POROČILO
MEDNARODNI UNESCO TABOR V UMČARJIH, SRBIJA
Učenci:
Ana Katarina Ţgajnar
Larisa Štrancar
Kevin Oblak
Miha Starc
Mentorica:
Mojka Mehora Lavrič
Mednarodni UNESCO tabor je potekal od 4.-9.oktobra 2009 v Umčarih v Srbiji.
Organizatorji so bili Osnovna šola Miča Stojkoviča Umčarji.
Umčari so naselje pribliţno 40 km jugovzhodno od Beograda in se nahaja na severu
šumadijske regije. Leţi ob reki Ralja, v občini Grocka.

NASTANITEV UDELEŽENCEV TABORA
Učenci, udeleţenci tabora iz tujih drţav, so bili nastanjeni pri sovrstnikih iz gostiteljske šole.
Vsi učenci so se pri gostiteljskih druţinah dobro počutili, sodelovali so v vsakodnevnem
ţivljenju, se učili njihovih navad in običajev.

OTVORITEV TABORA
Otvoritev tabora je potekala v veliki šolski avli. Vabljeni so bili vsi veleposlaniki tujih delegacij
in vidnejši člani njihove skupnosti.
Naša delegacija se je predstavila z dvema točkama in sicer:
- BARČICA PO MORJU PLAVA – na kljunasto flavto jo je ob klavirski spremljavi
zaigral naš učenec Kevin Oblak,

- VENČEK SLOVENSKIH
NARODNIH V MODERNI
IZVEDBI – sodelovali so vsi
štirje naši učenci.

DELAVNICE

Na taboru so se odvijale naslednje delavnice:

- ETNO-GLASBENO DELAVNICO je
vodila učiteljica glasbenega pouka iz
Umčarov. Vsi udeleţenci smo prinesli
svoje narodne pesmi in inštrumente,
skupina otrok pa se je na delavnici
naučila po dve narodni pesmi iz vsake
sodelujoče drţave in jih zapela na
zaključni prireditvi.
- LIKOVNA DELAVNICA – učenci so
ustvarjali maske iz različnih
materialov, posamezno, v parih in
skupinah. Tudi njihova skupina se je s
svojimi izdelki predstavila na zaključni prireditvi
- NARODNE JEDI – vsi udeleţenci smo prinesli recepte svojih narodnih jedi in jih s
pomočjo mentorjev pripravili v šolski kuhinji.
- ŠPORTNE AKTIVNOSTI – so se odvijale na zunanjih športnih površinah in so bile
namenjene sprostitvenim dejavnostim, ter medsebojnemu povezovanju
udeleţencev tabora.

OSTALE AKTIVNOSTI
- RAZSTAVA SADJA, značilnega za določeno pokrajino
- RAZSTAVA ROČNIH DEL
- VEČERJA NARODNIH JEDI

EKSKURZIJE

Poleg delavnic so bile izvedene tudi naslednje
ekskurzije:
EKSKURZIJA V BEOGRAD
 OGLED STAREGA DELA
BEOGRADA S TRDNJAVO
KALEMEGDAN,

 OGLED NOVEGA DELA BEOGRADA S POSLOVNIMI ZGRADBAMI,
 OGLED PRIRODOSLOVNEGA MUZEJA Z RAZSTAVO OKOSTIJ
DINOZAVROV PATAGONIJE IN DELAVNICO,
 OGLED RAZSTAVE RIB.
OBISK SRBSKEGA SEDEŽA ZDRUŽENIH NARODOV V BEOGRADU
Na sedeţu UN smo se udeleţili zanimive delavnice z naslovom MILENIJSKI CILJI RAZVOJA.
OBISK PRI ŽUPANU GROCKE

Kraj Umčari sodi v Občino Grocka. Udeleţence
tabora je sprejel tamkajšnji ţupan in nam
predstavil delovanje občine in šol v občini.
Udeleţenci tabora smo prejeli darila in se
udeleţili skupnega kosila.
Popoldne smo si ogledali še kraj Vinča ob
Donavi, kjer so odkrili neolitsko najdišče.

CELODNEVNA EKSKURZIJA V OPLENAC IN DRVENGRAD

OPLENAC
Ogled mavzoleja dinastije Karadjordjević na hribu Oplenac, in cerkve posvečena sv. Juriju.
Notranjost je obloţena z mozaiki, ki so kopije fresk iz mnogih srbskih samostanov in cerkva. V
veličastnih mozaikih najdemo 14.000 različnih odtenkov barv.

DRVENGRAD
Ogled tradicionalnega srbskega naselja, ki ga je za potrebe filmske industrije prenovil znan
srbski reţiser Emir Kustorica in ga spremenil v turistično naselje.

VLAK
Peljali smo se po stari ţeleznici, ki je nekoč povezovala Beograd in Dubrovnik, danes pa je
preurejena v turistično atrakcijo, z namenom obujanja stare ţelezniške tradicije.

ZAKLJUČEK: ŠELE KO RAZPROSTREŠ KRILA SE ZAVEŠ SVOJIH KORENIN…
Vedno, ko ljudje potujemo v 'daljne tuje kraje', se na pot odpravimo z mešanimi občutki.
Vznesenost se meša previdnostjo, in strah se počasi umika veselju. Tako smo se počutili na
dan odhoda na ţelezniški postaji v Ljubljani.
Ko smo teden dni kasneje spet stopili na rodna tla so bili občutki povsem drugačni. Naša srca
so polnili nepozabni spomini na srbsko zemljo, na ljudi odprtih src, na naše 'druge druţine', ki
so nas tako toplo sprejele medse, na neskončno število novih doţivetij in novih vezi, ki nas
bogatijo. S seboj smo prinesli velik zaklad iz zakladnice znanja in izkušenj.
Ponosni, da smo del velike UNESCO-ve druţine smo tudi mi učili druge. Tako smo s svojim
znanjem obogatili tudi druge…in prav to je bil cilj tabora v Umčarih.

Poročilo pripravila: Mojka Mehora Lavrič

