
 

 
NAUČIL SE BOM IN POKAZAL, DA ZNAM 

»I'll LEARN AND PROVE THAT I CAN« 
 

 
 

Mirno morje 2019 
 

Tudi v šolskem letu 2019/2020 smo se udeležili 7 dnevnega jadranja v okviru Flote 
miru – Mirno more. Izbrali smo ekipo štirih učencev, dva iz posebnega programa in 
dva iz OŠ NIS. Kot je že tradicija, sta se našim učencem pridružila uporabnika 
Varstveno delovnega centra Krško – Leskovec, tokrat iz enote Sevnica.  
 
Jadranja se je udeležilo 114 plovil, od tega 16 slovenskih jadrnic. Potekalo je od 14. 
– 21. 9. in sicer na naslednji lokaciji: 
 
Kaštela Split – Rogoznica Frapa – Maslenica Šolta – Kaštela Split – Milna Brač 
– Kaštela Split. 
 
O samem poteku jadranja si lahko preberete več v prsipevkih udeležencev, kjer smo 
sproti obveščali o lokacijah in dogajanju:  
 
1. dan: https://www.os-m-rostoharja-krsko.si/mirno-morje-1-dan14-9-2019/ 
2. dan: https://www.os-m-rostoharja-krsko.si/mirno-morje-2-dan-15-9-2019/ 
3. dan: https://www.os-m-rostoharja-krsko.si/mirno-morje-3-dan-16-9-2019/ 
4. dan: https://www.os-m-rostoharja-krsko.si/mirno-morje-4-dan-17-9-2019/ 
5. dan: https://www.os-m-rostoharja-krsko.si/mirno-morje-5-dan-18-9-2019/ 
6. dan: https://www.os-m-rostoharja-krsko.si/mirno-morje-6-dan-19-9-2019/ 
 
 
Letošnje jadranje smo finančno večinoma pokrili s sredstvi razpisa za mednarodno 
sodelovanje v okviru ZAVODA RS ZA ŠOLSTVO. Projekt smo poimenovali NAUČIL 
SE BOM IN POKAZAL, DA ZNAM - »I'll LEARN AND PROVE THAT I CAN«. 
 
Na ta način prenašamo aktivnosti povezane s pripravo na jadranje, evalvacijo, na 
nivo celotne šole .Aktivnosti pripomorejo h kakovostnejšem vzgojno-izobraževalnem 
delu, promociji šole in k uvajanju novosti, ki so postale del šolske klime. 
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S projektom smo delovali  na naslednjih prilagoditvenih spretnostih: komunikacija 
(uporaba  primerne komunikacije, razvoj komunikacijskih veščin), življenje v skupini 
(prilagajanje skupini, pomoč posameznikom, ki zmorej manj – to je predvsem pomoč dvema 

posameznikoma iz VDC, ki bosta del naše posadke, najti svoje mesto v skupini), skrb zase 
(za lastne potrebe in zavedanje le-teh, zdravje in varnost(higiena, varnost na jadrnici, 

upoštevanje pravil) , samonadzor (v konfliktnih situacijah), socializacija in delo 
(vzpostavljanje odnosov, razvoj delovnih navad, večanje izbora), prosti čas (aktivno iskanje 
dejavnosti, sodelovanje, samoiniciativnost pri izboru) . 
 

Želeli smo, da učenci razumejo zakaj so te spretnosti pomembne in da sami ocenijo 
svoje predznanje, sposobnosti in določijo kriterije za uspeh. Iskali smo  načine kako 
to dokazati s samovrednotenjem, s povratno informacijo učiteljev in drugih 
sodelujočih v projektu ter z vrstniškim vrednotenjem. 
 
Izvedene aktivnosti:  

 preverjanje  ciljev, znanj, veščin pričakovanj udeležencev   

 aktivnosti v Hotelu City (pomoč pri načrtovanju in stroškovnem ovrednotenju 
jedilnika, urejanje postelje, prostorov, ..)  

 delavnica v Večgeneracijskem centru Posavje (možnosti preživljanja prostega 
časa) 

 predstavitev Šole samostojnega življenja pod jadri (učenci posebnega programa, 
ki so se je udeležili so predstavili izkušnje udeležencem Mirnega morja.) 

 delavnica reševanja konfliktov za učence 5. in 9. razreda v okviru razrednih ur 

 predstavitev projekta zaposlenim na seji učiteljskega zbora 

 delavnica o navtiki za večjo skupino učencev 

 delavnica o uporabi digitalnega fotoaparata in urejanju fotografij  

 jadranje (14.9-21.9. 2019), druženje z ostalimi udeleženci, usmerjanje in 
vodenje učencev k aktivnostim. 

 zaključna jubilejna prireditev za širšo javnost (10. obletnica prve  udeležbe na 
jadranju)  

 predstavitev delovanja TOM telefona 
 
 
Ostali prispevki v medijih: 
 
https://www.posavskiobzornik.si/kultura/s-custvi-prezeto-mirno-morje-na-
razstavi- 
http://osmr.splet.arnes.si/mirno-morje-10/ 
http://osmr.splet.arnes.si/hotel-city/ 
https://www.youtube.com/watch?v=uihTAMJJ1fQ&feature=share&app=deskto
p 
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