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POD SONCEM SMO SI ENAKI
Učenci, ki prihajajo iz drugih držav, so svojim
sošolcem predstavili svojo državo, kulturo,
običaje ter jih naučili nekaj najpogostejših
pogovornih fraz.
V dejavnost so vključeni učenci cele šole - vsi
moramo vedeti, da so med nami učenci tujci!
Pripravili smo razstavo na to temo in jo javno
otvorili 28. 11. 2013.
Po otvoritvi razstave so si razstavo ogledali vsi
učenci šole (videli so svoj doprinos k temu in kaj
vse ostalo je bilo še opravljeno, pripravljeno).
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Če bi se preselili, bi se počutil kot v
drugem svetu. Bil bi osamljen, ne bi
razumel jezika. V šoli bi dobival
slabe ocene, ker ne bi razumel.
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ANDJELA
V Slovenijo smo prišli iz
Bosne, kjer je zelo težko
življenje, ker je oče tu
dobil službo. Ko smo
prišli sem, sem imela 11
let. Tu je zame vse novo, o
Sloveniji mi ni nihče
pripovedoval; ko smo
prišli sem, nisem nikogar
poznala. Nisem znala
slovenskega jezika. Pri
učenju in razumevanju so
mi veliko pomagali moji
sošolci in tudi
razredničarka. Hkrati sem
vesela, ker nisem edina
tujka na šoli, tako imam
tu tudi prijatelje, s
katerimi se lahko
pogovarjam v svojem
maternem jeziku.

Ko sem prišla v
Slovenijo, sem se
prvi dan počutila
zelo drugače.
Nisem se znala
pogovarjati, bila
sem zelo
prestrašena, saj
so bili vsi
razigrani in
»pogovarjavajoči«.
Jaz pa sem samo
začudeno
gledala, ker
nisem nič
razumela, za kaj
gre.

Pravijo, da smo vsi ljudje enaki, ampak
težko pa postane, ko bi morali sprejeti
ljudi, ki govorijo drugače ali pa so druge
narodnosti. Pomembno je to, da se počutiš
sprejet in varen v družbi. Če bi se sama
preselila nekam drugam, bi me bilo strah,
ker človek potrebuje občutek pripadnosti
družbi. Ko pa si nov, se težko znajdeš in si
zmeden.
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Če bi se preselil bi se
počutil grozno.
Največja ovira se mi zdi
jezik. Mislim si, da bi mi
matematika delala
najmanj težav. Po moje
bi me zaničevali, se mi
posmehovali, me žalili
…
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Albanščina se mi zdi zelo zanimiv jezik. Ob obisku veleposlanika
sem ga slišala prvič.
Razstava mi je všeč. Če bi jaz živela v kraju, kjer govorijo drugačen jezik, bi
se počutila zelo čudno.
Razstava mi je všeč, ker predstavlja države, iz katerih
prihajajo naši sošolci in nas še bolj spominja nanje, da
jih imamo med seboj.
Razstava se mi zdi zelo zanimiva in poučna.
Če bi jaz šel živet v drugo državo, bi bil ves čas tiho, ker ne bi znal
jezika.
Če bi jaz živela v drugi državi, bi se počutila slabo, a bi mi z malo
truda in novimi prijatelji zagotovo uspelo naučiti se novega jezika.
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Miklavžev sejem
Na OŠ Antona Globočnika Postojna je v četrtek, 28. 11. 2013, že zadišalo po praznikih. Ta dan se je
namreč v prostorih šole v popoldanskih urah odvijal Miklavžev sejem, na katerem so učenci na
okrašenih stojnicah prodajali različne izdelke.
Pred otvoritvijo sejma je na šoli potekal slavnostni program, v katerem sta se združila praznično
vzdušje ter projekt »Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj
enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, ki ga za našo šolo vodi ga. Barbara
Dolgan. Projekt je bil rdeča nit Miklavževega programa, saj je na šoli kar nekaj učencev tujcev, ki so
se lahko ta dan predstavili z branjem pesmi v svojem maternem jeziku, petjem in prebiranjem misli o
tem, kako so ob prihodu doživljali Slovenijo ter šolo. Ta večer je zaživela tudi razstava »Pod soncem
smo vsi enaki«, v kateri so predstavljene vse države, iz katerih prihajajo učenci tujci.
Prireditev sta s svojim obiskom počastila veleposlanik Republike Kosovo v Sloveniji, g. Nexhmi
Rexhepi, in župan občine Postojna, g. Jernej Verbič. Veleposlanik je ob tej priložnosti šoli podaril
knjige za albansko govoreče učence in v svojem govoru poudaril pomen spoštovanja medkulturnosti
pri mladih. Poleg župana pa je s prazničnim voščilom obiskovalce prireditve nagovorila tudi
ravnateljica šole, ga. Sabina Ileršič Kovšca.
Ob koncu programa, ki ga je ves čas spremljal tudi šolski pevski zbor, pa je zaživel sejem, na
katerem so učenci in varovanci VDC Postojna obiskovalcem ponujali svoje voščilnice, okraske,
obeske, sličice, sladkarije, pa še kaj se je našlo. Obiskovalcev je bilo veliko in stojnice so se do
zaključka večera že dodobra izpraznile. Posebno pogostitev pa so pripravili devetošolci, ki so
obiskovalce povabili v posebej za to priložnost pripravljeno čajnico.
Prijeten večer je pomenil tudi priložnost za sproščeno druženje med učenci, starši in zaposlenimi na
šoli. Z lepimi vtisi in prazničnim pričakovanjem smo tako z Miklavževim sejmom stopili najbolj
veselemu mesecu v letu naproti.
Petra Ražem
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