
sobota, 15. feb. –

sobota, 22. feb. 2020



• »ACQUAINTANCE / KNOWLEDGE OF OUR RICH 

CULTURAL HERITAGE – A MEANS OF PROMOTING 

SOCIAL INCLUSION«. (2019 – 2021)

• Partnerske države: Finska, Francija, Portugalska (Madeira), Italija (Sardinija), 
Slovenija 

• Gostovanja/izmenjave: promocija naše države, spoznavanje nove 
države/kulture/dediščine, učnega sistema, povezovanje/druženje z vrstniki, 
komunikacija v tujem jeziku, širjenje obzorij, …

• KNJIGA TRADICIONALNIH RECEPTOV



OULU

Mesto je dobilo ime po reki 
Oulujoki, izvor besede 
najverjetneje pomeni 
"poplavna voda„. 

Oulu je mesto in občina z 
203.750 prebivalci v regiji 
Severna Ostrobotnija na 
Finskem. 

Je najbolj naseljeno mesto na 
severnem Finskem in peto 
najbolj naseljeno v državi. 



METSOKANGAS
(Metsänhoitajantie 5, 90420 Oulu, telefon: +358 44 
7039960) 

• 2008, javna šola

• 1. - 9. razred, starostno obdobje 
7 - 15

• 1120 učencev

• 904 učencev od 1. do 6. razreda

• 188 učencev od 7. do 9. razreda

• 28 učencev v skupinah za 
posebne potrebe

• 69 učiteljev (38 razrednih, 22 
predmetni h, 9 specialnih, 
ravnatelj in 2 namestnika 
ravnatelja)

• 13 šolskih pomočnikov

• Štiri posebne skupine za 
vključevanje / inkluzijo otrok s PP



ZGRADBE ŠOLE

Korpimetso 2016

Ukkometso 2018-19

Isometso 2008-09

Pikkumetso 2013



KEMI - biser Botnijskega
morja, 
biser  najsevernejše regije 
na Finskem

• dom največjega snežnega gradu 
na svetu

• pristanišče zadnje velike divjine 
Evrope

• pustolovščine ob zamrznjenem 
morju

• Snežni grad Kemi se dviga z 
zmrznjene morske obale kot 
privid iz diamantov

• celoletni zamrznjeni grad je v 
celoti izrezan iz slanega ledu in 
snega



ROVANIEMI 

• Rovaniemi je središče finskega 
dela Laponske, leži na Arktičnem 
krogu 

• uradno rojstno mesto Božička -
popolna destinacija za otroke 
vseh starosti

• možnost doživetja Aurore
Borealis



NALLIKARI
• obmorsko

ZIMSKO/POLETNO 
letovišče, ki se nahaja na
otoku v Oulu 

• Dobrodošli v Nallikariju v 
Februarju – 19.-23.2.2020 -

SNOW FEST



PROGRAM PROJEKTNEGA TEDNA

PONEDELJEK

• pozdrav in zajtrk v kavarni v 
Isometsu

• dobrodošlica (nastop zbora in 
violončelista) 

• ogled šolskega kampusa 
(Isometso, Korpimetso in 
Ukkometso) 

• predstavitev naših držav projekta

• tradicionalna plesna predstava in 
delavnica v razredu s prvošolci

TOREK

• pozdravne besede ravnatelja in 
predstavitev finskega šolskega 
sistema 

• predstavitev tradicionalne glasbe 

• pouk finskega jezika 

• IKT delavnice 

• delavnica v znanstvenem centru 
Tietomaa



SREDA - topla oblačila!!! ČETRTEK – topla oblačila!!!

https://www.visitfinland.com/arti
cle/how-to-dress-right-and-enjoy-
the-winter/

(nasveti, kako se primerno obleči)

• ogled mesta Oulu

• obisk zgodovinskega muzeja 
Severne Ostrobotnije

• predstava umetnostnega drsanja

• drsalna delavnica

• izlet v Kemi, ogled Snežnega 
gradu, spoznavanje umetnosti 
ledu in snežnih skulptur 

• Izlet do mesta Rovaniemi

• kosilo v Božičkovi vasi

• slikanje z Božičkom

• delavnica o finski božični kulturi 
in obisk Božičkove vasi 

• vožnja z jeleni, ogled parka 
jelenov - Reindeer park, 
delavnica o življenju severnih 
jelenov

• možen ogled Aurora Borealis

https://www.visitfinland.com/article/how-to-dress-right-and-enjoy-the-winter/


PETEK – topla oblačila!!!

• izlet in ogled mesta Nallikari

• obisk snežne vasi Nallikari in delavnica o 
finskih tradicionalnih zimskih igrah 
(Hoijakka, pustolovski park, vrtiljak s cevmi, 
Speed park )

• delavnica o finskem tradicionalnem športu 
(smučanje)

• uživanje v ledenih skulpturah, ki so jih 
naredili strokovnjaki tekmovanja Arctic
SnowCall


