Javni sklad za kulturne ljubiteljske dejavnosti Republike Slovenija, je tudi letos organiziral
projekt Kulturna šola. S projektom so bili širši javnosti predstavljeni kakovostni dosežki
osnovnih šol na področju kulture. Akcija spodbuja šole, da omogočajo ustvarjalnost mladih na
različnih umetnostnih področjih, podpirajo njihov razvoj in skrbijo za dodatno izobraževanje
učencev in mentorjev za kulturno dejavnost. V projektu je s številnimi dejavnostmi sodelovala
tudi naša šola.
Slavnostni zaključek projekta je potekal 19.9.2014 v Brežicah. Organizator prireditve je bila
poleg JSKD RS tudi OŠ Brežice, ki je nosilka naziva Kulturna šola Slovenije 2013.
V preteklih treh šolskih letih se je na naši šoli odvilo več kot 80 kulturnih dejavnosti in
dogodkov, v katere so bili vključeni skoraj vsi učenci, zaposleni, starši in lokalna skupnost.
Kulturne aktivnosti so bile zelo raznolike, in so obsegale glasbeno, likovno, gledališko
dejavnost, lutke, literaturo in novinarstvo in varovanje kulturne dediščine. Izvajali smo jih v
okviru pouka, dni dejavnosti ter izven šolskih dejavnosti.
Vsako leto učenci matične šole in obeh podružnic skupaj z mentorji pripravimo vsaj šest
večjih prireditev za javnost, februarsko kulturno prireditev ob kulturnem prazniku ter vsaj en
koncert glasbenega ustvarjanja. V šolskih prostorih se izvaja program Glasbene šole
Radovljica, potekajo vaje MePZ Blejski odmev, občasno gostimo tudi Glasbeni center
DoReMi. Poleg tega skozi šolsko leto pripravimo tudi druge manjše kulturne dogodke za
javnost, kjer predstavimo še posebej ustvarjalne in zanimive rezultate dela z učenci na
posameznem kulturnem področju. Predstavljamo tudi kulturne dogodke in dejavnosti v
bližnjem in širšem okolju in spodbujamo učence, da se jih udeležijo in v njih sodelujejo.
Kultura je na naši šoli področje, ki je zavestno kontinuirano vključeno v obvezni, razširjeni in
nadstandardni program.
Zaključne prireditve projekta Kulturna šola, se je udeležilo šest učencev OŠ Bled, POŠ Ribno
in POŠ Boh. Bela, ravnateljica Nataša Ahačič ter mentorice Irena Kosmač, Meri Poklukar in
Nataša Klinar. Dogajanje na zaključni prireditvi je bilo sestavljeno iz dopoldanskega in
popoldanskega dela. V dopoldanskem delu so se naši učenci udeležili delavnic inštrumentalna
glasba, gledališče in ples. Sledila je predstavitev dela v središču Brežic, kjer so se vse
delavnice – plesna, folklorna, vokalno-glasbena, inštrumentalna, literarna, likovna in
gledališka – povezale v enotno kulturno ustvarjalno celoto. Med delavnicami so si
ravnatelji/ravnateljice in mentorji/mentorice ogledali razstavo v Posavskem muzeju na gradu
Brežice. V popoldanskem delu pa je sledila svečana podelitev priznanj in razglasitev kulturne
šole 2014 v brežiškem Domu kulture. Podelitev je s kulturnim programom popestrila OŠ
Brežice, in sicer z muzikalom Čisto navaden dan, v katerem so moči združili učenci in učitelji
šole gostiteljice. Pomembno misel šole je s prisotnimi delila tudi ravnateljica lanske nosilke

laskavega naziva najkulturnejše šole, gospa Marija Lubšina Novak, saj je dejala: »Naj ne
mine dan brez lepe sledi.« In danes so bile lepe, sončne sledi.
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, POŠ Boh. Bela in POŠ Ribno so bile med 86 slovenskimi
šolami, ki so za kulturno delovanje v preteklih treh letih prejele naziv Kulturna šola. Naziv
lahko uporabljamo do 31.8.2017. V tem času bomo še naprej kulturno delovali in si
prizadevali za raznoliko in kvalitetno izvajanje aktivnosti in programov s tega področja.
Potrudili se bomo, da bodo pred OŠ Bled ter obema podružnicama obešene prejete zastave
Kulturne šole, ki bodo obiskovalcem že na vhodu povedale, da se pri nas vedno kaj dogaja.
Vsem učencem in mentorjem, ki so sodelovali v projektu – iskrene čestitke.
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