
Zbliževanje kultur 

Poznavanje različnih kultur je dandanes zelo pomembno. Kamorkoli greš, spoznaš novo 

kulturo, nove navade. Nimajo samo države različne kulture. Že šege in navade v Sloveniji so 

zelo različne, kar lahko vidimo npr. v veliki različnosti tipičnih jedeh. Navade različnih držav 

pa se med seboj še bolj razlikujejo, k čemur veliko pripomorejo tudi različna verstva, ki 

vplivajo na različno zapovedane poste, različno oblačenje, različno prehranjevanje. Zato je 

zelo pomembno, da poznamo kulturo, navade ljudi, kamor gremo. 

Z različnimi kulturami se lahko zbližamo na različne načine. V sedanjih časih, ko se veliko ljudi 

preseljuje, lahko v Sloveniji spoznaš veliko ljudi različnih kultur, ki zaradi tega, ker so od nas 

drugačni, niso nič manj vredni od nas. V osnovni šoli smo imeli vrstnike iz Bosne in 

Hercegovine, Kosova, Hrvaške, ki so se nam tekom šolanja pridružili in postali del naše 

skupnosti. Vsak od prišlekov se je z novo kulturo drugače spopadel, vsak se je različno 

prilagodil in vsak je prevzel različen del kulture za svojo. Med seboj so se malo bolj 

spoprijateljili, saj so ob prihodu imeli več skupnih lastnostih. Do konca šolanja so morebitni 

predsodki do njih pri veliki večini izginili. Če so sošolci s časom prerasli predsodke, pa še ne 

pomeni, da so jih res razumeli, nekateri so se družili z njimi in jih včasih nevede in 

nenamerno prizadeli, ko so druge žalili z »bosanci« ter se sploh niso zavedli, kaj so pravkar 

rekli in naredili. Od naše skupne šolske poti, se je vsak nekaj naučil. Jaz sem se zelo dobro 

razumela s prijateljico, ki je prišla iz Bosne in Hercegovine in lahko povem, da ji ni bilo lahko. 

Morala se je naučiti slovensko in angleško, saj je imela prvi tuj jezik nemščino. Ne samo, da 

se je morala naučiti jezik, še pri pouku, npr. pri geografiji in zgodovini, si je morala zapomniti 

vse nove izraze, ki se jih še nekateri sošolci, ki že celo življenje govorijo slovensko, niso hitro 

naučili. V naši šoli je bila dobro organizirana učna pomoč za učenje slovenščine, navajanja na 

naš sistem in način učenja za vse, ki so prišli na novo v Slovenijo. Skupaj s to pomočjo in 

spodbudami iz razreda, je vsem uspelo uspešno dokončati osnovno šolo. 

Vsako leto poteka v Celju projekt Evropska vas, kjer naša šola sodeluje že vrsto let, vsaka 

šola, osnovna in srednja, ki je v projektu, dobi vsako leto eno evropsko državo, ki jo mora 

tekom leta spoznavati in jo na zaključni prireditvi predstaviti. Tako smo v osnovni šoli v 

zadnjih letih spoznali: Ciper, Estonijo, Nizozemsko in evropske prestolnice. Za vsako državo, 

oz. za evropske prestolnice, smo skozi vsa leta spoznavali značilnosti, kot jezik, velikost, 

znamenitosti, značilno hrano itd. Ko smo spoznavali Estonijo, je na našo šolo za nekaj 

mesecev prišla Estonka, ki je imela tudi krožek, pri katerem so se učili govoriti in pisati 

estonsko.  

Celje je pobrateno z mestom Slavonski Brod na Hrvaškem. Predstavniki nekaterih osnovnih 

šol smo bili povabljeni na OŠ Ivane Brlić Mažuranić. Spali smo pri naših vrstnikih ter tako 

spoznali njihov način življenja, njihovo kulturo. Mislim, da so ti projekti vedno dobrodošli in 

upam da se bo tudi v prihodnosti našlo veliko podobnih priložnosti, s katerimi bomo lahko 

mladi spoznavali druge kulture in običaje, da jih bomo lažje razumeli. 
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