
 

 

ŠOLSKI KOLEDAR: 
 

 
SEPTEMBER 

 
 
Delo v krožku: 
Seznanitev z UNICEF -om 
- predstavitev krožka in spoznavanje (povezovanje) udeležencev 
- pričakovanja in želje članov Unicefovega krožka 
 
 
 
Pomembni dnevi v septembru: 
 

 8. september : Svetovni dan boja 

proti nepismenosti 

 11. September: Svetovni dan prve 

pomoči 

 16. September: Svetovni dan 

ohranjanja ozonske plasti 

 16. September: Mednarodni dan 

miru 

 

8. SEPTEMBER – SVETOVNI DAN 
BOJA PROTI NEPISMENOSTI 
V Sloveniji nepismenost ni velik problem. 
Je pa to problem držav v razvoju. Po 
podatkih Organizacije Združenih 
Narodov je na svetu 860 milijonov 
odraslih nepismenih, od tega dve tretjini 
žensk.  
Po podatkih UNICEFa, je v državah, kjer 
je aktiven tudi UNICEF Slovenija, v letu 
2006 bilo med 15. in 24. letom starosti 
pismenih le 40 odstotkov fantov in zgolj 
27 odstotkov deklet v Burkina Fasu ter 
79 odstotkov fantov in 77 odstotkov 
deklet v Ruandi. UNICEF spodbuja 
dolgoročne programe pomoči, ki 
spodbujajo vključevanje otrok v šole.  
(The state of the world children 2008: 
Child survival: United nations Children's 
Found: New York, NY, 10017, USA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ŠOLSKI KOLEDAR: 
 

OKTOBER 
 

 
Delo v krožku: 
Seznanitev z UNICEF -om 
- predstavitev organizacije UNICEF (možen ogled krajšega filma: Za vsakega 

otroka) 
- obeležitev 17. Oktobra - svetovnega dneva boja proti revščini 
-  
 
Pomembni dnevi v oktobru: 
 

 Prvi teden v oktobru –teden otroka 

 1.oktober: Svetovni dan starejših 

 5. oktober: Svetovni dan učiteljev 

 6. oktober: Svetovni dan 

bivalnega okolja 

 8. oktober: Mednarodni dan za 

zmanjševanje naravnih katastrof 

16. oktober: Svetovni dan hrane 

 17. oktober: Svetovni dan boja 

proti revščini 

 24. oktober: Svetovni dan 

Organizacije Združenih Narodov 

 31. oktober: Svetovni dan 

varčevanja 

 

17. OKTOBER – SVETOVNI DAN 
BOJA PROTI REVŠČINI 
V svetu je iz dneva v dan slišati novice o 
revščini in revnih državah. V držvah v 
razvoju je ta problem najbolj pereč. Če 
zoped vzamemo dejstva iz Burkina Fasa 
in Ruande vidimo, da je bilo v Ruandi v  
letu 2001 v 60% ljudi pod mejo revščine, 
v Burkina Fasu pa v letu 2004 46%. 
Global Call To Action Against Poverty - 
GCAP je globalna akcija organizacij in 
posameznikov (skupaj okoli 150 
milijonov ljudi) civilne družbe v boju proti 
revščini, ki je zavezana k izpolnitvi 
razvojnih ciljev novega tisočletja in 
zmanjšanju revščine. 
(Pridobljeno s svetovnega spleta: 
http://www.sloga-
platform.org/news/show/5; dne: 
5.7.2008) 
Več o svetovni akciji: 
www.whiteband.org; V Sloveniji za akcijo 
GCAP: Robin Dewa, član GCAP Europe 
Steering Group  
 

 

http://www.sloga-platform.org/news/show/5
http://www.sloga-platform.org/news/show/5
http://www.whiteband.org/


 

 

ŠOLSKI KOLEDAR: 
 

NOVEMBER 
 

 
Delo v krožku: 
Otrokove pravice 
20.11. 1989 je bila v OZN sprejeta Konvencija o otrokovih pravicah, zato je mesec 
november posvečen promociji in zagovorništvu otrokovih pravic. (Na UNICEF-u lahko 
dobite priročnik Ali poznaš svoje pravice in dolžnosti ) 
- seznanitev s pojmom človekovih (na obisk lahko povabite prostovoljce z Amnesty 

International) in otrokovih pravic in dokumentom Konvencijo o otrokovih pravicah 
- pomen dolžnosti in odgovornosti, ki so za dojemanje koncepta pravic prav tako 

pomembne 
- kršenje otrokovih pravic (kam se obrniti po pomoč: učencem predstavite inštitucija 

in organizacije, ki jim lahko pomagajo) 
-  
 
Pomembni dnevi v novembru: 

 10. November: Svetovni dan znanosti 

za mir in razvoj 

 11. November: Svetovni dan mladine 

 16.november: Mednarodni dan 

strpnosti 

 17. November: Svetovni dan 

izseljencev 

 17. November: Svetovni dan 

študentov 

 20. November: Svetovni dan 

otrokovih pravic 

 21. November: Svetovni dan 

pozdrava 

 25. November: Mednarodni dan boja 

proti nasilju nad ženskami 

 28. November: Svetovni dan pravice 

vedeti 

20. NOVEMBER – SVETOVNI DAN 
OTROKOVIH PRAVIC 
Konvencija o otrokovih pravicah je prvi 
univerzalni zakonik o otrokovih pravicah. 
Na enem mestu zajema vsa 
najpomembnejša področja otrokovega 
življenja. Vsem otrokom pravice niso 
kršene. V največji meri pa so kršene 
pravice otrok v državah v razvoju. Tam ni 
prostora za spoštovanje pravic, ker je 
bolj pomemben boj za preživetje in zato 
spoštovanju pravic otroka ne odraslega 
ne dajejo posebnega pomena.  
Več o konvenciji: 
http://www.unicef.si/main/kop.wlgt 
Spodbudite otroke, da bodo skupaj s 
starši pripomogli k programom pomoči 
otrokom v državah v razvoju. Darujte 
drobiž v hranilnik. 
Ob 20. novembru pripravite teden 
otrokovih pravic, za zključek pa 
ozaveščevalno akcijo v svojem okolju – 
učenci pripravijo ročno izdelane jumbo 
plakate, ki jih razobesite po svojem kraju.  
 

http://www.unicef.si/main/kop.wlgt


 

 

ŠOLSKI KOLEDAR: 
 

DECEMBER 
 

 
Delo v krožku: 
Prodaja UNICEF-ovih voščilnic 
Mesec december je namenjen predvsem prodaji UNICEF-ovih novoletnih voščilnic in 
daril. Organizirajte skupino učencev, ki bodo na šoli in v njeni okolici prodajali 
UNICEF-ove voščilnice.Ne pozabite, da ostane 13% provizija vam. Ta denar lahko 
poprabite za skupinsko nagrado ali ga po želji namenite v druge dobrodelne namene. 
 
Dogajanje na šoli lahko ob obletnici ustanovitve UNICEF-a obeležite s plakatom, da o 
dogajanu na šoli in UNICEF-u informirate tudi ostale učence in učitelje.  
 
 
 
Pomembni dnevi v decembru: 
 

 1.December: Svetovni dan boja 

proti aidsu 

 2.December: Svetovni dan boja 

proti sužnosti 

 3. December: Mednarodni dan 

ljudi s posebnimi potrebami 

 4. December: Svetovni dan 

invalidov 

 5. December: Svetovni dan 

prostovoljcev 

 10. December: Svetovni dan 

človekovih pravic 

 11. December: Obletnica 

UNICEF-a 

 18. December: Svetovni dan 

migrantov 

 

1.DECEMBER – SVETOVNI DAN BOJA 
PROTI AIDSU 
15 milijonov otrok je zaradi virusa 
HIV/aidsa izgubilo vsaj enega od staršev. 
Do leta 2010 bo samo v Podsaharski 
Afriki približno 18 milijonov otrok zaradi 
aidsa ostalo vsaj brez enega od staršev. 
Pridružite se nam v boju proti aidsu.  
O svetovni akciji UNICEF-a si lahko 
preberete: 
http://www.unicef.si/main/aids.wlgt 
 

 

http://www.unicef.si/main/aids.wlgt


 

 

ŠOLSKI KOLEDAR: 
 

JANUAR 
 
 
Delo v krožku: 
Seznanjanje z UNICEF-ovimi programi pomoči: 
 zagotavljanje osnovnega zdravstvenega varstva, zagotavljanje pitne vode, preskrba 
s prehrano, izobraževanje otrok, posebna skrb za deklice, pomoč otrokom – žrtvam 
vojn, preprečevanje dela otrok in ostalih zlorab. 
- predstavitev, kako živijo otroci drugod po svetu in s kakšnimi problemi se 

srečujejo (v primerjavi s problemi naših otrok): ogled filma Ruanda – dežela 
tisočerih nasmehov otrok (najdete na portalu Youtube) 

-  
 
Pomembni dnevi v januarju: 
 

 Svetovni dan miru: 1. januar  

 Svetovni dan religij: 16. januar  

 

1.JANUAR – SVETOVNI DAN MIRU 
Svetovni dan miru obeležujemo v več 
smereh. UNICEF pa velik poudarek daje 
reševanju otrok iz vojnih spopadov in 
preprečevanju zlorabe otrok za 
vključevanje v vojne. 
 

 
 
 



 

 

ŠOLSKI KOLEDAR: 
 

FEBRUAR 
 
 
Delo v krožku: 
Skupaj z učitelji tujih jezikov učencem predstavite, v katerih državah je določen jezik 
uradni jezik, da se le ta razlikuje od maternega jezika prebivalstva. Kako bi se naši 
otroci počutili? Razložite jim, da je včasih to nujno, saj, predvsem v afriških državah, 
se materni jezik različnih plemen med seboj razlikuje  in zato je nujno da imajo skupni 
uradni jezik, da se med seboj lahko sporazumevajo. 
 
 
Pomembni dnevi v februarju: 
 

 12. februar: Svetovni dan varne 

uporabe interneta 

 11. februar: Svetovni dan bolnikov  

 14. februar: Dan zaljubljencev 

 21. Februar: Svetovni dan 

materinščine 

 

 
12. februar – Svetovni dan varne 
uporabe internet: 
Nevarnosti in priložnosti za otroke 
nenehno prežijo na naše otroke. 
UNICEF-ovo poročilo iz leta 2011 
navaja, da čeprav internet ponuja več 
možnosti za izobraževanje in 
pridobivanje informacij kot kadarkoli prej 
v zgodovini, pa se je z internetom okrepil 
tudi obseg potencialnih nevarnosti za 
otroke. UNICEF-ovo poročilo v celoti 
najdete tukaj 

 
 
. 

 

http://www.unicef.si/sporocilazajavnost/231


 

 

ŠOLSKI KOLEDAR: 
 

MAREC 
 

 
Delo v krožku 
V marcu pripravimo aktivnosti na temo ekologije in varovanja okolja  
- učenje o pomenu ohranjanja pitnih voda in varovanja okolja 
- izvedba čistilne akcije   
- zavedanje, da je prihodnost odvisna od nas samih 
-  
 
Pomembni dnevi v marcu: 
 

 1. marec: Svetovni dan civilne 

zaščite 

 6. marec: Svetovni dan 

varčevanja z energijo 

 8. marec: Dan žena 

 21. marec: Svetovni dan boja 

proti rasni diskriminaciji 

 21. marec: Svetovni dan 

strpnosti 

 22. marec: Svetovni dan voda 

 25. marec: Svetovni dan mater 

 

22. MAREC – SVETOVNI DAN VODE 
Po podatkih UNICEF-a Slovenija kar 1.2 
milijarde ljudi po svetu še vedno nima 
dostopa do čiste pitne vode. Svetovni dan 
vode, 22. marec, je priložnost, da na to še 
posebej opozorimo. 
O dejstvih v povezavi s pitno vodo si več 
lahko preberete na spletnih straneh 
UNICEF-a Slovenije. Ob dnebvu voda smo 
v letu 2008 zapisali naslednje: 
http://www.unicef.si/main/arhiv.wlgt?Id=5237 
Tudi vi lahko pomagate otrokom, ki nimajo 
možnosti uživanja pitne vode. Spodbudite 
otroke, da pijejo vodo iz pipe, kjer je to 
mogoče.  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.unicef.si/main/arhiv.wlgt?Id=5237


 

 

ŠOLSKI KOLEDAR: 
 

APRIL 
 
 
Delo v krožku 
Zdrava prehrana in problem podhranjenosti  
Seznanjanje s pomenom zdrave in uravnotežene prehrane, s posledicami nezdrave 
prehrane in podhranjenostjo kot svetovnim problemom. Na UNICEF-u lahko dobite 
Mavrični priročnik, v katerem je obravnavana ta tematika. 
- možnost izvedbe ankete med učenci 
- priprava razstave na šoli 
-  
 
Pomembni dnevi v aprilu: 
 

 2. april: Mednarodni dan otroških 

knjig (mladinske književnosti) 

 7. april: Svetovni dan zdravja 

 7. april: Dan spomina na žrtve 

genocida v Ruandi 

 8. april: Svetovni dan Romov 

 15. april: Svetovni dan mladih 

prostovoljcev 

 22. april Svetovni dan zemlje 

 22. april: Svetovni dan brez 

avtomobila 

 25. april: Dan malarije 

 

7. APRIL – SVETOVNI DAN ZDRAVJA 
Svetovni dan zdravja se je v letu 2008 
osredotočil na podnebne spremembe in 
zdravje. Ob tem dnevu namreč vsako 
leto počastimo ustanovitev Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO).  
“Skoraj 10 milijonov otrok, mlajših od pet 
let, umre vsako leto zaradi enostavno 
preprečljivih bolezni,” je dejala Ann M. 
Veneman, Izvršna direktorica UNICEF-a. 
“Mnoge bolezni vključno z malarijo in 
diarejo, zaradi katerih najpogosteje 
umirajo otroci, so občutljive na 
spremembe temperature in padavin ter bi 
se lahko še bolj razširile, če se bo 
podnebje nadalje spreminjalo.”  
V vrtcu lahko pridružite projektu »Posvoji 
punpčko in reši otroka« (več o projektu 
na: 
http://www.unicef.si/main/puncka.wlgt). 
Punčko pa lahko izdelate tudi sami in jo 
pošljete na UNICEF Slovenija. 

 
 
 
 
 

http://www.unicef.si/main/puncka.wlgt


 

 

ŠOLSKI KOLEDAR: 
 

MAJ 
 
 
Delo v krožku: 
Lahko se osredotočite na vzgojo za mir: 
Na voljo je priročnik Vzgoja za mir, ki vsebuje veliko delavnic. Druge aktivnosti: 
- otrok in vojna (možnost videokasete) 
- učenje strpnosti in sprejemanja drugačnosti 
- učenje veščin konstruktivnega reševanja konfliktov 
- izvedba okrogle mize na šoli na temo nasilja 
-  
 
Pomembni dnevi v maju: 
 

 9. maj: Svetovni dan Evrope 

 13. maj: Svetovni dan pravične 

trgovine 

 15. maj: Svetovni dan družine 

 15. maj: Svetovni dan podnebnih 

sprememb 

 25 maj: Dan Afrike 

 28. maj: Svetovni dan sonca 

 29. maj: Svetovni dan pripadnikov 

mirovnih operacij ZN 

 

25. MAJ – SVETOVNI DAN AFRIKE 
Tudi v Sloveniji lahko spoznamo pristno 
podobo Afrike. Poiščite informacije na 
Društvu Afriški center, ki je odprto 
društvo, ki združuje Afričane, živeče v 
Sloveniji in vse, ki jih zanima afriška 
kultura, zgodovina in prihodnost. S 
pomočjo tematskih večerov, predavanj, 
predstavitev in delavnic društvo širi 
znanje o Afriki in pomaga pri 
spoznavanju njene kulture, hkrati 
promovira pozitivno zavest o Afriki ter 
pomaga pri njenem razvoju.  
(več o društvu na spletni strani: 
http://www.prostovoljstvo.org/organizatio
n.php?id=249)  
 
Na ta dan lahko otrokom omogočite obisk 
enega od predstavnikov društva, da 
otrokom iz lastnih izkušenj predstavi 
podobo Afrike, kot jo je sam doživel. 
 

 
 
 
 

http://www.prostovoljstvo.org/organization.php?id=249
http://www.prostovoljstvo.org/organization.php?id=249


 

 

ŠOLSKI KOLEDAR: 
 

JUNIJ 
 
 
Delo v krožku: 
Ker je to naš zadnji skupni mesec, dajmo možnost učencem: pripravimo aktivnosti po 
želji otrok (odvisno, katera tema jih najbolj zanima, kaj bi radi delali v krožku) in jih 
spodbudimo k aktivnosti in sooblikovanja dela  v krožku. 
- naredimo evalvacijo dela v krožku 
- pripravimo  zaključno srečanje 
-  
 
Pomembni dnevi v juniju: 
 

 5. junij: Svetovni dan okolja 

 12. Junij: Svetovni dan boja 

proti otroškemu delu 

 14. junij: Svetovni dan 

krvodajalstva 

 15. junij: Svetovni dan 

osveščanja o nasilju nad 

starejšimi 

 16 junij: Dan afriških otrok 

 17. junij: Svetovni dan boja 

proti širjenju puščav in suše 

 20. junij: Svetovni dan 

beguncev 

 26. Junij: Svetovni dan 

podpore žrtvam mučenja 

 Prvi teden v juniju: Teden 

solidarnosti 

 

12. JUNIJ – SVETOVNI DAN BOJA PROTI 
OTROŠKEMU DELU 
Ob dnevu boja proti otroškemu delu UNICEF 
opozarja na problem izkoriščevalskega dela 
otrok v svetovnem merilu in nujnost 
njegovega razreševanja. Kar 218 milijonov 
otrok po svetu predstavlja žrtev otroškega 
izkoriščevalskega dela, od katerih je kar 12 
milijonov ujetih v prisilno oziroma suženjsko 
delo. Otroci predstavljajo 40 do 50 odstotkov 
vseh žrtev izkoriščevalskega dela. To je zgolj 
nekaj podatkov, ki orisujejo razsežnost 
problema v svetovnem merilu. 
(več o tem na spletni strani UNICEF-ovih 
novice: 
http://www.unicef.si/main/arhiv.wlgt?Id=4691) 
 
 

 
 
 

http://www.unicef.si/main/arhiv.wlgt?Id=4691

