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POVZETEK
Pozdrav ptic miru je osrednji projekt OŠ Lava, ki beleži že 15. obletnico delovanja. Odločili
sva se, da raziščeva, kdo podpira ta projekt in kako je sploh nastal. Ker nama mir veliko pomeni
in se na dan Pozdrav ptic miru trudimo širiti in ozaveščati ljudi o miru, naju je zanimalo, kaj si
ljudje mislijo o tem gibanju in kaj jim mir predstavlja. O tem sva povprašali tudi celjsko podžupanjo Bredo Arnšek in celjsko svetnico Natašo Milohnoja. Bistvene podatke o projektu pa
sva izvedeli iz pogovora z ravnateljico OŠ Lava, Marijano Kolenko, ki je glavna pobudnica
tega projekta, in koordinatorico projekta gospo Polono Gracer.
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OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA, CILJEV, RAZISKOVALNIH
VPRAŠANJ IN HIPOTEZ
1.1 UVOD

Idejo za projekt Pozdrav ptic miru je pred 15. leti podala ravnateljica OŠ Lava Marijana
Kolenko. Zamisel je dobila na podlagi dogodka, ki so ga izvedli v mestu Celju v okviru
Knjigobub. Ko se je ta dogodek zaključil, je želela, da bi ob svetovnem dnevu miru
naredili nekaj velikega, nekaj takšnega, kar bi ljudi ozaveščalo, kako pomemben je mir.
Da bi se ljudje zavedali privilegija, da živimo v svobodni domovini, da med seboj živimo v lepih odnosih, da si pomagamo in se opominjamo, da ne smemo biti nestrpni
drug do drugega … Mir je v resnici osnova za dobro življenje, zato bova v tej nalogi
predstavili vizijo, začetke in današnje delovanje projekta Pozdrav ptic miru.
1.2 HIPOTEZE
H1: Vsi učenci OŠ Lava poznajo projekt Pozdrav ptic miru.
H2: Vsi učenci se zavedajo pomena miru.
H3: Učenci vedo, zakaj imamo ob svetovnem dnevu miru delavnice v mestu.
H4: Učenci naše šole vedo, da je pobudnica gibanja Pozdrav ptic miru Marijana Kolenko.
H5: Učenci so seznanjeni, da prizadevanja našega gibanja podpira tudi nekateri državniki.
H6: Učenci vedo, da pri tem projektu sodelujejo tudi druge šole po Evropi.
1.3 RAZISKOVALNE METODE
Raziskovalne metode, ki sva jih uporabili v raziskovalni nalogi so:
- Raziskovanje
Med pisanjem raziskovalne naloge, sva bili izpostavljeni številnim omejitvam zaradi trenutne
epidemiološke slike. Na srečo se je osrednji dogodek Pozdrava ptic miru odvil septembra 2020,
ko še niso veljali strogi ukrepi za preprečevanje epidemije, a kasneje pri raziskovalnem delu
sva se soočili s težavo, saj je bil omejen dostop do knjižnic, kjer bi lahko poiskali članke
različnih medijev, ki so poročali o dogodku v preteklih letih. Prav tako je bila zaradi šolanja na
daljavo otežena komunikacija med nama in najino mentorico.
Večino informacij sva tako pridobili na spletni strani OŠ Lava in v intervjujih, ki sva jih opravili
z ravnateljico OŠ Lava Marijano Kolenko in koordinatorico Polono Garcer ter podžupanjo
Mestne občine Celje Bredo Arnšek in mestno svetnico Natašo Milohnoja.
- Anketiranje
Anketo sva oblikovali na spletni strani 1KA in jo s pomočjo učiteljev predmetne stopnje posredovali učencem naše šole. Anketa je imela 15 vprašanj. Anketni vprašalnik je dodan v prilogi.
- Raziskovalni pogovor ali intervju
Opravili sva intervju z go. Marjano Kolenko, go. Polono Gracer. Za mnenje o projektu pa sva
povprašali tudi go. podžupanjo Bredo Arenšek in mesto svetnico Natašo Milohnoja.
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Spodnja shema prikazuje faze raziskovanja, ki sva jih opravili.
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Shema 1: Metode dela.
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POZDRAV PTIC MIRU

Namen projekta z večletno tradicijo je ozaveščati otroke in odrasle o pomenu miru in
ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu.

2.1 ZAČETKI IN RAZVOJ PROJEKTA
»MIR – SVOBODA – SOČUTJE – brez mene ne gre«, je misel, s katero že 15. leto zapored
obeležujemo svetovni dan miru. Idejo za projekt je pred 15. leti podala ravnateljica OŠ Lava,
Marijana Kolenko. Projekt je nastal na podlagi dogodka, ki so ga izvedli v mestu Celju v okviru
Knjigobub. Ko se je ta dogodek zaključil, je Marjana Kolenko razvila idejo, da bi ob svetovnem
dnevu miru pripravili dogodek, ki bi ljudem sporočal, kako pomemben je mir, da bi se ljudje
zavedali, kako pomembno je, da živimo v svobodni domovini, da med seboj živimo v lepih
odnosih, da si pomagamo in se opominjamo, da ne smemo biti nestrpni drug do drugega …
Tako se je torej začela ideja, da bi bile ptice miru tiste, ki bi v simbolnem pomenu pomagale
širiti idejo miru v šoli med učenci, zaposlenimi in vsemi, ki delajo med otroki. Mir je v resnici
dobrina, ki se je zavedajo le redki.

Slika 1: Logo projekta Pozdrav ptic miru, avtor Urh Kodre. (OŠ Lava, 2020)

Slika 2: Primer delavnic razredne stopnje. Slika 3: Delavnica »Lectovo srce«. (Videnšek,
(Videnšek, 2019)
2019)
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2.2 SODELOVANJE JE KLJUČNO ZA RAVOJ PROJEKTA
Projekt Pozdrav ptic miru se razvija in raste vse od začetkov leta 2005 in v zadnjih letih že
prerašča v gibanje, ki poudarja sožitje in prijateljstvo med ljudmi. Ključno za razvoj projekta
je sodelovanje. V vseh letih so vrednost projekta prepoznale mnoge inštitucije, ki so se mu
pridružile.
Projektu se vsako leto pridružuje Mestna občina Celje, ki pomaga širiti idejo miru med druge
občine na Hrvaškem, v Srbiji in Nemčiji.
Prav tako je bil projekt zelo dobro sprejet v partnerskih šolah v tujih državah v okviru projekta
Erasmus+, s katerimi je sodelovala OŠ Lava, in sicer v Nemčiji, Turčiji, Španiji, na
Nizozemskem in na Portugalskem.
Prizadevanja projekta podpirajo tudi najvišji predstavniki slovenske politike. Tako so nas na
prireditvi s svojim obiskom v preteklih letih počastili predsednik države Borut Pahor,
predsednik državnega zbora Milan Brglez, poslanka Janja Sluga, župan občine Celje Bojan
Šrot, podžupanja mestne občine Celje Breda Arnšek, varuhinja človekovih pravic Vlasta
Nussdofer, varuh človekovih pravic Peter Svetina in mnogi drugi.
Vsako leto Radio Celje in Novi tednik pomagata in poskrbita za medijsko pokritost dogodka,
ki se odvija na celjskih ulicah.
Že nekaj let zapored šola tretjo soboto v mesecu septembru poskrbi, da pripravi tudi odmevno
javno prireditev, na katero so povabljene tudi partnerske šole v projektu. Šole tako poskrbijo,
da njihovi učenci in dijaki pripravijo različne plesne in pevske točke, ki jih predstavijo na odru.
Vsako leto se projektu pridruži več šol in organizacij, tako so do sedaj sodelovale:
Gimnazija Celje Center, Amnasty International, I. gimnazija Celje, Društvo za Združene narode
za Slovenijo, OŠ Sostro, OŠ Brežice, III. OŠ Celje, OŠ Dragomelj, Škofijska karitas, IV. OŠ
Celje, OŠ Kobilje, OŠ Polzela, Srednja zdravstvena šola, OŠ Toma Brejca, POŠ Loka pri
Žusmu, OŠ Fokovci, Šolski center Celje – Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja ter
Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, OŠ Fram, OŠ Križe, Vrtec Zarja Celje,
OŠ Ledina, OŠ Selnica ob Dravi, OŠ Miklavž na Dravskem polju, Dom ob Savinji, OŠ Zalog
Ljubljana, OŠ Petrovče, OŠ Frana Roša, OŠ Štore, OŠ Vitanje, OŠ Podzemelj, I. OŠ Celje, II.
OŠ Celje, OŠ Bojana Ilicha, OŠ Žalec, OŠ Lesično, OŠ Gustava Šiliha, OŠ Slivnica pri Celju,
PŠ Prevoje, OŠ Blagovna, Center za usposabljanje in delo Dobrna, Mladinski center Celje,
Glasbene šola Celje, OŠ Sečovlje, Vrtec Griže, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, OŠ Toneta
Okrogarja, Escola basica Padre Joaquim Maria Fernandes, Grundschule HOLK, Osnovna šola
Griže, OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran, OŠ Planina pri Sevnici, OŠ Metlika, OŠ Šmarje
pri Kopru, OŠ Dragomer, OŠ Turnišče, OŠ Odranci, OŠ Šturje.
2.3 DELOVANJE PROJEKTA DANES
Dojemanje miru se s časom spreminja. Naši starši so se rodili v mirno državo, naše generacije
pa stojijo na pragu zelo nemirnih časov. Včasih je bila večja solidarnost, ljudje so si bolj
pomagali, zdaj pa je veliko individualizma, ljudje se zapirajo v svoja okolja, saj so vlogo
prevzela čisto druga omrežja (internet). Včasih so se ljudje pogovarjali v živo, sedaj pa se
pogovarjajo preko družbenih omrežji. Mir je imel v preteklih letih mnogo pomembnejšo vlogo,
in zato je pomembno ljudi ozaveščati, da mir ni nekaj samo po sebi umevnega.
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Že osmo leto je organizatorka projekta na OŠ Lava Polona Gracer, ki vsako leto poskrbi, da se
projektu priključijo vsi sodelujoči in da prireditev v mestu Celju poteka brez zapletov.
Kot najizrazitejšo dejavnost Pozdrava ptic miru omenimo delavnice, na katerih učenci in učitelji
mimoidočim na različne načine sporočajo idejo o miru. Meščani lahko na ta dan skupaj z otroki
rišejo, pišejo, razmišljajo, fotografirajo, pojejo in skačejo. Na delavnicah se izvajajo razne
dejavnosti, kot so izdelovanje ptic miru, poklanjanje lepih misli o miru, risanje, tek miru, pohod
miru, izdelava plakatov, literarna ustvarjanja, pevski nastopi ter podobne dejavnosti, ki jih
izvajajo učenci, dijaki in otroci.
Obiskovalci pa se lahko udeležijo tudi osrednjega dogodka, ki poteka na odru in kjer se
posamezne šole predstavijo s svojimi točkami. Vsako leto dogodek obišče tudi več znanih ljudi,
ki podpira omenjeni dogodek. Vrhunec dogodka je predaja poslanic miru. Poslanica miru je
vsako leto novo razmišljujoče sporočilo o miru, ki ga zapiše učenec OŠ Lava.
2.4 POSLANICE MIRU
Vsako leto v začetku šolskega leta učenci pri predmetih državljanska in domovinska vzgoje ter
etika in pri slovenščini pišemo zapise o miru. Največkrat skušamo o miru razmišljati pozitivno
in predati pomembno sporočilo o naših doživljanjih sveta.
Nekaj poslanic preteklih let:
2017/2018: »Nihče ni popoln, nihče ni bedak. Vsak je le človek in vsak svoj junak«. Anika
Brežnik
2016/2017: »Čas za združitev ljudi, naj mir nad svetom bdi.« Nuša Žohar
2015/2016: »Jaz tebi modrosti, ti meni radost. Drug drugemu pa ljubezen in mir, skupaj
odpihneva stran prepir.« Tina Osetič in Lana Hladnik
2014/2015: »Živi svoje življenje, naj bo dobro in ne slabo. Zato sledi svojim sanjam in nikoli
ne obupaj.« Vita Viva Marolt, Melanie Midžić, Maša Lilija in Taris Vaš
2013/2014: »Mir je svoboda. Svoboda zate in zame. Svoboda, da govorim, pišem in mislim kar
čisto zares čutim.« Sergej Omerzu
2009/2010: »Mir je vez, ki daje trdnost človeštvu. Utrdimo to vez med nami tudi mi.« Katarina
Četina (Osnovna šola Lava, brez datuma)
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Slika 4: V mestu potekajo delavnice. Plakat iz leta 2019. (OŠ Lava)
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Slika 5: Izdelki učencev, ki so jih
pripravili v delavnici Pozdrav ptic
miru. (Videnšek, 2019)

Slika 6: Obisk predsednika Republike Slika 7: Obisk varuha človekovih pravic, Petra
Slovenije, Boruta Pahorja. (Videnšek, 2018) Svetina. (Videnšek, 2019)
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REZULTATI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA

Anketo sva oblikovali na spletni strani 1KA in jo s pomočjo učiteljev predmetne stopnje
posredovali učencem naše šole. Anketa je imela 15 vprašanj. Rešilo jo je 137 učencev, od tega
46% dečkov in 54% deklic. Anketni vprašalnik je dodan v prilogi.
3.1 Zastopanost anketirancev po spolu

Graf 1: Zastopanost anketirancev po spolu.
3.2 Zastopanost anketirancev po starosti
Največ anketiranih, 32 %, je bilo starih 13 let, sledijo stari 12 let (24 %), 20 % anketiranih je
bilo starih 14 let, sledijo 11-letniki z 19 %, 4 % 15-letnikov. Rešil jo je tudi 1 % starih do 10
let.

Graf 2: Zastopanost anketirancev po starosti.
3.3 Kaj menite, zakaj naša šola vsako leto organizira prireditev Pozdrav ptic miru?
Največ anketiranih, 65 %, je bilo mnenja, da je ozaveščanje o miru pomembno, 25 % jih je
bilo mnenja, da na ta način obeležimo kulturni dan, 20 % jih je odgovorilo, da ne vedo, ter 11%
je podalo odgovor, ker je to gibanje.
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Graf 3: Mnenja, zakaj šola vsako leto organizira prireditev Pozdrav ptic miru.
3.4 Ali veste, katero leto zapored že praznujemo Pozdrav ptic miru?
Iz grafa je razvidno, da je le 18 % anketiranih vedelo, katero leto praznujemo prireditev Pozdrav
ptic miru, 82 % anketiranih pa ni poznalo odgovora na to vprašanje.

Graf 4: Praznovanje projekta
3.5 Koliko let se praznuje prireditev Pozdrav ptic miru?
Od 18 % anketiranih, ki so odgovorili, da vedo, koliko let poteka prireditev, jih je 37 % odgovorilo 15 let, 29 % anketiranih je bilo mnenja, da 12 let, 26% jih je bilo mnenja, da 13 let, 8 %
anketiranih pa je bilo mnenja, da prireditev poteka 14 let.

Graf 5: Prikaz podatkov koliko let poteka prireditev.
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3.6 Pomembnost miru in svobode
Anketirane sva povprašali, kako pomembna sta zanje mir in svoboda. Tako jih je 71 %
odgovorilo, da je mir zanje zelo pomemben, ter kar 76 %, da je svoboda zelo pomembna. 22%
vprašanih je bilo mnenja, da je mir srednje pomemben,17 % pa jih je bilo mnenja, da je svoboda
srednje pomembna. Sedem odstotkov anketiranih je bilo mnenja, da bi bilo vse enako, čeprav
ne bi imeli miru in svobode.

Graf 6: Prikaz pomembnosti miru in svobode pri anketiranih.
3.7 Ali bi bilo vaše življenje brez miru drugačno?
Kar 81 % anketiranih je bilo mnenja, da bi bilo njihovo življenje brez miru drugačno, 19 % pa
jih je bilo mnenja, da bi njihovo življenje ostalo nespremenjeno oziroma da jim mir ne spremeni
življenja.

Graf 7: Prikaz življenja brez miru.
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3.8 Zakaj vsako leto, tretji teden v septembru, v celjskem mestnem jedru OŠ Lava
pripravi različne dejavnosti?
Na vprašanje 34 % anketiranih odgovorilo, da zato ker predstavljamo šolo, 51 % jih je bilo
mnenja, da učenci mimoidoče seznanjamo o pomenu miru, 35 % je delilo mnenje, da širimo
idejo o sožitju med ljudmi, 24 % je podalo odgovor ne vem.

Graf 8: Različne dejavnosti v mestu.

3.9 Pobudnik projekta Pozdrav ptic
Anketirane sva tudi povprašali, če vedo, kdo je pobudnik tega projekta. Kar 71 % anketiranih
je vedelo, da je to gospa Marijana Kolenko, 12 % je bilo mnenja, da predsednik države, g. Borut
Pahor, 10 % jih je menilo, da učitelji OŠ Lava, 7 % anketiranih pa je bilo mnenja, da župan
MOC, g. Bojan Šrot.

Graf 9: Pobudniki projekta Pozdrav ptic miru.
3.10 Kaj menite, kdo vse še podpira projekt Pozdrav ptic miru?
Med anketiranimi je 49 % mnenja, da varuhinja človekovih pravic, 50 % predsednik Republike
Slovenije, g. Pahor, 15 % posamezne šole po Evropi ter 41 % posamezne šole v Sloveniji.
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Graf 10: Podporniki projekta.
3.11 Ali menite, da smo edina šola, ki obeležuje projekt Pozdrav ptic miru?
45 % anketiranih je bilo mnenja, da smo edina šola, 55 % pa je predvideva, da nismo edina
šola, ki obeležuje ta projekt.

Graf 11: Obeležba projekta Pozdrav ptic miru.
3.12 Ali veste, da se projekt Pozdrav ptic miru širi še v druge evropske države?
Med anketiranimi je 35 % odgovorilo, da vedo, da se projekt širi v druge evropske države, 65
% pa je podalo odgovor, da ne vedo.

Graf 12: Širjenje projekta v druge evropske države.
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INTERJVU

Intervju z go. ravnateljico Marijano Kolenko, organizatorko Polono Gracer, mestno podžupanjo Bredo Arnšek, mestno svetnico Natašo Milohnoja ter mimoidočimi v Celju sva posneli v
obliki videoposnetka, ki si ga lahko ogledate na spodnji povezavi.
https://youtu.be/ezd93LOer3w
Septembra 2020 sva najprej opravili intervju z go. Marijano Kolenko, nato pa še z go. Polono
Gracer.

4.1 INTERNJU Z GOSPO MARIJANO KOLENKO
1. Kot vemo ste vi pobudnica projekta Pozdrav ptic miru. Kaj vas je inspiriralo za
projekt?
Idejo za projekt sem dala pred 15 leti. Spodbudil me je dogodek, ki so ga izvedli v mestu Celju
v okviru Knjigobub. Ko se je ta dogodek zaključil, sem želela, da nekaj ostane in tako se je
rodila ideja, da bi ob svetovnem dnevu miru naredili nekaj velikega, nekaj takšnega, kar bi ljudi
ozaveščalo, kako pomemben je mir.
Da bi se ljudje zavedali, kako pomembno je, da živimo v svobodni domovini, da med seboj
živimo v lepih odnosih, da si pomagamo in se opominjamo, da ne smemo biti nestrpni drug do
drugega … Tako se je torej rodila ideja, da bi bile ptice miru tiste, ki bi nam v simbolnem smislu
pomagale širiti idejo miru, na eni strani v šoli med učenci, zaposlenimi in vsemi, ki delajo med
otroki, in bi bili to dobro idejo širiti med ljudi.
2. Kaj var pomeni mir?
Mir je v resnici osnova. Marsikje po svetu divjajo državljanske vojne in ljudje nimajo pogojev
za svobodno gibanje. Imamo pa države, kjer vojne ni, vendar miru tudi ne, iz tega razloga se
otroci ne morejo izobraževati, ne ustvarjati …Veliko stvari se veže na besedo mir.
3. Kaj se vam zdi najpomembnejša stvar na Pozdravu ptic miru?
Meni se zdi najpomembnejše, da vi, ki predstavljate našo šolo in delate v delavnicah, kjer vsako
leto predstavljamo eno misel, razumete, zakaj to delamo in da to prenašate na občane, da lahko
svoja razmišljanja, napotek ali pozitivno misel delite z drugimi ljudi. Drugi del pa je to, kar se
vsako leto dogaja na odru, kjer gostimo pomembne osebnosti, ki podpirajo našo idejo o miru.
4. Kaj menite o lanski osrednji temi “Odločimo se, da bomo skupnost harmonije in
zdravega razuma?
Lanska tema se je rodila sama po sebi, saj v okolju in v medijih poslušamo veliko nestrpnega
izražanja, veliko širjenja negative in sovraštva med ljudmi. Zato smo se odločili, da bomo
govorili o harmoniji med nami in predvsem o zdravem razumu, kar pomeni, da si dovolimo, da
vsak različno razmišlja in da s tem ni nič narobe.
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5. Kako bi vi primerjali mir danes in mir nekoč?
Seveda se spreminja. Na primer mi, ki smo se rodili pred toliko in toliko leti, smo se rodili v
mir, vaše generacije pa stojijo na pragu zelo nemirnih časov. Včasih je bila večja solidarnost,
ljudje so si več pomagali, zdaj pa je veliko individualizma, ljudje se zapirajo v svoja okolja, saj
so vlogo prevzela čisto druga omrežja (internet). Včasih so se ljudje pogovarjali v živo, sedaj
pa se pogovarjajo preko družbenih omrežji. Mir je imel v preteklih letih mnogo pomembnejšo
vlogo.
6. Ali želite projekt Pozdrav pic miru razširiti še med ostale šole v Sloveniji?
Mi smo ga že razširili po ostalih šolah po Sloveniji, vendar ne po vseh. Lahko pa rečemo, da
imamo že v vseh kotičkih Slovenije nekaj šol, zavodov, ki podpirajo naš projekt. Smo prisotni
v Prekmurju, na Primorskem, Gorenjskem, v osrednji Sloveniji in tudi celo čez meje segamo.
Bi pa seveda, da bi bili vsi v Sloveniji temu projektu predani, potrebovali kakšno podporo na
drugi ravni, torej na Ministrstvu ali na Zavodu za šolstvo, na državni ravni torej. Da bi lažje in
hitreje razširili našo idejo. Sicer pa nam dobro gre in vsako leto nas je več, pridružujejo se nam
tudi nevladne organizacije. Tako da naša ideja kar uspešno potuje po Sloveniji in tudi izven
meja.

Slika 8: Marijana Kolenko
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4.2 INTERNJU Z GOSPO POLONO GRACER
1. Kaj se vam zdi najpomembnejša stvar na prireditvi Pozdrav ptic miru?
Zame je najpomembnejše, da občane, krajane in mimoidoče nagovorimo in jih ozavestimo o
našem pomenu Pozdrav ptic miru oz. o pomenu, kaj je v resnici mir. Kje se mir začne in kaj
lahko mi storimo za mir. Torej na ta dan nekomu polepšamo dan, s tem ko ga ozavestimo in
mu damo možnost, da tudi sam razmislio, kaj lahko naredi, da bi bilo več miru.
2. S katero stvarjo ste želeli kot organizatorka ponazoriti Pozdrav ptic miru?
Najbolj se mi zdi pomembna izvedba delavnic. Učenci se razporedite po delavnicah, vsaka
delavnica ima tudi svoj naslov in vsebino, ki se spreminja glede na temo tistega leta. Pomembno
je, da z delavnicami ponazorimo, kaj mi počnemo v šoli. Druga pomembna stvar pa je naš
osrednji dogodek na odru, ki je bil letos (septembra 2020, op. p.) zaradi omejitvenih ukrepov
nekoliko okrnjen.
3. Kaj za vas pomeni harmonija?
Harmonija zame pomeni srčno, srečno in prijetno sobivanje.
4. Kako dolgo ste že organizatorka Pozdrava ptic miru?
Lani je bilo že osmo leto.
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ZAKLJUČEK

Veliko stvari se veže na besedo mir. Pomembno je, da mi, učenci, ki predstavljamo našo šolo
in izvajamo delavnice, razumemo, zakaj to počnemo in da idejo miru prenesemo na občane.
Lanska (2019) osrednja tema dogodka Pozdravu ptic miru je bila: “Odločimo se, da bomo
skupnost harmonije in zdravega razuma,, se je rodila spontano, saj v okolju in medijih
poslušamo veliko nestrpnega izražanja, veliko širjenja negative in sovraštva med ljudmi. Zato
smo se odločili, da bomo govorili o harmoniji med nami in predvsem o zdravem razumu, kar
pomeni, da si dovolimo, da vsak razmišlja na svoj način in da s tem ni nič narobe.
Z anketo, ki sva jo pripravili sva raziskali poznavanje projekta na šoli, s tem pa ovrednotili
hipoteze, ki sva si jih zadali na začetku raziskovanja.
Najina hipoteza H1 je, da vsi učenci naše šole poznajo Pozdrav ptic miru. Hipotezo sva potrdili,
saj so s tem projektom seznanjeni vsi učenci šole, nenazadnje ta dan obeležimo z delavnicami
v mestnem jedru.
Najina hipoteza H2, se glasi, da se vsi učenci zavedajo pomena miru. Ker je 71 % anketiranih
odgovorilo, da je mir zanje zelo pomemben, sva hipotezo potrdili.
Hipoteza H3 se glasi, da učenci vedo, zakaj imamo ob svetovnem dnevu miru delavnice v
mestu. Ker jih je več kot 50 % poznalo odgovor, sva hipotezo potrdili.
Hipoteza 4 je, da učenci OŠ Lava vedo, da je pobudnica gibanja Pozdrav ptic miru ga. Marijana
Kolenko. Večina (83%) je vedela, da je pobudnica ga. Kolenko, zato sva hipotezo potrdili.
Hipotezo 5, da so učenci seznanjeni, da prizadevanja našega gibanja podpirajo tudi nekateri
državniki, sva ravno tako potrdili, ker jih je 50 % odgovorilo, da projekt podpira sam predsednik
Republike Slovenije, gospod Borut Pahor.
Hipoteza 6 se glasi, da učenci vedo, da pri tem projektu sodelujejo tudi druge šole po Evropi.
Večina vprašanih ni vedela, da sodelujejo tudi druge šole, zato sva hipotezo 6 ovrgli.

Midve z veseljem sodelujeva na delavnicah že sedem let, torej od začetka najinega šolanja, tudi
naslednji dve leti bova še z večjim veseljem širili idejo miru med Celjane. Verjameva pa tudi,
da se za naju z zaključkom šolanja na OŠ Lava projekt Pozdrav ptic miru ne bo zaključil in da
bova skušali sodelovati tudi, ko bova v srednji šoli.
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LITERATURA IN VIRI

Večinoma sva uporabile lastne vire, ki sva jih pridobili z intervjuji.
UNESCO: https://www.aspnet.si/projekti/2018-2019/pozdrav-ptic-miru.html
OŠ LAVA: https://www.oslava.si/projekti/pozdrav-ptic-miru-info/
CELJE info: https://www.celje.info/aktualno/pozdrav-ptic-miru-2020-foto/
ZAVOD CELEIA CELJE: https://www.celje.si/sl/mednarodni-projekt-pozdrav-ptic-miru

Viri slik:
SLIKA 1: Pozdrav ptic miru: https://www.oslava.si/wp-content/uploads/photo-gallery/IMG_0137.JPG
SLIKA 2: Prireditev za učence naše šole: https://www.oslava.si/wp-content/uploads/photogallery/IMG_0078.JPG
SLIKA 3: Prireditev za učence naše šole: https://www.oslava.si/wp-content/uploads/photogallery/IMG_0068.JPG
SLIKA 4: Delavnice v mesto Celju: https://www.oslava.si/wp-content/uploads/photo-gallery/IMG_0292.JPG
SLIKA 5: Delavnice v mestu Celju:
https://www.oslava.si/wp-content/uploads/photo-gallery/IMG_0160.JPG
SLIKA 6: Obisk predsednika države Boruta Pahorja: https://www.oslava.si/wp-content/uploads/photo-gallery/IMG_9155.JPG
SLIKA 7: Obisk: https://www.oslava.si/wp-content/uploads/2019/04/IMG_0259.jpg
SLIKA 8: Primer delavnic: https://www.oslava.si/wp-content/uploads/2019/04/flajer.png
SLIKA 9: Primer delavnic https://www.oslava.si/wp-content/uploads/2019/04/flajer.png
SLIKA 10: Izdelek iz delavnic: https://www.oslava.si/wp-content/uploads/photo-gallery/IMG_0130.JPG
SLIKA 11: Plakat za Pozdrav ptic miru: https://www.oslava.si/wp-content/uploads/photogallery/IMG_0132.JPG
SLIKA 12: Marijana Kolenko: https://images.app.goo.gl/3nDwtcejMfp13WWWA
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PRILOGA

ANKETA
Q1 - Spol:
Moški
Ženski

Q2 - V katero starostno skupino spadate?
do 10 let
11 let
12 let
13 let
14 let
15 let

Q3 - Kaj menite, zakaj naša šola vsako leto organizira prireditev Pozdrav ptic miru?
Možnih je več odgovorov

ker je to gibanje
ker je ozaveščanje o miru pomembo
ker tako obeležimo kulturni dan
ne vem

Q4 - Ali veste katero leto zapored že praznujemo Pozdrav ptic miru?
da
ne

Q5 - Če ste odgovoril/-a z DA, odgovori, koliko let?
12 let
13 let
14 let
15 let

Q6 - Kako pomembna sta ti:
Zelo

Srednje

Enako bi bil tudi brez njiju

Mir
Svoboda
Q7 - Kaj vam pomeni pojem mir?
__________________
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Q8 - Kaj vam pomeni pojem svoboda?
__________________

Q9 - Ali bi bilo vaše življenje brez miru drugačno?
da
ne

Q10 - Če si odgovoril/-a z DA, POJASNI, kaj bi bilo drugače, če ne bi bilo miru?
__________________

Q11 - Zakaj vsako leto, tretji teden v septembru, v celjskem mestnem jedru šola pripravi različne
dejavnosti?
Možnih je več odgovorov

predstavljamo šolo
učenci mimoidoče seznanjamo s pomenom miru
širimo idejo o sožitju med ljudmi
ne vem

Q12 - Kdo je pobudnik projekta Pozdrav ptic miru?
Borut Pahor
Marijana Kolenko
Bojan Šrot
učitelji OŠ Lava

Q13 - Kaj menite, kdo vse še podpira ta projekt?
Možnih je več odgovorov

varuhinja človekovih pravic
predsednik republike
posamezne šole po Evropi
posamezne šole po Sloveniji

Q14 - Ali menite, da smo edina šola, ki se obeležuje projekt Pozdrav ptic miru?
da
ne

Q15 - Ali veste, da se projekt Pozdrav ptic miru širi še v druge evropske države?
da
ne
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