
 
Programi  

ZA OT ROK E IN ML AD O ST NIK E

V sklopu pouka in učenja o holokavstu, negovanja spomina tako na 
njegove žrtve kot tudi na druge žrtve nacističnega preganjanja ter 

ozaveščanja o pomenu človekovih pravic bodo v slovenskih osnovnih in 
srednjih šolah ob 27. januarju izvedene številne pedagoške aktivnosti.

 
Slovenske osnovne in srednje šole so se v šolskem letu 2021/22 že četrtič 

zapovrstjo vključile tudi v projekt Krokus irske organizacije HETI. Letos je v 
ta projekt, ki je posvečen razvijanju in negovanju spomina na otroške žrtve 

holokavsta in nacističnega preganjanja sploh, vključenih 84 slovenskih 
osnovnih in srednji šol. Projekt Krokus se izvaja celo šolsko leto. Začne se 
s sajenjem čebulic rumenih krokusov (žafranov), nadaljuje z različnimi 

pedagoškimi aktivnostmi ob spremljanju njihove rasti in zaključi ob 
njihovem cvetenju, ko učenci védenje o holokavstu, pridobljeno v času 

trajanja projekta, predstavijo svojim vrstnikom. Rumeni cvetovi žafranov 
namreč spominjajo na rumene Davidove zvezde, ki so jih bili Judje primorani 

nositi v času nacizma. Seznam šol, vključenih v ta projekt, je dostopen na 
spletni strani www.sinagogamaribor.si/slo/dediscina/projekt-krokus/.

ŠOA  
 spominjajmo se  

2022

http://www.sinagogamaribor.si/slo/dediscina/projekt-krokus/


Bo štanj
DEC. 
2021 – 
JAN. 
2022

 v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
BOŠTANJ, Boštanj 54a

Šest milijonov ladjic: spomin na preteklost in 
rešitev za prihodnost, izdelovanje papirnatih ladjic v 
spomin na žrtve holokavsta

27. 1.  v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
BOŠTANJ, Boštanj 54a

Dan spomina na žrtve holokavsta, spominska 
prireditev z gostjo, katere oče je preživel grozote 
nacističnih taborišč.

Divača – Vremski Britof, Seno žeče
24.–
30. 1.

 v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
DR. BOGOMIRJA 
MAGAJNE DIVAČA, 
Ulica dr. Bogomira 
Magajne 4

O ljubezni in medsebojnem razumevanju, pogovor z 
učenci prve triade in likovno poustvarjanje

O človekovih in otrokovih pravicah ;  učenci druge 
triade se na osnovi slikovnega materiala seznanijo s 
kršitvami otrokovih pravic in izdelajo tematski plakat.

Holokavst ter zatiranje in uničevanje Slovencev 
na Primorskem v času fašizma, razstava, ki jo bo 
pripravila manjša skupina učencev tretje triade. 
Preostali učenci si bodo razstavo ogledali v sklopu 
vodenega ogleda.

 v sklopu 
pouka

PODRUŽNIČNI 
ŠOLI VREME, 
Vremski Britof 19, in 
SENOŽEČE, 
Senožeče 103a

Projekt Krokus, seznanitev z namenom projekta in 
simboliko rumenih žafranov ter pogovor o človekovih 
pravicah

Do l pri Ljubljani
27. 1.  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
JANKA MODRA, 
Videm 17

Mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta, 
pouk o holokavstu pri urah zgodovine in geografije, 
sledile bodo učne delavnice, ogled pričevanj preživelih 
taboriščnikov in odlomka iz filma Deček v črtasti 
pižami ter zaključna razprava z učenci

Koncentracijska taborišča, razstava plakatov, ki jih 
bodo izdelali učenci šole.

Do mžale
JANuAr  v sklopu 

pouka
SREDNJA ŠOLA 
DOMŽALE, 
Cesta talcev 12

Šest milijonov ladjic: spomin na preteklost in 
rešitev za prihodnost, izdelovanje papirnatih ladjic v 
spomin na žrtve holokavsta

24.–
28. 1.

 v sklopu 
pouka

SREDNJA ŠOLA 
DOMŽALE, 
Cesta talcev 12

Projekt Krokus, predstavitev izdelkov, ki so jih 
ustvarili dijaki 4. letnikov na temo spominjanja na 
žrtve holokavsta.



24.–
28. 1.

 v sklopu 
pouka

SREDNJA ŠOLA 
DOMŽALE, 
www.ssdomzale.si

Deklica, ki je preživela holokavst, predstavitev 
izbrane zgodbe v obliki računalniške grafike, ki jo 
bodo pripravili dijaki 2. letnika programa računalniški 
tehnik.

Hajdina
20. 1. 11.00 OSNOVNA ŠOLA 

HAJDINA, 
Spodnja Hajdina 24

Ana Frank – zgodba za sedanjost, odprtje potujoče 
razstave v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine 
Slovenije in vodenje po razstavi, ki ga bodo izvedli 
učenci šole.

20.–
27. 1.

 v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
HAJDINA, 
Spodnja Hajdina 24

Ana Frank – zgodba za sedanjost, razstava

27. 1.  v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
HAJDINA, 
Spodnja Hajdina 24

Projekt Krokus in Šest milijonov ladjic: spomin na 
preteklost in rešitev za prihodnost, predstavitev 
projektov, posvečenih učenju o holokavstu 
in spominjanju na njegove žrtve, v okviru 
medpredmetne učne ure za devetošolce

Ho če
JANuAr  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
DUŠANA FLISA 
HOČE, Šolska ulica 10

Šoa – Kako je lahko človek kaj takega dopustil?, 
predstavitev razstave Yad Vashema učencem zadnje 
triade

24.–
28. 1.

 v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
DUŠANA FLISA 
HOČE, Šolska ulica 10

Projekt Krokus, predstavitev projekta, posvečenega 
otroškim žrtvam holokavsta, ki jo bodo izvedli učenci 
8. b v razredih zadnje triade.

Vojna in jaz: Eva, ogled kratkega filma o judovski 
deklici, ki je bila poslana v taborišče Auschwitz, z 
učenci druge triade

Izo la
DEC. 
2021 – 
JAN. 
2022

 v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
LIVADE IZOLA, Livade 7

Holokavst in njegove žrtve ;  učenci bodo zbirali 
različno gradivo (fotografije, intervjuje in pričevanja) 
na temo žrtev holokavsta in političnega nasilja oz. 
preganjanja ter se ob gredici z rumenimi žafrani, 
zasajenimi v sklopu projekta Krokus, spominjali žrtev 
holokavsta.

24.–
28. 1.

 v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
LIVADE IZOLA, Livade 7

Spomin na žrtve holokavsta, šolska spominska 
razstava

Holokavst, učne ure v sklopu pouka zgodovine in 
državljanske vzgoje. Učenci od 7. do 9. razreda si bodo 
ob tem ogledali tudi filme Deček v črtasti pižami, 
Življenje je lepo in Pianist.



JANuAr  v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
VOJKE ŠMUC IZOLA, 
Prešernova cesta 4

Razstava o holokavstu, ki jo bodo pripravili učenci 
šole.

Kapelski Vrh
24.–
28. 1.

 v sklopu 
pouka

OSNOVNA 
ŠOLA KAPELA, 
Kapelski Vrh 95

Kršitve otrokovih pravic, tematska učna ura za 
sedmošolce v sklopu izbirnega predmeta Državljanska 
in domovinska vzgoja ter etika. Učenci si bodo ob 
tem ogledali film Deček v črtasti pižami in prebirali 
odlomke iz knjige Vladekova pot v neznano o usodi 
Judov iz Murske Sobote.

Holokavst na Slovenskem, spominska učna ura 
za devetošolce v sklopu pouka zgodovine, v okviru 
katere bodo učenci pripravili predstavitev Holokavst 
in porajmos, diskriminacija, ki se nikoli več ne 
sme ponoviti, na šolskem vrtu položili kamenčke na 
gredico z rumenimi žafrani, zasajenimi v spomin 
na otroške žrtve holokavsta (Projekt Krokus), ter 
si ogledali odlomke iz filmov Pianist, Schindlerjev 
seznam in Deček v črtasti pižami.

Ko čevje
13. 1. 10.00 POKRAJINSKI 

MUZEJ KOČEVJE, 
Prešernova ulica 11

»Tu se je smrt utrudila do smrti …«: slovenske 
žrtve Auschwitza, vodenje po razstavi z Borisom 
Hajdinjakom za dijake Gimnazije Kočevje

27. 1.  v sklopu 
pouka

POKRAJINSKI 
MUZEJ KOČEVJE, 
Prešernova ulica 11

»Tu se je smrt utrudila do smrti …«: slovenske 
žrtve Auschwitza, kratka vodenja po razstavi za 
učence osnovnih šol Ob Rinži in Zbora odposlancev 
Kočevje

Dan spomina na žrtve holokavsta 2022, pedagoški 
program za učence osnovnih šol Fara, Stara Cerkev in 
Stari trg ob Kolpi s pogovorom in ogledom posnetkov o 
življenju v taboriščih

Koper
20. 1.  v sklopu 

pouka
SREDNJA 
EKONOMSKO-
POSLOVNA ŠOLA 
KOPER, Martinčev trg 3

Dan spomina na žrtve holokavsta, razstava o 
holokavstu in seznanitev s projektom Krokus

11.30 SREDNJA 
EKONOMSKO-
POSLOVNA ŠOLA 
KOPER, spletna 
aplikacija Teams

»Nebo nad krematorijem je žarelo …«, virtualno 
predavanje Borisa Hajdinjaka za dijake

13.30 GIMNAZIJA KOPER, 
Cankarjeva ulica 2, ali 
spletna aplikacija Zoom

»Nebo nad krematorijem je žarelo …«, predavanje 
Borisa Hajdinjaka za dijake v živo ali virtualno preko 
aplikacije Zoom



24. 1.  v sklopu 
pouka

GIMNAZIJA KOPER, 
Cankarjeva ulica 2

Dan spomina na žrtve holokavsta, učne ure, 
posvečene pogovoru o človekovih pravicah, v sklopu 
katerih si bodo dijaki ogledali tudi odlomka iz filmov 
Savlov sin in Šoa. Teža molka.

Lendava
26. 1. 12.45 SINAGOGA LENDAVA, 

Spodnja ulica 5, in 
DVOJEZIČNA SREDNJA 
ŠOLA LENDAVA, 
spletna aplikacija Zoom

»Nebo nad krematorijem je žarelo …«: lendavski 
Judje med holokavstom, predavanje Borisa 
Hajdinjaka za dijake v živo v sinagogi in virtualno 
preko aplikacije Zoom

27. 1.  v sklopu 
pouka

SINAGOGA LENDAVA, 
Spodnja ulica 5, ali
DVOJEZIČNA 
OSNOVNA ŠOLA I 
LENDAVA, spletna 
aplikacija Zoom

Spoštujmo človeško dostojanstvo, spominska učna 
ura za devetošolce

 v sklopu 
pouka

DVOJEZIČNA 
OSNOVNA ŠOLA I 
LENDAVA, 
Kranjčeva ulica 44

Spoštujmo človeško dostojanstvo, šolska razstava

Lesce
SEP. 
2021 – 
JAN. 
2022

 v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA F. S. 
FINŽGARJA LESCE, 
Begunjska cesta 7

Projekt Krokus, izdelava QR kod in Davidove zvezde 
ob vrtičku s posajenimi žafrani ter izdelava papirnatih 
žafranov za okrasitev šole v spomin na otroške žrtve 
holokavsta

DEC. 
2021

 v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA F. S. 
FINŽGARJA LESCE, 
Begunjska cesta 7

Šest milijonov ladjic: spomin na preteklost in 
rešitev za prihodnost, izdelovanje papirnatih ladjic v 
spomin na žrtve holokavsta

JANuAr  v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA F. S. 
FINŽGARJA LESCE, 
Begunjska cesta 7

Šoa – Kako je lahko človek kaj takega dopustil?, 
gostujoča razstava Yad Vashema. Ob tem bo na šolski 
spletni strani objavljen tudi kratek film o holokavstu.

Ljubečna
DEC. 
2021 – 
JAN. 
2022

 v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
LJUBEČNA, 
Kocbekova cesta 40a

Razstava o holokavstu, razstava leposlovnih del na 
tematiko holokavsta

JANuAr  pred 
poukom 
in v času 
prostih ur

OSNOVNA ŠOLA 
LJUBEČNA, 
Kocbekova cesta 40a

Dan spomina na žrtve holokavsta, predvajanje 
različnih izobraževalnih filmov o holokavstu v okviru 
januarske kinoteke

 v sklopu 
pouka

Anne Frank,  predstavitev zgodbe Anne Frank s 
primerjavo, kako je zgodba podana v knjigi in v stripu.

Art Spiegelman: Maus, predstavitev stripa, ki jo bodo 
pripravili devetošolci v okviru angleške bralne značke.



JANuAr  v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
LJUBEČNA, 
Kocbekova cesta 40a

Dan spomina na žrtve holokavsta, šolska radijska oddaja

Ljubljana
10. 1. 13.30 GIMNAZIJA POLJANE, 

Strossmayerjeva ulica 1,  
in spletna aplikacija 
Zoom

Holokavst – zgodovinski pregled, predavanje Mihe 
Poharja za dijake in splošno javnost v živo na šoli in 
virtualno preko aplikacije Zoom

17. 1. 13.30 GIMNAZIJA POLJANE, 
spletna aplikacija Zoom

»Tu se je smrt utrudila do smrti ...«: slovenske 
žrtve Auschwitza, virtualno predavanje Borisa 
Hajdinjaka za dijake in splošno javnost

24. 1. 13.30 GIMNAZIJA POLJANE, 
Strossmayerjeva ulica 1, 
in spletna aplikacija 
Zoom

Banalnost zla, predavanje Nine Miri Zalar za dijake 
in splošno javnost v živo na šoli in virtualno preko 
aplikacije Zoom

25. 1. 11.00 MUZEJ NOVEJŠE 
ZGODOVINE 
SLOVENIJE, spletna 
aplikacija Zoom 
(predhodna prijava 
na natasa.robeznik@
muzej-nz.si)

Življenje in delo v taborišču, virtualna učna ura za 
učence tretje triade OŠ in srednješolce

26. 1. 11.00 MUZEJ NOVEJŠE 
ZGODOVINE 
SLOVENIJE, spletna 
aplikacija Zoom 
(predhodna prijava 
na natasa.robeznik@
muzej-nz.si)

Pričevanje preživelega taboriščnika, virtualni 
pogovor s preživelim taboriščnikom Dušanom 
Stefančičem za učence tretje triade OŠ, srednješolce 
in študente

12.15 Predmeti iz taborišč, virtualna učna ura, izvedena 
v sodelovanju s preživelim taboriščnikom, za učence 
tretje triade OŠ, srednješolce in študente

27. 1.  v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
KOSEZE, Ledarska 
ulica 23

Strpnost je doma v zeleni hiški, kulturni dan za 
učence od 6. do 9. razreda. Organizirane bodo različne 
predstavitve na temo predsodkov, stereotipov in 
diskriminacije, otrokovih pravic, kršenja človekovih 
pravic in zločinov zoper človečnost, holokavsta in drugih 
genocidov, predstavljene bodo zgodbe posameznikov, 
žrtev diskriminacije in preganjanja. Ob predstavitvah si 
bodo učenci ogledali kratke videe in filme ter prebirali 
odlomke iz literarnih predlog, temu pa bo sledil pogovor 
z učenci. Učenci bodo na koncu pripravili različne 
plakate ter zapisali pesmi ali razmišljanja o naučenem.

28.–
30. 1.

 v sklopu 
pouka

GIMNAZIJA POLJANE, 
Strossmayerjeva ulica 1

Auschwitz-Birkenau, šolska ekskurzija v nekdanje 
uničevalno taborišče in obisk tamkajšnjega muzeja

JANuAr  v sklopu 
pouka

OSNOVNA 
ŠOLA KOLEZIJA, 
Splitska ulica 13

Dan spomina na žrtve holokavsta ;  v okviru dneva 
dejavnosti bodo devetošolci prisluhnili tematskemu 
predavanju, si ogledali kratke filme in posneto pričevanje 
preživelega udeleženca holokavsta ter se udeležili 
virtualne muzejske delavnice MNZS Lagersprache.



JANuAr  v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
SAVSKO NASELJE, 
Matjaževa ulica 4

Dan spomina na žrtve holokavsta, projekcija 
videoposnetka o pomenu spominskega dneva in 
njegovega obeleževanja, ki ga bodo pripravili učenci šole.

Spomin na holokavst, predavanje Urše Brinovec za 
devetošolce

Žrtve holokavsta so bili tudi otroci!, spominska 
razstava, ki jo bodo pripravili učenci šole.

 v sklopu 
pouka

OSNOVNA 
ŠOLA ŠENTVID, 
Prušnikova ulica 98

Dnevnik Ane Frank in Miriam Steiner Aviezer: 
Vojak z zlatimi gumbi,  učna aktivnost za devetošolce, 
v sklopu katere bodo učenci prebirali odlomke iz 
literarnih predlog ter se pogovarjali o holokavstu in 
njegovih žrtvah, antisemitizmu in strpnosti danes.

Lo gatec
JANuAr  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 8 
TALCEV LOGATEC, 
Notranjska cesta 3

Holokavst, razstava učencev šole, v okviru katere 
bodo grozote holokavsta predstavljene s knjigami in 
filmi na to tematiko.

Učenje o holokavstu, tematska učna ura

Maribor
18. 1.  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
FRANCA ROZMANA - 
STANETA MARIBOR, 
Kersnikova ulica 10

Spomini v knjigah, bralne urice v sklopu pouka 
dejavnosti za učence od 6. do 9. razreda, namenjene 
prebiranju knjig, ki obravnavajo temo holokavsta.

25. 1.  v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
FRANCA ROZMANA - 
STANETA MARIBOR, 
Kersnikova ulica 10

Spomini v knjigah, bralne urice v sklopu pouka 
dejavnosti za učence od 6. do 9. razreda, namenjene 
prebiranju knjig, ki obravnavajo temo holokavsta.

26. 1. 11.00 SREDNJA ŠOLA 
ZA TRŽENJE IN 
DIZAJN MARIBOR, 
Mladinska ulica 14

Klara Kukovec, ogled kratkega dokumentarnega 
filma o prvi mariborski zdravnici judovskega porekla 
in pogovor s soscenaristko Marjetko Bedrač

27. 1. 13.30 CENTER JUDOVSKE 
KULTURNE DEDIŠČINE 
SINAGOGA MARIBOR, 
spletna aplikacija Teams

Poučevanje o holokavstu, virtualno strokovno 
srečanje za pedagoške delavce. Srečanje bo 
organizirano v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo.

 v sklopu 
pouka

SREDNJA EKONOMSKA 
ŠOLA IN GIMNAZIJA 
MARIBOR, Trg 
Borisa Kidriča 3

Dan spomina na žrtve holokavsta, šolska radijska 
oddaja

JANuAr  v sklopu 
pouka

SREDNJA EKONOMSKA 
ŠOLA IN GIMNAZIJA 
MARIBOR, Trg 
Borisa Kidriča 3

Projekt Krokus, položitev kamenčkov na prostor, 
zasajen z rumenimi žafrani, v spomin na otroške 
žrtve holokavsta



JANuAr  v času 
odprtosti 
knjižnice

PIONIRSKA KNJIŽNICA 
ROTOVŽ, Rotovški 
trg 6 (predhodna 
prijava na telefonsko 
številko 02 235 21 06)

Draga Ana Frank …, program za učence višjih 
razredov osnovne šole, v okviru katerega bodo 
učencem predstavljeni sodobni mladinski romani 
na temo druge svetovne vojne, učenci pa bodo tako 
spodbujeni k literarnozgodovinskemu raziskovanju.

fEb-
ruAr

 v sklopu 
pouka

SREDNJA EKONOMSKA 
ŠOLA IN GIMNAZIJA 
MARIBOR, Trg 
Borisa Kidriča 3

Auschwitz-Birkenau, šolska ekskurzija v nekdanje 
uničevalno taborišče in obisk tamkajšnjega muzeja

JuNIJ  v sklopu 
pouka

SREDNJA EKONOMSKA 
ŠOLA IN GIMNAZIJA 
MARIBOR, Trg 
Borisa Kidriča 3

Šest milijonov ladjic: spomin na preteklost in 
rešitev za prihodnost, prireditev ob zaključku 
projekta izdelovanja papirnatih ladjic v spomin 
na žrtve holokavsta, ki ga je spodbudil prof. Boris 
Krabonja.

Miklavž na Dravskem po lju
27. 1.  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM POLJU, 
Cesta v Dobrovce 21

Šest milijonov ladjic: spomin na preteklost in 
rešitev za prihodnost, izdelovanje papirnatih ladjic v 
spomin na žrtve holokavsta

JANuAr  v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
MIKLAVŽ NA 
DRAVSKEM POLJU, 
Cesta v Dobrovce 21

To ni otroška igra: Otroci in igra – ustvarjalnost 
med holokavstom, gostujoča razstava Yad Vashema

Schindlerjev seznam, ogled filma z učenci 9. b

Mislinja
24.–
28. 1.

 v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
MISLINJA, Šentilj 
pod Turjakom 1

Holokavst skozi otroške oči ;  devetošolci bodo 
četrtošolcem predstavili zgodbe njihovih vrstnikov v 
času holokavsta, četrtošolci pa bodo nato na tablo želja 
zapisali svoja razmišljanja o pomenu spominjanja na 
žalostne dogodke iz preteklosti.

Murska So bo ta
25. 1. 9.45 POMURSKI MUZEJ 

MURSKA SOBOTA, 
Trubarjev drevored 4

Prekmurski Judje, muzejska učna ura za dijake 
Gimnazije Murska Sobota

27. 1.  v sklopu 
pouka

GIMNAZIJA 
MURSKA SOBOTA, 
Šolsko naselje 12

Dan spomina na žrtve holokavsta, učna ura za dijake 
3. letnika, v okviru katere si bodo dijaki ogledali krajši 
dokumentarni film o holokavstu dveh nekdanjih 
dijakov gimnazije in pripravili krajši kulturni 
program.

APrIl  v sklopu 
pouka

MURSKA SOBOTA, 
Pomurski muzej 
Murska Sobota in 
mestno središče

»Spotikavci« – tlakovci spomina, voden ogled 
po spominskih obeležjih, postavljenih v spomin na 
soboške Jude, za dijake Gimnazije Murska Sobota



No va Gorica
27. 1. 9.00 GIMNAZIJA 

NOVA GORICA, 
Delpinova ulica 9

Holokavst in goriški Judje – v spomin in opomin, 
predavanje dr. Renata Podbersiča za dijake 4. letnika 
in člane zgodovinskega krožka

JANuAr  v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
FRANA ERJAVCA 
NOVA GORICA, 
Kidričeva ulica 36

Dan spomina na žrtve holokavsta, spominska učna 
ura

Pesnica pri Mariboru
28. 1.  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
PESNICA, Pesnica 
pri Mariboru 44

Šest milijonov ladjic: spomin na preteklost in 
rešitev za prihodnost, izdelovanje papirnatih ladjic v 
spomin na žrtve holokavsta

JANuAr  v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
PESNICA, Pesnica 
pri Mariboru 44

Spomin in opomin, učna ura na temo holokavsta za 
devetošolce

Preska
27. 1.  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
PRESKA, Preška cesta 22

Footprints – Stopinje: Odkrivanje holokavsta 
skozi zgodovinske artefakte, pouk o holokavstu in 
ogled kratkega videa. Učenci bodo nato na osnovi 
fotografij različnih artefaktov iz koncentracijskih 
taborišč skušali sestaviti življenjske zgodbe lastnikov 
posameznih artefaktov.

P tuj – Grajena
24. 1.  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
LJUDSKI VRT PTUJ, 
Župančičeva ulica 10, in
PODRUŽNIČNA ŠOLA 
GRAJENA, Grajena 60

Holokavst 1933–1945 (Pogum, da se spominjamo) 
in Auschwitz – kraj na Zemlji: Auschwitz Album, 
odprtje gostujočih razstav Spominskega centra 
Simona Wiesenthala, Yad Vashema in Sinagoge 
Maribor ter ogled virtualnega predavanja Borisa 
Hajdinjaka Slovenske žrtve Auschwitza
Holokavst, tematske učne ure

Projekt Krokus, šolska razstava na temo holokavsta, 
na kateri bodo razstavljene tudi papirnate ladjice, 
izdelane v sklopu projekta Šest milijonov ladjic: 
spomin na preteklost in rešitev za prihodnost.

Radlje o b Dravi
JANuAr  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
RADLJE OB DRAVI, 
Koroška cesta 17

Dan spomina na žrtve holokavsta, različne 
aktivnosti, v sklopu katerih bodo pripravljeni 
priložnostna razstava, šolska radijska oddaja in kratek 
tematski film.



Sladki Vrh
JANuAr  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
SLADKI VRH, 
Sladki Vrh 8/a

Projekt Krokus, učna delavnica, v sklopu katere bo 
skupina nadarjenih učencev pripravila razstavo o 
holokavstu.

Spomin na holokavst, šolska razstava

27. 1.  v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
SLADKI VRH, 
Sladki Vrh 8/a

Spomin na holokavst, spominska ura, izvedena po 
šolskem radiu

Slo venska B istrica – Zgornja Lo žnica
18. 1. 11.00 SREDNJA ŠOLA 

SLOVENSKA 
BISTRICA, Ulica 
dr. Jožeta Pučnika 21

Sorodniki borcev Pohorskega bataljona kot žrtve 
nacističnega nasilja, predavanje Borisa Hajdinjaka

JANuAr  v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
POHORSKEGA 
ODREDA SLOVENSKA 
BISTRICA, Kopališka 
ulica 1, in
PODRUŽNIČNA ŠOLA 
ZGORNJA LOŽNICA, 
Zgornja Ložnica 20

Razstava o holokavstu, ki jo bodo pripravili 
devetošolci in jo predstavili sošolcem.

Spominska ura, šolska radijska oddaja, posvečena 
temi holokavsta

Spo dnji Duplek
24.–
28. 1.

 v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
DUPLEK, Korenska 
cesta 31

Tri obljube, ogled kratkega dokumentarnega filma 
in učenje o holokavstu v sklopu pouka zgodovine za 
devetošolce

Deček v črtasti pižami, ogled filma in učenje o 
holokavstu v sklopu pouka slovenščine za devetošolce

Dnevnik Ane Frank, branje odlomkov iz literarne 
predloge v angleščini ter poustvarjanje v obliki pisanja 
lastnega dnevnika in pesmi »diamond shape palm« v 
sklopu pouka angleščine za devetošolce

Vojna pred našimi očmi – Anini vrstniki danes, 
predstavitev referatov učencev od 7. do 9. razreda v 
sklopu izbirnega predmeta Verstva in etika

Starše
24. 1. 12.00 OSNOVNA ŠOLA 

STARŠE, Starše 5
Moja prababica Klara, predavanje Mojce Horvat o 
prvi mariborski zdravnici Klari Kukovec

25. 1.–
4. 2.

 v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
STARŠE, Starše 5

Spomini na holokavst – skozi oči judovskih deklet 
in žena, spominske ure, ki jih bodo pripravile in 
izvedle devetošolke, in ogled filma Klara Kukovec.



Stična
JANuAr  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
STIČNA, Cesta 
občine Hirschaid 1

V spomin in opomin, razstava, ki jo bodo pripravili 
učenci šole.

Šenčur
27. 1. 9.00 OSNOVNA ŠOLA 

ŠENČUR, Pipanova 
cesta 43

Asher Kravitz: Judovski pes, gledališka predstava za 
učence šole in pogovor z igralcem Miho Rodmanom

Šentvid pri Stični
27. 1.  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
FERDA VESELA 
ŠENTVID PRI STIČNI, 
Šentvid pri Stični 46

V spomin in opomin, razstava na temo holokavsta, 
sestavljena iz zapisov, ki jih bodo učenci pripravili ob 
branju knjig in ogledu filmov na temo holokavsta ter 
zapisovanju pričevanj preživelih taboriščnikov.

Ško cjan
27. 1.  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
FRANA METELKA 
ŠKOCJAN, Škocjan 51

Zgodba Anne Frank, učna ura za učence, vključene v 
interesno dejavnost Mladi zgodovinarji

Projekt Krokus ;  učenci, ki so vključeni v ta projekt, 
bodo druge učence povabili h gredici z rumenimi 
žafrani ter jim razložili pomen in namen projekta.

Otroci v holokavstu, virtualni ogled ene od tematskih 
razstav Yad Vashema z devetošolci

Tišina
27. 1.  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
TIŠINA, Tišina 4b

Pisma Eriki Fürst, ogled filma o preživeli slovenski 
Judinji in izvedba delavnic na temo holokavsta za 
učence 8. in 9. razredov v sklopu pouka zgodovine

JANuAr  v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
TIŠINA, Tišina 4b

Judje in holokavst, učne ure za učence 7. razredov v 
sklopu pouka domovinske in državljanske kulture ter 
etike

Dnevnik Ane Frank, poustvarjanje po literarni 
predlogi v sklopu pouka likovne umetnosti in 
slovenščine

Holokavst, razstava plakatov, ki jo bodo pripravili 
učenci v sklopu neobveznega izbirnega predmeta 
Mladi zgodovinarji.



Velenje
27. 1.  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
ŠALEK, Šalek 87

Kako je holokavst zaznamoval drugo svetovno vojno, 
delavnica, v okviru katere bodo učenci spoznavali 
zgodovino holokavsta ter uporabo bojnih plinov za 
namen množičnega uničenja. Učenci bodo svoje 
znanje lahko preverili tudi v spletnem kvizu.

Vitanje
27. 1.  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
VITANJE, Doliška cesta 1

Dan spomina na žrtve holokavsta ;  v okviru dneva 
dejavnosti bo skupina učencev pripravila tematsko 
razstavo in kratek film ter ju predstavila drugim 
učencem šole.

Zagorje o b Savi
JANuAr  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
TONETA OKROGARJA, 
Šolska ulica 1

Dan spomina na žrtve holokavsta, učne ure na temo 
holokavsta

Zgornja Kungo ta
JANuAr  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
KUNGOTA, 
Plintovec 10c

Predstavitev o holokavstu, ki jo bodo pripravili 
devetošolci.

Projekt Krokus, različne aktivnosti v sklopu projekta, 
posvečenega otroškim žrtvam holokavsta, z učenci 
9. b razreda

Šest milijonov ladjic: spomin na preteklost in 
rešitev za prihodnost, izdelovanje papirnatih ladjic v 
spomin na žrtve holokavsta

24. 1.–
4. 2.

 v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
KUNGOTA, 
Plintovec 10c

Slovenci v nemških koncentracijskih taboriščih, 
gostujoča razstava MNZS in izvedba vodenih ogledov 
razstave za devetošolce

Zgornje Gorje
27. 1.  v sklopu 

pouka
OSNOVNA ŠOLA 
GORJE, Zgornje 
Gorje 44a

Obeležitev spomina na žrtve holokavsta,  krajša 
spominska slovesnost s prižigom svečk v spomin na 
vse žrtve holokavsta in nagovorom po šolskem radiu, 
ki ga bodo pripravili in prebrali učenci izbirnega 
predmeta Državljanske in domovinske vzgoje ter 
etike.



JANuAr  v sklopu 
pouka

OSNOVNA ŠOLA 
GORJE, Zgornje 
Gorje 44a

Spomin na žrtve holokavsta, ogled različnih 
televizijskih vsebin in filma Deček v črtasti pižami, 
prebiranje pričevanj preživelih taboriščnikov in 
pogovori s sedmošolci na temo kršenja človekovih 
pravic v sklopu izbirnega predmeta Državljanske in 
domovinske vzgoje ter etike

 

organizatorji pedagoških aktivnosti na šolah: DvoJEzIčNA oš I lENDAvA; DvoJEzIčNA SrEDNJA šolA 
lENDAvA; gImNAzIJA kočEvJE; gImNAzIJA koPEr; gImNAzIJA murSkA SoboTA; gImNAzIJA NovA gorICA; 
gImNAzIJA PolJANE, lJublJANA; oš bošTANJ; oš Dr. bogomIrJA mAgAJNE DIvAčA S Pš vrEmE IN SENožEčE; 
oš DuPlEk; oš DušANA flISA HočE; oš f. S. fINžgArJA lESCE; oš fArA; oš fErDA vESElA šENTvID PrI STIčNI; 
oš frANA ErJAvCA NovA gorICA; oš frANA mETElkA škoCJAN; oš frANCA rozmANA - STANETA mArIbor; 
oš gorJE; oš HAJDINA; oš JANkA moDrA, Dol PrI lJublJANI; oš kAPElA; oš kolEzIJA, lJublJANA; oš koSEzE, 
lJublJANA; oš kuNgoTA; oš lIvADE IzolA; oš lJubEčNA; oš lJuDSkI vrT PTuJ S Pš grAJENA; oš mIklAvž NA 
DrAvSkEm PolJu; oš mISlINJA; oš ob rINžI, kočEvJE; oš 8 TAlCEv logATEC; oš PESNICA; oš PoHorSkEgA 
oDrEDA SlovENSkA bISTrICA S Pš zgorNJA ložNICA; oš PrESkA; oš rADlJE ob DrAvI; oš SAvSko NASElJE, 
lJublJANA; oš SlADkI vrH; oš STArA CErkEv; oš STArI Trg ob kolPI; oš STAršE; oš STIčNA; oš šAlEk, vElENJE; 
oš šENčur; oš šENTvID, lJublJANA; oš TIšINA; oš ToNETA okrogArJA, zAgorJE ob SAvI; oš vITANJE; oš voJkE 
šmuC IzolA; oš zborA oDPoSlANCEv kočEvJE; SrEDNJA EkoNomSkA šolA IN gImNAzIJA mArIbor; SrEDNJA 
EkoNomSko-PoSlovNA šolA koPEr; SrEDNJA šolA DomžAlE; SrEDNJA šolA SlovENSkA bISTrICA; SrEDNJA 

šolA zA TržENJE IN DIzAJN mArIbor.
 

organizatorji prireditev za splošno javnost: CENTEr JuDovSkE kulTurNE DEDIščINE SINAgogA 
mArIbor; DrušTvo zA PovEzovANJE romSkIH žENSk lolI luluDI, mArIbor; gAlErIJA-muzEJ lENDAvA; 
HoTEl mITrA, PTuJ; JuDovSkI kulTurNI CENTEr lJublJANA; kNJIžNICA – kulTurNI CENTEr lENDAvA; 
kulTurNA čETrT žIDovSkA, mArIbor; kulTurNo DrušTvo člEN 7 zA AvSTrIJSko šTAJErSko – PAvlovA 
HIšA, PoTrNA (lAAfElD, AvSTrIJA); mArIborSkA kNJIžNICA, oSrEDNJA kNJIžNICA IN čITAlNICA, PIoNIrSkA 
kNJIžNICA roTovž, kNJIžNICA lovrENC NA PoHorJu; mINI TEATEr, lJublJANA; muzEJ NovEJšE zgoDovINE 
CElJE; muzEJ NovEJšE zgoDovINE SlovENIJE, lJublJANA; občINA lENDAvA; PArk voJAškE zgoDovINE PIvkA; 
PokrAJINSkA IN šTuDIJSkA kNJIžNICA murSkA SoboTA; PokrAJINSkI muzEJ kočEvJE; PokrAJINSkI muzEJ 
PTuJ ormož; PomurSkI muzEJ murSkA SoboTA; SINAgogA lENDAvA – SlovENSkI muzEJ HolokAvSTA; 
ToSCH.Tv; zAvoD zA kulTuro, TurIzEm IN šPorT murSkA SoboTA; zDružENJE EPEkA, So. P., mArIbor; 

zNANSTvENorAzISkovAlNI CENTEr SlovENSkE AkADEmIJE zNANoSTI IN umETNoSTI, lJublJANA.
 

koordinator projekta: center judovske kulturne dediščine sinagoga maribor.
 

posamezne prireditve, ki so del projekta šoa – spominjajmo se 2022, so podprli: 
PrEDSEDNIk rEPublIkE SlovENIJE boruT PAHor; mESTNA občINA lJublJANA; mESTNA občINA mArIbor; 
mESTNA občINA murSkA SoboTA; mINISTrSTvo zA kulTuro rS; mINISTrSTvo zA zuNANJE zADEvE rS; občINA 
kočEvJE; občINA lENDAvA; urAD rEPublIkE SlovENIJE zA mlADINo; vElEPoSlANIšTvo DržAvE IzrAEl; 
vElEPoSlANIšTvo rEPublIkE PolJSkE v lJublJANI; vElEPoSlANIšTvo zvEzNE rEPublIkE NEmčIJE; zAvoD 

rEPublIkE SlovENIJE zA šolSTvo.


