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Učenci šestih in sedmih razredov naše šole, še posebej pa člani mladinskega 
pevskega zbora ter likovnega snovanja so se povezali in sodelujejo z učenci 
iz Hrvaške, Turčije in Češke.  

Skozi eTwinning projekt Immerse yourself in music – the magic of sounds 
(Potopi se v glasbo – čarobnost zvokov) bomo ob pomoči tehnologije peli, 
igrali in se pogovarjali o glasbi.  

Ustvarjalno bomo raziskovali glasbo in zvoke ter kritično debatirali o kvaliteti v 
različnih glasbenih zvrsteh. Kot rezultati dela učencev bodo nastajali video in 
avdio posnetki ter prezentacije. Dela bodo objavljena na straneh šole in na 
straneh eTwinning projekta.  

Projekt sta prijavila Igor Hodak iz OŠ Šturje - Ajdovščina in Lucia Ahačin 
Bavdek iz OŠ Toneta Tomšiča Knežak. V projektu sodelujejo še OŠ Bovec, 
OŠ Ludina iz Velike Ludine iz Hrvaške, Češka Základní škola Velké 
Opatovice iz Češke ter Özel Isparta Rota Ortaokulu Merkez iz Turčije. 

Več o projektu… 

Učenci se bodo skozi pouk glasbene umetnosti, mladinskega pevskega 
zbora, izbirnega predmeta glasbena dela ter likovnega snovanja s pomočjo 
učiteljev glasbene in likovne umetnosti ter sovrstnikov iz Hrvaške, Češke in 
Turčije naučili zgodovine glasbe. Razvili bodo tudi kritičnost do različnih 
glasbenih zvrsti. Poleg tega, bodo tudi premišljevali in debatirali o zvočnem 
onesnaževanju.  

Glavni cilji projekta so pozorno poslušanje, razvoj kritičnega razmišljanja, 
socializacija in komunikacija v tujih jezikih na mednarodni ravni, sodelovanje, 
strpnost, ozaveščanje pomena kulture in umetniške kreativnosti. Znotraj 
skupin bodo raziskovali in sovrstnikom videokonferenčno predstavili izbrano 
glasbeno zvrst. Naučili se bodo tudi kako je treba poslušati in proizvajati 
različne zvoke. 

Izdelovali bodo inštrumente in oponašali zvoke iz narave. Kritično bodo 
poslušali različne pesmi in v njih iskali kvaliteto in užitek v glasbeni čarovniji. 
Skozi celoten projekt bodo razvijali pozitiven odnos do glasbe. 



Vsaka šola je že izdelala likovno podobo logotipa projekta. Skupaj smo potem 
izbirali najboljši predlog. Naš predlog so izdelali učenci likovnega snovanja 
pod mentorstvom Anuše Blažko.  

Prav tako smo v času božično novoletnih praznikov pevci mladinskega 
pevskega zbora objavili video posnetke prazničnih pesmi. Te so bile v jezikih 
udeleženih šol in v angleščini. Trenutno načrtujemo videokonferenčno 
srečanje vseh šol, izmenjavo znanj in debatiranje o čarobnosti glasbe.  

Zgoraj omenjene video posnetke si lahko ogledate na spodnjih povezavah. 

Oš Šturje Ajdovščina - Zimska 

OŠ Ludina - Zvončići 

Özel Isparta Rota Ortaokulu Merkez – Happy New Year 

Oš Toneta Tomšiča Knežak – Jingle bells 

Oš Šturje Ajdovščina – Novo leto 

OŠ Ludina – Nebo daj oku 

Oš Toneta Tomšiča Knežak – Zimska pravljica 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AYmg4g-0Nc8
https://www.youtube.com/watch?v=pL8vcCKwro0
https://www.youtube.com/watch?v=SnNsNDHvevE
https://www.youtube.com/watch?v=9wXDvAN57Qw
https://www.youtube.com/watch?v=5IVG5-rL9qo
https://www.youtube.com/watch?v=5IVG5-rL9qo
https://www.youtube.com/watch?v=htgVn1ZzueU
https://www.youtube.com/watch?v=IsGlB1ZGFNU

