
KULTURNA IZMENJAVA 

KOČEVJE (Slovenija) – FUKUI (Japonska) 

 

Na pobudo Občine Kočevje in vodje projekta  japonologinje  Nataše  Zamida,  so 

se  učenci naše šole priključili projektu kulturne izmenjave. 

Gre za medkulturno  sodelovanje z učenci šole v mestu Fukui na Japonskem. 

Sodelovanje je potekalo od maja do konca junija in se bo  nadaljevalo v 

prihodnjem šolskem letu. 

Cilji projekta so učencem razširiti obzorja, jih učiti strpnosti in sprejemanja 

drugačnih običajev, kultur in navad. Seveda se pridno učijo  tudi osnovnih besed 

in fraz v japonščini. 

 

Ob prvem srečanju so se naučili predstaviti in povedati kako jim gre. Posneli so 

video, ki so ga poslali učencem na Japonsko. 

Ob drugem srečanju so sovrstnikom na Japonskem predstavili naše mesto.  

Začeli so z naravo in živalmi, ker so želeli, da bi prijatelji na Japonskem začutili, 

da je Kočevje zeleno mesto, obkroženo z gozdovi, ki imajo zelo zanimive 

prebivalce. Plakat so poslali učencem na Japonsko. 

 

 

 



V prihodnjih urah so predstavili naše mesto in znamenite zgradbe v njem. 

Nastal je pppt, ki so ga poslali na Japonsko. Tokrat učenci govorijo slovensko, ker 

bi radi predstavili naš jezik. So se pa naučili poimenovanja zgradb v japonščini. 

Letos je bila  Noč z  Andersenom posvečena medkulturnemu sodelovanju z učenci 

na Japonskem. 

Učenci so spoznavali kulturo te daljne dežele, njihove običaje, hrano in umetnost. 

 

 

 

Naslednje jutro so novopečeni kamišibajkarji  staršem predstavili zgodbo Petra 

Klepca. 

 



Naša naslednja ura pa je potekal preko zoom aplikacije. Končno smo se z učenci 

lahko videli in slišali. Učenci so se pogovorili, spraševali, odgovarjali na vprašanja 

o mestu, šoli…  Komunikacija je potekala v angleškem jeziku.  

 

 

Zadnje ure smo posvetili izdelavi spominske knjige za učence. Poskrbeli smo tudi 

za presenečenja za vsakega učenca. Dr. Sayaka Yamashita prva sekretarka za 

kulturo in stike z javnostjo na japonskem veleposlaništvu v Ljubljani bo naše 

darilo v mesecu juliju predala učencem in učiteljem na Japonskem. 

Veselimo se prihodnjega šolskega leta in druženj z novimi prijatelji. 

 

Breda Vilicer 


