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POROČILO  

Mednarodni dan človekovih pravic 
 

Aktivnost: izdelovanje voščilnic za starostnike, osamljene, prijatelje 
 

10.12.2020 je mednarodni dan človekovih pravic, ki smo ga obeležili tudi v okviru predmeta 
PB3. Ker je delo potekalo na daljavo, je bila temu prilagojena tudi aktivnost, ki smo jo izvajali. 
Z učenci smo izdelovali voščilnice, ki so jih nato poslali ali odnesli nekomu, na katerega so se 
spomnili ali za katerega so menili, da bi se v teh prazničnih dnevih nemara počutil 
osamljenega.  
Za učence sem 9.12.2020 pripravila krajši video posnetek (povezava do posnetka spodaj) z 
navodili za izdelavo in z nekaj predlogi, kako lahko izdelajo voščilnico, lahko pa so se izdelave 
lotili povsem po svojih željah. Video posnetek sem jim preko spletne učilnice podaljšanega 
bivanja za 3. razred delila dan prej, da so si lahko priskrbeli material za izdelavo voščilnic in se 
odločili, kakšne bodo izdelovali ter komu jih bodo namenili. Vsa navodila sem v spletni učilnici 
podala tudi pisno, prav tako sem učence o vsebini in pomenu dneva človekovih pravic 
obvestila preko elektronske pošte.  
Učenci so se na izdelovanje voščilnic dobro odzvali, prejela sem tudi nekaj slik izdelkov, ki so 
jih uspeli narediti (primer prilagam spodaj). Z voščilnicami so večinoma razveselili svoje dedke 
ali babice, ki jih nekateri že nekaj časa niso videli (ker živijo v drugih občinah ali ker so zaradi 
trenutne situacije obiski vnukov zares omejeni na minimum). Nekateri so se z voščilnicami 
spomnili starejših sosedov, ki nimajo bližnjih in praznične dneve večinoma preživljajo sami. 
Spet drugi so z voščilnico razveselili oddaljene prijatelje ali sorodnike.  
Namen aktivnosti je bil, da bi se učenci zavedali, da si vsak človek zasluži človeške pozornosti, 
topline, pa tudi če je to »le« nasmeh, stisk roke ali voščilnica, s katero se nekdo spomni nate. 
Učencem sem želela ustvarjanje in dan človekovih pravic predstaviti tako, da je bilo njim 
izdelovanje voščilnic v veselje, nekomu pa so s poslano voščilnico polepšali dan ter spremenili 
njihove praznike na lepše.  
 
Zapisala:         Datum: 24.12.2020 
Tina Gorenjc 
 

 

 

Priloga: 
- Povezava do video posnetka – navodil 

https://ucilnice.arnes.si/mod/resource/view.php?id=2584033 
- Primer izdelanih voščilnic 
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