Na naši centralni šoli smo se z učenci 4. razreda in učiteljicami Aleksandro Petek,
Majo Lavrič, Matejo Košir in v okviru ISP pod mentorstvom Katje Rus priključili
svetovnemu centru za sodelovanje iEARN. V okviru projektov, ki so na voljo, smo
si izbrali izmenjavo počitniških kartic – HOLIDAY CARD EXCHANGE.
Že jeseni smo se spoznali z dodeljenimi šolami po svetu. Dodelili so nas v skupino
20 in 21 ter se spoznali s šolo iz Japonske, Rusije, Maroka, Tajvana, Indije in ZDA.
Preko maila in na mednarodni spletni strani iEARN – Holiday Card Exchange smo
sodelujočim predstavili svojo šolo, običaje, način poučevanja in učenja pri nas ter
sam potek izdelave prazničnih voščilnic. Za boljšo prepoznavnost našega kraja in
Slovenije, smo z učenci posneli tudi kratek video posnetek, ki smo jim ga poslali
po elektronski pošti, pripeli pa smo ga tudi na spletno stran iEARN – Holiday Card
Exchange, da so ga lahko videli vsi sodelujoči. Ker je bil čas epidemije in slabih
poštnih povezav, smo nekatere voščilnice oblikovali in poslali po pošti v obliki
paketov, za v Indijo in Tajvan pa smo jih oblikovali na drugačen način, da smo jih
lahko skenirali ter poslali preko elektronske pošte. S šolama iz ZDA in Maroka
smo ostali v stiku tudi po koncu projekta ter si izmenjali elektronska sporočila za
valentinovo.
Učenci so v projektu zelo uživali ter s tem projektom na malo drugačen način
spoznavali življenje in delo ter učenje učencev po svetu. Dan, ko smo prejeli
pakete z voščilnicami je bil poln nepopisne sreče in veselja.
Koordinatorica projekta iEARN – Holiday Card Exchange na centralni šoli,
Tatjana Levstik

ČLANEK O PROJEKTU:
Koronavirus, mi se ne damo!!!
In dogaja se spet! Verjemite, obvestila niso zrasla na prazni slami.
Pazite, tudi letos je tajna misija dobila dovolilnico! Res je, koronavirus nam ponovno
namerava ukrasti BOŽIČ!!!
Pa mu bomo to PONOVNO dovolili?
»O ne, tokrat pa ne!«, sem si glasno rekla, ko sem izvedela za grozno novico. In tako
sem se s skupino nadebudnih učencev Osnovne šole Ribnica podala v boj proti kraji
božiča. Ker pa je koronavirus zelo zahrbten in deluje na svetovni ravni, smo se po
dobrem premisleku odločili, da tudi mi s skupnimi močmi proti njemu nastopimo
globalno. Tako smo se preko programa iEARN vključili v projekt »Holiday Cards

Exchange«, kjer smo se povezali s podobnimi zanesenjaki iz drugih koncev sveta. Lepo
smo se potrudili ter izdelali velik kup prazničnih voščilnic, katere so učenci popisali s
svojimi lepimi željami in pozdravi – jasno, v angleščini. Čudovite voščilnice smo v
decembru poslali nam dodeljenim somišljenikom: učencem iz Tajvana, Maroka, Rusije
in Belorusije.
Prepričani smo, da jih bo slovenski paket z našimi voščili, zemljevidom Ribnice in
prijetnim pismom tako razveselil, kot je nas razveselila podobna pošiljka. V začetku
decembra smo namreč že dobili debelo kuverto iz Rusije. Pisali so nam tamkajšnji
učenci iz mesta Oktyabrsky, ki leži približno 1200 km zahodno od Moskve. Naši
dopisovalci obiskujejo 11. razred.
»Kaj!!?? A v Rusiji je kar 11 razredov?« so rekli naši učenci. Bo že res tako. In ker ne
vemo prav dosti o ruskem šolstvu, sem ribniškim učencem obljubila, da bomo v
januarju malo pobrskali po spletu in spoznali še marsikaj zanimivega o učencih v Rusiji.
V decembru pa bomo na prvo mesto postavili predvsem tisto, kar nam je vsem skupno:
praznovanje novega leta! Veselimo se, praznujmo, imejmo se radi – pa kar vsi na tem
svetu! Koronavirus, tokrat zmaga ne bo končala v tvojih rokah. Vemo, da te z roko v
roki skupaj lahko premagamo!
Tekst in foto: Katja Rus

FOTO UTRINKI, KAKO SMO USTVARJALI IN PREDSTAVLJALI NAŠE
OBIČAJE, ŠOLO IN USTVARJALI PRAZNIČNE VOŠČILNICE
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