
Srečanje na Finskem: 23. 9. – 25. 9. 2014 

Kraj Myrskylä, v katerem se nahaja osnovna šola z istim imenom, je od prav tako majhnega kraja Porvaa, 

kjer smo bili vsi gostujoči učitelji nastanjeni, oddaljen približno 45 minut vožnje z minibusom. Osnovna šola 

Myrskylä je majhna šola s približno 150 učenci in 12 učitelji. Učenci na Finskem začnejo obiskovati 1. razred 

osnovne šole s sedmimi leti in jo zaključijo s 6. razredom, ko so stari približno 13 let. 

            

 

      Dve šolski stavbi, ločeni druga od druge 

 

Šolsko 

igrišče 

 

 

 

 

Torek, 23. 9. 2014: Prvi dan našega obiska Osnovne šole Myrskylä se je pričel z dobrodošlico in uvodno 

prireditvijo, ki so nam jo v šolski telovadnici pripravili finski učenci in učitelji.  

        

Po prireditvi je sledil ogled šole pod vodstvom ravnatelja in hkrati koordinatorja Vesa Karjalainena.  



    

 

 

 

 

Učitelji smo imeli priložnost prisostvovati učnim uram iz matematike,  finščine, naravoslovja, glasbene 

umetnosti,… 

 

Preostali del dneva je bil namenjen delovnemu srečanju koordinatorjev in ostalih gostujočih učiteljev.  

Torkov večer smo zaključili z vodenim ogledom po starem in slikovitem mestecu Porvoo. Temperature, ki 

so se gibale malo nad ničlo in mrzel veter so ob tem času značilne za Finsko. 

 

Sreda, 24. 9. 2014: Že takoj zjutraj smo se odpravili z učenci 4., 5. in 6. razredov v bližnji gozd, kjer so sledile 

aktivnosti na prostem in tako v naravi prebili nekaj prijetnih uric. V 3 km dolgem gozdu so učenci 

izpolnjevali naloge in delovne liste na posameznih učnih postajah. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Po povratku nazaj smo učitelji spet prisostvovali učnim uram.  

Četrtek, 25. 9. 2014: Nadaljevanje delovnega srečanja, del katerega je bila tudi učna ura plesa pod 

vodstvom plesne učiteljice. Vsi učenci, tamkajšnje učiteljice in učitelji kot tudi gostujoči učitelji smo se učili 

plesnih korakov, da bomo doma s svojimi učenci lažje izvedli skupni projektni ples (tako imenovan Flash 

mob dance). 

      

Dogovorili smo se tudi o nadaljnjih aktivnostih, ki jih bomo izvajali na posameznih šolah do naslednjega 

srečanja na Cipru v mesecu februarju. Teh aktivnosti ne bo malo. Naučili se bomo že prej omenjen ples, ki 

ga bomo ob istem dnevu v mesecu novembru vse šole zaplesale. Pevski zbor se bo naučil in posnel 

Comeniusovo pesem, skuhali bomo nekaj zdravih in tradicionalnih slovenskih jedi ter recepte prispevali v 

skupni knjižici receptov iz vseh sodelujočih držav. Seveda bomo še naprej pridno izpolnjevali potovalne 

dnevnike in slikovno beležili naše aktivnosti, kot tudi izmenjevali pisma in se preko družabnih omrežij 

pogovarjali z vrstniki iz daljne Islandije. 

 

Oblačni, mrzli, a vsekakor vredni ogleda - Helsinki, glavno mesto Finske 

       



 

     


