarja 2022 

 Veselimo se vašega posnetka.  

 

 Lep pozdrav,  

 

Ana Prevc Megušar, prof.  

koordinatorica projekta 

 

 

Jože Bogataj, prof. 

ravnatelj  

Škofja Loka, 3. september 2021 

 

 


