
Javna prireditev nacionalnega projekta »Jezik – kultura in tradicija« - 

 iz programa UNESCO 

 

NOSILCI: Gimnazija Škofja Loka 

IZVAJALCI: Tina Blatnik, prof., Ana Prevc Megušar, prof., vse šole v mreži, sodelujoče šole na prireditvi 

ROKI: 7. 11. 2014 

VKLJUČENI DELEŽNIKI: posamezni dijaki in njihovi mentorji šol v mreži, učenci in njihovi mentorji sodelujočih šol na 

prireditvi 

MERILA/KAZALNIKI: število deležnikov, povečanje deleža vključenih deležnikov, raven občutka spoštovanja, stopnja 

občutka vzajemnosti in dobrih odnosov, stopnja zavedanja pomena mreženja, udeležba na kulturnih prireditvah, 

pogostost ukvarjanja z umetniškimi dejavnostmi; skupna pravila in vrednote 

 

 

 

EVALVACIJA DOSEGANJA CILJA:  

Gimnazija Škofja Loka je za slovensko mrežo Unescovih šol že 14. leto zapored organizirala Unescov nacionalni projekt, 

letos z naslovom Rod rodu si roko podaja. Tujejezičnega recitala se je letos udeležilo 19 šol, med katerimi so bile tudi 

vse štiri šole mreže SKK (Gimnazija Škofja Loka, Gimnazija Jesenice, ŠC Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo ter 

Gimnazija Kranj), svoj košček v  mozaiku pa sta prispevala tudi dijaka Gimnazije Roskilde z Danske, ki sta na trimesečni 

individualni izmenjavi na Gimnaziji Škofja Loka. 

  

 

 

Šole so se letos predstavile z raznolikimi točkami, tako smo si med drugim lahko ogledali krajše gledališke uprizoritve, 

baletni nastop, prisluhnili avtorskim pesmim in zgodbam učencev in dijakov, krajšim recitacijam in glasbenim nastopom v 

slovenščini, angleščini, nemščini, francoščini, ruščini, italijanščini, španščini in danščini. Otvoritev recitala je potekala v 

dopoldanskem času na Gimnaziji Škofja Loka, kjer se je predstavilo 7 vrtcev in šol, nadaljevala pa popoldne z glavnim 

delom v Kristalni dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki, kjer so se predstavile ostale šole. 

Projekt »Jezik  kultura in tradicija« poudarja pomen rabe tujih jezikov skupaj z rabo materinščine. Skozi jezik in z jezikom 

se učimo kulture naroda, spoznavamo njegovo zgodovino in kulturno dediščino. Vsakoletni tujejezični recital pripomore k 

kreativnosti dijakov in jim omogoča, da pokažejo svoje veščine in sposobnosti tudi drugim. 

Ne pozabite, da so čudovite stvari, ki se jih učite v šolah, delo mnogih 

generacij. Vse to znanje, ki vam je položeno v roke, je dediščina, ki jo 

spoštujte, jo bogatite in nekega dne zvesto prenesite na svoje otroke. 

                                                                                 (Albert Einstein) 


