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Otroštvo podaja roko modrosti 

 

 

NACIONALNI UNESCO ASP PROJEKT SLOVENIJA 

Skupno glasilo sodelujočih šol v projektu  

                                   Otroštvo podaja roko modrosti  

v šol. l. 2013-14 
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Sodelovali: 

1. OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 

2. OŠ Franja Goloba Prevalje 

3. OŠ Frana Kranjca Celje 

4. Gimnazija Ledina Ljubljana 

5. Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana 

6. Vrtec Sonček Sveti Jurij ob Ščavnici 

7. Vrtec Ptuj-enota Spominčica 

8. OŠ Šmihel, podružnica Birčna vas 

9. OŠ Istrskega odreda Gračišče 

10. Vrtec pri OŠ Gračišče 

11. OŠ Bled 

12. OŠ Jožeta Krajca Rakek, PŠ Unec 

 

___________________________________________________ 

******************************************************************************* 

Pred vami je drugo glasilo, ki je nastalo s prispevki učencev in 

njihovih mentorjev z delom v projektu  

Otroštvo podaja roko modrosti.  

Iskrena hvala vsem, ki ste prispevali k lepšemu dnevu vseh nas-

mladih in malo manj mladih. 

Nasvidenje v prihodnjem šolskem letu.  

Vodja nacionalnega projekta Majda Kosec 

 

Škofja Loka, 30. 6. 2014 
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Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka 

________________________________________________________ 

 

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE NA OŠ CVETKA GOLARJA 

 

Na OŠ Cvetka Golarja že vrsto let sodelujemo s starejšimi iz Doma starejših občanov  v Škofji Loki.  

Namen sodelovanja je približati starejše mladim,  v njih vzpodbuditi sočutje za pomoč in vzpostaviti 

medsebojno sodelovanje.  Prepričani smo, da to starejšim daljša življenje in jim daje novo dimenzijo tudi 

v poznih letih.  

Naše druženje poteka na dveh ravneh.  Vzpostavili smo skupinsko medgeneracijsko sodelovanje in 

sodelovanje na individualni ravni.  Skupinsko sodelovanje  poteka v obliki izmenjave obiskov  starejših v 

obeh ustanovah.  Individualno sodelovanje pa na ravni osebnih stikov med učenci naše šole in 

določenimi izbranimi osebami.  Tovrstno sodelovanje poteka preko celotnega leta z individualnimi 

medsebojnimi obiski, preko dopisovanja in namenjanja drobnih pozornosti ter občasne pomoči 

starejšim.  

V letošnjem letu smo z učenci  1. b in nekaterimi učenci 4. a razreda dvakrat obiskali dom v Stari Loki. 

Na našem prvem srečanju v mesecu decembru so se učenci obeh razredov predstavili s kratkim 

kulturnim programom.  Učenci  1. razreda so zaigrali igrico Mojca Pokrajculja, učenci pa 4. razreda pa 

so se predstavili kot odlični instrumentalisti.  Srečanje smo zaključili s petjem narodnih pesmi, ki jih 

poznajo tako starejši kot tudi mlajši.  

TINA KOSTELEC 
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Drugo srečanje pa je bilo izvedeno v  mesecu aprilu  v obliki preproste delavnice za obe generaciji. Vsi 

udeleženci so barvali barvanke.  Delo je bilo prepleteno s prijetnim  medsebojnim klepetom. Učenci iz  

4. razreda so se družili s svojimi posvojenimi  prijatelji.  To je bilo vsem v še posebno veselje.  

Izrazi na obrazih starejših so nam kazali, da smo v ustanovi dobrodošli in da si želijo tovrstnih srečanj, 

zato se bomo trudili, da naše sodelovanje še poglobimo.  MOJCA ZAKOTNIK, vodja projekta 

Izjave učencev 1. b razreda:  

Starejše ljudi imam rad zato, ker.... 

... jim z veseljem  pomagam. Kupim jim lahko knjigo s pesmimi in lahko skupaj pojemo. NEŽA 

... so prijazni in grem lahko k njim na zajtrk. Pospremijo me na avtobusno postajo in se z njimi lahko     

igram igro spomin. KATRA 

... mi pomagajo pri nalogah. GAŠPER B.  

... vedo veliko starih stvari. EVA 

... čutim, da so dobrega srca in imajo radi mir. BLAŽ 

... lepo pripovedujejo pravljice in vedo, kako je bilo včasih in mi lahko spletejo nogavice. ENEJ 

... se z nami igrajo. ALEX SERGEJ 

... mi pripravijo zelo dober šmorn. JAKA 

... me lahko pospremijo spat. MACA 

... me pridejo v šolo iskat in mi lahko lase spnejo v čop. NAJA 

... mi pomagajo pri risanju. MANCA T.  

 ALEX SERGEJ   FRIČOVSKY 1. b 
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                   NAJA 

 NEŽA 
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OBISK DOMA STAREJŠIH OBČANOV  ŠKOFJA LOKA   

V petek, 13. 12. 2013, smo učenci 1. b in 4. a razreda obiskali  Center slepih, slabovidnih in starejših 

občanov Škofja Loka. 

Mi, učenci 4. a, se že od prvega razreda srečujemo z oskrbovanci Doma starejših občanov. Nekateri si 

z njimi tudi dopisujemo, vsak s svojim. V prvem razredu smo se spoprijateljili z enim »dedkom« ali 

»babico« in to prijateljstvo zdaj negujemo na naših srečanjih že več let. 

Za učence prvega razreda pa je bil ta obisk nekaj novega. Prepričana sem, da jim je bilo všeč, kot smo 

bili navdušeni tudi mi ob prvem obisku, ko smo bili še prvčki. 

Tudi oni bodo sedaj navezali stik z enim od oskrbovancev. 

Prvčki so zaigrali igrico Mojca Pokrajculjo, ta večji pa smo pripravili glasbeni nastop dveh kitar, violine, 

prečne flavte in cayona. 

Za svojo dopisovalko, »babico« Slavko Vitgoj, sem izdelala božično voščilnico s podobo jaslic. Ko sem ji 

izročila skromno darilce, mi je povedala, da me je zelo pogrešala in veliko mislila name. Ko me je 

povabila v svojo sobo na kratko kramljanje, sem videla, da je to res. Na predalniku je bila razstava vseh 

mojih voščil, ki sem ji jih poslala po pošti. Nisem mogla verjeti, da ji poslikan papir z nekaj lepimi  

besedami, ki jih ima vsak pravico slišati, tako dragocen.   

Seveda sem se za vsako voščilnico zares zelo  potrudila, vendar vem, da bi marsikdo lahko naredil še 

lepšo in popolnejšo. A se mi zdi,  da ji voščilnice koga drugega ne bi bile tako všeč, ker ne bi bile moje. 

Ob tem sem pomislila, da je kar prav, da si večkrat vzamem čas, da gospe Slavki kaj napišem in ji 

voščim za praznike. 

Prav je, da bi si mi vsi vzeli več časa za ljudi, ki niso več mladi in potrebujejo občutek in misel, da so 

komu še pomembni. Lepo je, da se lahko veselijo srečanja z nami. Tudi mi se veselimo teh trenutkov, 

ko jih vidimo nasmejane in srečne.              

Center slepih, slabovidnih in starejših  smo zapustili zadovoljni in z mislijo, da želimo ostati prijatelji še 

mnogo let. 

 

TEREZIJA KONČAN 

4. a 

OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka      
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ZALA SE CRKLJA 

NECA PELJE BABICO 
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Osnovna šola Franja Goloba Prevalje 

________________________________________________________ 

 

             

 

OTROŠTVO PODAJA ROKO MODROSTI 

Osnovna šola Franja Goloba Prevalje in Dom starejših Na Fari že dolga leta aktivno navezujeta stike in 

skrbita za medgeneracijsko sodelovanje. Zato smo se v šolskem letu 2013/14 z veseljem pridružili 

Unesco projektu Otroštvo podaja roko modrosti in še posebej skrbno načrtovali skupne dejavnosti, ki 

smo jih izvajali skozi celotno šolsko leto: srečanje ob mednarodnem dnevu starejših, delavnica 

adventnih venčkov, slovenski kulturni praznik, delavnica snopov, druženje v tednu vseživljenjskega 

učenja.  

Druženje dveh generacij je zelo pomembno, to je šola za vsakdanje življenje. Dragocenost izkušenj in 

znanj starejših povezanih z mladostno energijo in optimizmom gradijo mostove za bivanjsko sožitje tudi 

v domačem okolju.  

KATJA OKORN 
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Vsa leta z veseljem in zadovoljstvom opravljam mentorstvo na področju medgeneracijskega 

povezovanja. Tudi meni pomenijo srečanja priložnost spoznavanja tretjega življenjskega obdobja, hkrati 

pa navezovanje prijateljskih stikov s stanovalci doma starejših. 

Kot mentorica sem najbolj vesela, da učenci z velikim veseljem pričakujejo srečanja in prav tako z veliko 

mero prijaznosti in dobre volje starejšim lepšajo dneve.  

 

KVIZ – NAŠA KOROŠKA 

V Domu starejših Na Fari smo izvedli skupen kviz o poznavanju Koroške. Starejši so bili razdeljeni v 

skupine, v vsaki skupini pa je sodeloval tudi učenec naše šole. Ob vprašanjih so združili znanje in moči 

za odgovore.  

Vprašanja za kviz smo oblikovale mentorica iz šole in strokovne delavke v Domu starejših. 

Vtisi učencev 

Skupina učencev z mentorico Hedviko Gorenšek smo se odpravili v Dom starejših, kjer smo imeli kviz. 

Namen naših srečanj je predvsem povezovanje in sodelovanje generacij in cilj je bil vsekakor dosežen. 

Bilo mi je zelo všeč in menim, da smo vsi uživali in se zabavali ob vprašanjih. Nekaj stanovalcev iz moje 

skupine sem lahko tudi bolje spoznala. Vzdušje je bilo napeto, saj so bili starejši dobri poznavalci 

Koroške. Vse skupaj bi z veseljem ponovila. 

(Lara Čas, 8.r.) 

Danes sem prvič s šolo obiskala starejše v Domu starejših. Bilo je super! Imeli smo tekmovalni kviz, to 

se mi zdi zelo dobro, saj starejši obnavljajo spomin. Seveda je to tudi zelo koristno za nas mlajše, saj 

smo se tudi mi veliko naučili in izvedeli. S starejšimi se srečujem tudi doma, kjer imam babico in dedka 

in ju zelo spoštujem, čeprav se kdaj tudi skregamo. 
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(Sara Ferk, 6.r.) 

Ob dnevu starejših smo imeli v Domu skupen kviz o poznavanju Koroške. Vsaka učenka je prisedla k 

omizju starejših. Vsako omizje je imelo svojo rožico s številko. Po šestih vprašanjih za vsako ekipo, je 

zbralo največ točk in slavilo zmago omizje številka 8 z našo Laro. Po skupnem fotografiranju z 

zmagovalno ekipo, smo se poslovili. 

(Nuša Grzina, 7.r) 

 

Na kvizu Koroška nekoč in danes sem se zelo zabavala. S sošolko sva bili v isti skupini in sva pomagali 

pri odgovorih na kar težka vprašanja. Veliko stvari sem se na novo naučila. Skupini sem dodala 

pomembno točko, ko sem znala povedati pripovedko o treh graščakovih hčerah. 

Dan je bil super! 

(Nina Hočevar, 6.r.) 

 

Na obiskih v Domu je vedno zelo lepo. Vsi stanovalci so zelo prijazni in vedno veseli, ko nas vidijo. Po 

navadi se kmalu razživijo in tudi tokrat so kmalu začeli sodelovati v kvizu ter dokazali, da vedo zelo 

veliko o Koroški. Naša srečanja so vedno polna nasmehov, tokrat tudi tekmovalnosti in seveda zgodbic 

o vnukih in starih časih, ki so vedno poučne in zabavne. 

Ponavadi je kar težko oditi iz Doma, starejši so prav žalostni, ko odhajamo, a se vedno poslovijo z 

nasmehom. 

Upam, da bom lahko še velikokrat obiskala starejše v Domu Na Fari, se z njimi nasmejala, urila 

možgane ali ustvarjala v delavnicah. 

(Katarina Lodrant, 8.r.) 

 

S starejšimi sem že večkrat sodelovala na različnih delavnicah. Tokrat smo sodelovali v kvizu na temo 

Koroška, bilo mi je zelo všeč. Vsi smo se veliko naučili in si marsikaj tudi zapomnili. S starejšimi smo se 

dobro razumeli. Všeč mi je bilo, da smo vsi sodelovali in v skupini dosegli 5 točk. 

(Ana Mačič Kotnik, 8.r.) 

 

Danes smo obiskali starejše v Domu starejših na Prevaljah. Tam se je odvijal kviz, kjer smo vsi trenirali 

svoj spomin. Ko smo prišli, nas je mentorica Hedvika Gorenšek razdelila tako, da je  vsaka učenka šla k 

svoji skupini starejših. Jaz sem bila v skupini številka 9, ki je na koncu usvojila 2. mesto. Ugotovila sem, 

da starejši vedo več od mene. 

Ta dan se mi bo vtisnil v spomin, saj sem spoznala, da le ne vem toliko, kolikor sem mislila, da vem. 

(Teja Pušnik, 7.r.) 
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Pri kvizu smo starejšim pomagali, da so obujali spomine in smo se v skupini zelo povezali. Naša 

skupina je imela številko 3. Bilo mi je všeč, ker se rada družim s starejšimi in jih tudi zelo spoštujem. 

(Tea Tomasović, 8.r.) 

V Domu starejših sem bil že večkrat. Vedno igram harmoniko. Tudi na kvizu o poznavanju Koroške sem 

za popestritev in sprostitev zaigral nekaj pesmi. Imel sem se lepo, saj rad igram harmoniko, še posebej 

sem vesel, če je moje igranje všeč tudi drugim in jaz mislim, da je bilo starejšim moje igranje všeč. 

(Lovro Tominc, 7.r) 

Pri kvizu s starejšimi sem sodelovala prvič. Bila sem v krasni skupini številka 5. Vse smo vedeli in 

pozabili in se še enkrat nekaj spomnili. Vprašanja so nam bila nekam težka. Ampak, če bi bilo v moji 

skupini malo več vzdušja, bi se imeli prekrasno, čeprav smo si delili zadnje mesto. Drugače je bilo lepo, 

saj smo se veliko naučili. Ni bilo važno kdo je bil prvi, ampak da smo se povezali z ekipo. 

Lahko pa rečem, nekateri so res pametnjakoviči. 

(Lili Vogel, 8.r.) 

Obiskali smo Dom starejših Na Fari. Deset učenk šestega, sedmega in osmega razreda smo ob prihodu 

prisedle vsaka k svoji skupini, s katero smo preživele dve poučni uri. Moja skupina je imela številko 2. 

Med kvizom smo si v skupini zelo pomagali, ena starejša gospa je še posebej veliko vedela. Na koncu 

smo zbrali 7 točk in se uvrstili na 4. mesto. Bilo mi je zelo všeč in upam, da bom lahko šla še kdaj, saj 

se že sedaj veselim naslednjega srečanja. 

(Teja Zalar, 7.r.) 

DELAVNICA ADVENTNIH VENČKOV 

 

                                   Učenci in stanovalci so v jedilnici doma starejših skupaj izdelovali adventne 

venčke. Spretnost mladih in znanje starejših je obrodilo lepe izdelke. Učenci so izdelali venčke za 

vsakega starejšega, ki je sodeloval v delavnici, en venček pa so odnesli tudi domov. 

Predpraznično vzdušje je bilo polno veselja in spominov starejših na dni, ko so v svojih domovih krasili 

hiše in pri tem obujali tudi spomine na različne običaje božičnih praznikov. 
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SREČNI IN ZADOVOLJNI 

 

 

PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 

 

Na proslavi smo sodelovali učenci OŠ Franja Goloba Prevalje in stanovalci Doma starejših Na Fari. 

Stanovalci so recitirali pesmi Franceta Prešerna in z njihovim zborom popestrili program. Učenci naše 

šole so recitirali pesmi iz pesniške zbirke Včeraj, danes, jutri – pesmi učencev, ki so v petdesetih letih 

šole pisali pesmi v šolskem literarnem glasilu Vigred. Nastopili so tudi učenci glasbeniki. Z igranjem in 

petjem so vnesli mladostni navdih. 

Zaključili smo s kupno pesmijo ob spremljavi harmonikarja. 
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DELAVNICA SNOPOV 

 

Pred velikonočnimi prazniki smo izpeljali ustvarjalno delavnico snopov (butar). 

Ob prihodu nam je stanovalec pokazal postopek dela in nam nazorno prikazal posamezne korake pri 

izdelavi. Potem so učenci šli med starejše in jim pomagali pri izdelavi in krašenju snopov. Vsak 

stanovalec doma je nesel snop v svojo sobo, učenci pa prav tako vsak svoj snop domov. Med delom so 

se tkale prijateljske vezi med starejšimi in mladimi. Pogovori so obogatili spoznanja obeh generacij. 

 

Vtisi z delavnice 

 

Ko sem delala snopek, sem vprašala gospo Urško, kako so včasih delali snope. Odgovorila mi je, da je 

snope delal oče, otroci pa so snope okraševali. Današnji obisk starejših mi je bil v veliko veselje. Z 

veseljem sem pomagala gospodom in gospem. Vzela sem veje in jih povezala, dodala pušpan, po izbiri 

starejših pa sem snop tudi okrasila. Naredila sem približno 3-4 snopke. Čeprav sem delala prvič, mi je 

šlo kar dobro od rok. Tega dneva ne bom kar tako pozabila! (Vanja Topolovec, 6.b) 

 

Snope sem delala z gospodom Pavlijem. Povedal mi je,  da je v mladosti rad izdeloval snope. Sedaj ko 

je starejši pa potrebuje za to delo pomoč nekoga bolj spretnega. Povedal mi je. Da je vse lažje, če 

delata dva. (Nežka Praznik, 6. b) 

 

Gospa mi je povedala, da je v svoji mladosti naredila veliko snopov. Najraje je vanje dala oljčne vejice in 

pušpan. Naredili sva snope za njo in njeno prijateljico. Zelo je bila vesela okraševanja, pri katerem mi je 

veliko pomagala. Pomagali sva druga drugi in s skupnim delom naredili dva prekrasna snopa. Ta dan in 

ta gospa mi bosta ostala v lepem spominu. (Eva Hanžekovič) 

 

Danes smo s knjižničarko Hedviko Gorenšek odšli v dom starejših. Tam smo delali snope. Z gospo, s 

katero sva delali skupaj, sva se takoj ujeli. Povedala mi je, da v njeni mladosti snopov niso krasili, 

ampak ji današnje krašenje zelo všeč. Gospa je bila zelo prijazna, tudi delavnica mi je bila zelo všeč in 

tega dneva ne bom pozabila. 

(Nežka Valentar) 

javascript:ClickThumbnail(156)
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SKUPNA PROSLAVA OB TEDNU VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA 

 

TVU smo  skupaj z Domom starejših Na Fari začeli s skupno proslavo. Stanovalci doma so se 

predstavili s svojim pevskim zborom in recitatorji. Naša šola pa je dodala program otroškega pevskega 

zbora, recitatorjev, folklorne skupine in mladih solo pevcev. Zaključili smo s pesmijo, ki jo je zapel 

tretješolec ob spremljavi očeta, ki je zaposlen v domu starejših.  

Po skupni proslavi smo nekaj časa ostali skupaj in se ob pogovoru malce nasmejali.  
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Pošiljamo vam utrinke naših srečanj s starejšimi v Domu starejših Na Fari. 

Sodelovanje v Unesco projektu Otroštvo podaja roko modrosti nam je bilo v zadovoljstvo in veselje. 

 

 

 

Mentorica: Hedvika Gorenšek 
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Osnovna šola Frana Kranjca Celje 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ŠTEVILO UČENCEV:  60 

VODJA PROJEKTA: MATEJA LAJH    Mateja   Lajh 

 

Otroštvo podaja roko modrosti 

V okviru projekta »Otroštvo podaja roko modrosti« je sodelovalo 60 učenk in učencev od 1. 

do 9. razreda in pet učiteljev. V okviru projekta smo z izvajanjem različnih aktivnosti 

(delavnice, prireditve) vzpostavljali pristne stike med mladimi in starejšimi, s čimer smo želeli 

prispevati k spodbujanju strpnosti in različnih oblik dialoga med generacijami. Na ta način so 

MAJ MIŠOV VERBIČ 
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se tako učenke in učenci kot starejše generacije vzajemno učili »dajati« in »sprejemati« 

medgeneracijsko različnost. Z zavedanjem pomena medgeneracijskega sodelovanja, ki igra 

veliko vlogo še posebej v teh gospodarsko nestabilnih časih, smo vrednote solidarnosti, 

sočutja in medsebojnega spoštovanja želeli prenesti tudi na naše učenke in učence. V tem 

pogledu je še posebej pomembno poudariti pomen oblikovanja pozitivnega odnosa učenk in 

učencev do bolezni, invalidnosti in starosti. 

Spodbujanje medgeneracijskih stikov je potekalo skozi različne aktivnosti. Tako so v okviru 

projekta učenke in učenci pripovedovali zgodbe ter se likovno in literarno izražali, kako 

preživljajo čas s starejšimi ljudmi – dedki in babicami. Na obisku smo imeli tudi dedka, ki nam 

je pripovedoval zanimive zgodbe o življenju nekoč. Učenke in učenci so z velikim zanimanjem 

poslušali zgodbe in zvedavo postavljali različna vprašanja.  

V okviru projekta smo se pridružili prostovoljskemu projektu Simbioza. Tako smo v tednu od 

21. do 25. oktobra 2013 v prostorih šole organizirali brezplačne računalniške delavnice za 

starejše. Na ta način so se učenke in učenci preizkusili v vlogi učiteljev in starejše udeležence 

učili osnov računalništva, ki jim lahko mnogokrat olajšajo življenje v današnji dobi 

informacijske tehnologije. Pokazali so jim, kako natipkati dokument, brskati po spletu, poslati 

e-pošto, se vključiti v socialno omrežje in obvladati mobilno telefonijo.  

Z izvedbo različnih kulturnih programov smo razveseljevali starejše občane. V drugi polovici 

septembra 2013 smo s Cici zborom OŠ Frana Kranjca nastopili za upokojence pri dvorani 

Stegu. S petjem, dramatizacijo igre in nastopom s flavto smo popestrili dan vsem 

udeležencem, med katerimi je bila tudi gospa, ki je štela 102 pomladi. V začetku oktobra 

2013 smo s Cici zborom OŠ Frana Kranjca in orkestrom Polule band, bivšim učencem 

Andražem Pušnikom in učencem Grego Štorom za starejše občane KS Aljažev hrib pripravili 

kulturni program, ki je vključeval petje, igranje na glasbila in izvedbo hudomušnih skečev. V 

začetku aprila smo s Cici zborom OŠ Frana Kranjca, učenkami in učencem Katarino in Ano 

Viher, Grego Štorom in Lauro Rozman ter pianistom Davidom Kostanjevcem obiskali Dom ob 

Savinji. Za stanovalce doma smo izvedli kulturni program s pesmicami, deklamacijami in 

zabavnimi skeči. Pri petju pesmi so se nam z veseljem pridružili tudi stanovalci doma. 

 

Kaj vse je nastalo in kako smo razveselili starejše ljudi, pa v spodnjih prilogah. 
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Ines Planko, 3.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klara Klinc, 3.a 
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             Matjaž Mavrič, 3. b 
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Dom ob Savinji, 8.4.2014 
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Gimnazija Ledina Ljubljana 

________________________________________________________ 

 

Poročilo o izvedbi UNESCO projekta 

UNESCO projekt "Otroštvo podaja roko modrosti", 

 

V četrtek, 12. junija, je nekaj dijakov Gimnazije Ledina preživelo del svojega časa z oskrbovanci Doma 

upokojencev Center – Tabor. Vključili smo se v skupno druženje na dvorišču doma in v bližnjem parku 

Tabor. Pridružili smo se igram, ki se jih nekateri še spomnimo iz svojih rosnih let in postanejo spet 

zanimive, ko se življenjski krog počasi sklepa (En kovač konja kuje …); prijeli smo se "pod roko" in se 

sprehodili (ali po potrebi zapeljali na kolescih) po parku, slišali smo življenjske zgodbe gospa Mince in 

Marije z Dolenjske in gospoda Jožeta; na koncu smo nekaj starostnikov pospremili do njihovih sob v 

višjih nadstropjih. Čas skoraj treh šolskih ur je tako minil hitreje kot med stenami učilnic. 

 

N.Š., J.D., A.P., R.K 

 

VODJA PROJEKTA: Darko Košič 

 

MONIKA KAVČIČ 
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                                                                          Pogovor na klopci 

    

                                                                                          Igre za vse 
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Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana 

________________________________________________________ 

 

 

                     Polepšali smo dan  
oskrbovancem Zavoda za oskrbo na domu 
 
 V četrtek, 15. 5. 2014, smo se dijaki Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana z uporabniki 

Zavoda za oskrbo na domu odpravili na Ljubljanski grad. Dogodka se je udeležilo deset 

dijakov in deset oskrbovancev. Dijaki smo šli prišli na domove uporabnikov, spoznali smo se, 

poklepetali in si izmenjali izkušnje. Vreme je bilo vetrovno, nadeli smo si topla oblačila in se 

odpravili proti vzpenjači pod Ljubljanskim gradom.  

       

YEVDOKIYA BYKOVETS 
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Malo pred četrto uro popoldan smo se dobili pred vzpenjačo in se z njo povzpeli do gradu. 

Tam sta nas pričakali vodički in nas razdelili v dve skupini. V prvi skupini so bili tisti, ki so 

lahko hodili brez pomoči, v drugi skupini pa tisti, ki imajo težave pri hoji ali so na vozičku. 

Vodički sta nas popeljali po grajskem griču in nam ob tem pripovedovali o zgodovini gradu. 

Ogledali smo si tudi notranjost grajske kapelice in grajskih ječ, kamor so včasih zapirali 

kaznjence. Na koncu smo se pred vhodom v grajske ječe zbrali, posneli skupinsko fotografijo 

in se vrnili proti vzpenjači. Vsi udeleženci smo bili nad dnevom navdušeni, in čeprav smo se 

z vzpenjačo prepeljali v obe smeri, so starejši dan označili za »športni dan«. Menim, da smo 

jim res polepšali dan, jim ga nekoliko popestrili. Razšli smo se z isto željo, da bi kmalu spet 

organizirali podobno ''mini'' ekskurzijo. 

  

Vtisi in utrinki z druženja skozi oči dijakov 

… srečanje je bilo….  

Današnje srečanje mi je bilo zelo všeč, navdalo me je s posebno energijo in sem zelo 

zadovoljna.  

Bilo je super, dijaki smo prostovoljno delali družbo starejšim, ki so veseli vsakega pogovora.  

Srečanje bi ocenila kot zabavno, prijetno in hkrati tudi poučno.  

Srečanje v četrtek mi je bilo čudovito, nikoli se še nisem udeležil takšnega srečanja in moram 

reči, da sem užival v družbi starejših ljudi. Všeč mi je bil tudi voden ogled gradu, ker sem 

izvedel veliko stvari, ki sem jih prvič slišal.  

… najbolj me je navdušilo…. 

Všeč mi je bilo, da smo imeli voden ogled Ljubljanskega gradu ter predstavitev o njegovi 

zgodovini. Enkratno je bilo, da smo si grad ogledali s starejšimi ter z njimi obenem tudi 

klepetali.  

Posebno všeč mi je bilo, skupno druženje in odziv udeležencev na nas prostovoljce.  

Všeč mi je bil namen.  

Všeč mi je bil odnos udeležencev do nas prostovoljcev in dobra volja, ter prijaznost 

organizatoric srečanja.  

Všeč mi je, da sem spoznala nekoga iz starejše generacije, ki je izven kroga družine. Ni 

namreč veliko priložnosti za spoznavanje takšnih, še manj pa za druženje in medsebojno 

sodelovanje. Prav tako mi je všeč dejstvo, da sem nekomu s takim srečanjem popestrila in 

polepšala dan, pa tudi sama sem se zabavala.  

Pri ogledu mi je bil posebno všeč zunanji vodnjak, ki me je vedno zanimal kako zgleda v 

tistem prostoru. Pri organizaciji pa mi je bilo všeč, da je bilo poskrbljeno tudi za invalide.  

 

… druženje mi je bilo…. 

Ena izkušnja v  življenju več, seveda pa se je tudi njim zdelo super, da so imeli družbo.  
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Zdelo se mi je zelo pozitivno, nasploh sem uživala v druženju.  

Zdelo se mi je zelo prijetno in ob koncu sem bila zadovoljna, ker sem opravila dobro delo.  

Druženje je bilo zelo prijetno. Novi ljudje, ki sem jih spoznala so zelo prijazni in zanimivi, 

resnično upam, da bo še kakšna priložnost za druženje z njimi. Pogovori s starejšimi in 

invalidi, o tem kako oni preživljajo svoj vsakdan, kako jim malenkosti, kot je bilo to srečanje, 

polepšajo dan, mi je dal tudi malo misliti, saj si sama ne predstavljam, da bi bila v svojem 

življenju priklenjena na invalidski voziček. Prav zato še toliko bolj spoštujem ljudi, ki so ob 

takšni življenjski situaciji ostali močni.  

Druženje s starejšimi na srečanju se mi je zdelo prijetno in sproščeno. Sproščeno predvsem 

zaradi tega, ker so starejši ljudje v glavnem bolj spoštljivi in ne gledajo napak drugih, kot to 

dela večina najstnikov. Treba je seveda biti spoštljiv do njih, če hočeš da bodo oni do tebe.  

Aja Bizavičar, 3E 

                                                                           Marjetka Štepic, Zavod za oskrbo na domu 
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Vrtec Sonček Sveti Jurij ob Ščavnici 

________________________________________________________ 

 

POROČILO ZA PROJEKT  

OTROŠTVO PODAJA ROKO MODROSTI 
 

 

 

V našem vrtcu zelo veliko sodelujemo z različnimi ljudmi, predvsem pa s starši, starimi starši, učenci OŠ 
ter drugimi organizacijami.  
 
 

Najprej bi izpostavila tradicionalno prireditev, ki jo pripravljamo 
za dedke in babice v mesecu januarju. Otroci z pomočjo 
vzgojiteljic izdelajo vabila in darila, nato pa se začnejo pripravljati 
za nastop. Prireditev je bila 30. 1. 2014, v Kulturno - upravnem 
središču Sv. Jurij ob Ščavnici. Letos smo prireditev poimenovali 
»Vranček na potepu«, kjer je prikupna lutka »Vranček« 
povezovala prireditev. Otroci so se predstavili z najrazličnejšimi  
 
 
 

 
plesi: Ples pingvinov, Ples snežink, Sankaško polko ter dramatizacijo Babica Zima in še in še. Za konec 
pa so otroci razveselili njihove babice in dedke  z skromni darilci v povezavi z zimo.  
 

MARTIN JOCIF 
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Obiskala nas je tudi ga. iz organizacije Hospis, ki se je najprej pogovorila z otroki o preminulih osebah in 
živalih ter da smo takrat ko nekoga izgubimo zelo žalostni, zato je s seboj prinesla objemčka (plišasto 
igračo), ki so jo otroci z veseljem objemali. Otrokom je dejala, da ko bodo žalostni, se naj stisnejo k 
njihovi najljubši igrači in vse bo manj boleče ter naj povedo, kaj jih muči. Prebrala jim je tudi zgodbico o 
žalostnih stvareh, ki so jo otroci z zanimanjem poslušali. Za konec druženja so si izmenjali velik 
objemček. 
 
 
 
Meseca februarja, za kulturni praznik, pa so za otroke drugega starostnega obdobja učenke osnovne 
šole pripravile bralne urice. Otroci so najprej poslušali pravljico, nato pa so jim učenke pripravile različne 
dejavnosti od lepljenja, izrezovanja, barvanja. Za otroke prvega starostnega obdobja pa so pripravile 
bralne minutke okrog velike noči. 
 
 
 
V mesecu marcu, ob materinskem dnevu pa je vsaka skupina pripravila presenečenja za mamice. V 
skupini se začnejo priprave najprej z vabili, nato z izdelavo daril ter seveda najbolj važno s programom 
samim. Otroci so pripravili najrazličnejše točke, od plesnih do pevskih ter dramatizacij. Mamice pa so 
otroci  razveselili z darili, ki so jih izdelali sami: rožice v vazi, verižice v lični škatlici... 
 

 
 
 
Med šolskim letom velikokrat povabimo medse tudi 
stare starše. Preberejo nam kakšno pravljico, pokažejo 
njihove spretne prste za izdelovanje rož iz krep papirja, 
izdelovanje sirkovih metel ter še marsikaj drugega. Ob 
vsem tem pa smo se pogovarjali, kako so oni preživeli 
otroštvo, s čim so se igrali, če so imeli računalnik in 
televizor, kako so bili oblečeni, koliko bratov in sester 
so imeli. Otroci so ugotovili, da so imeli dedki in babice 
veliko sester in bratov, oni pa imajo zdaj večinoma 
samo po enega brata ali sestro.  
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V svojo družbo povabimo tudi starše, ki nam pridejo predstavit kakšen poklic. Obiskali so nas policist, 
medicinska sestra, vojak in mnogi drugi.  
V eni skupini smo imeli obisk mame z novorojenčkom, kjer je mama predstavila, kako poteka njihov dan 
ter kaj vse otrok potrebuje. Dovolila ga je tudi pobožati, da so  
otroci, predvsem deklice, dobili občutek, da to ni igrača. Po tem obisku so se deklice začele tudi 
drugače igrati v kotičku dom, kjer imajo na razpolago dojenčke. Začele so jih cartljati, jih oblačiti, 
umivati. Ko pa je ta dojenček začel jokati, so si nekateri zatiskali ušesa, drugi pa so ga začeli tolažiti. 
Mamo so spraševali najrazličnejše stvari, zakaj ni velik, kaj najraje je, če spi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tednu otroka smo imeli tudi druženje  s starši na kostanjevem pikniku. Vzgojiteljice smo pripravile dve 
različni delavnici, eno iz naravnega in eno iz odpadnega materiala. Na igrišču pa smo izvedli nekaj 
tekmovalnih iger. Medtem pa se je  pekel kostanj in jabolka. 
 
 
V vrtec pa so se letos prišli predstavit  tudi dijaki Ljutomerske gimnazije Franca Miklošiča z 
dramatizacijo Tina in Žan v vesolju. Dramatizacijo so obogatili s petjem in spremljavo na Orffove 
instrumente. Otroke so najbolj presenetile lutke ter igranje na Orffove  instrumente. Po dramatizaciji pa 
so dijaki za otroke pripravili likovno delavnico: izdelava lutk iz papirja, glasbeno delavnico: glasbeno 
ustvarjanje z boom palicami, basovskim ksilofonom, ropotuljami in lesom, plesno delavnico: učenje 
plesnih gibov, jezikovno delavnico: zdrava in nezdrava prehrana in naravoslovno delavnico: izdelava 
raket iz papirja, poskus s kisom in šumečo tableto. Otroci so se ta dan zelo zabavali in se naučili veliko 
novega. 
 
 
17. 5. 2014 bomo skupaj s šolo izvedli medgeneracijsko druženje treh generacij Šport špas, kjer se 
bomo na pohodih in najrazličnejših igrah družili ter veselili.  
 

Vodja projekta: 
Svetlana Prelog 
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Vrtec Ptuj-enota Spominčica 

________________________________________________________ 

 

 

OTROŠTVO PODAJA ROKO MODROSTI 

  

Medgeneracijsko sodelovanje dobiva v današnjem času vse večji pomen, kakor tudi strpnost med 

generacijami. Pri tem gre za povezovanje med generacijami, kajti razumemo jo kot izmenjava izkušenj, 

spoznanj, druženje, učenje, pomoč ene generacije drugi, ustvarjanje ter ohranjanje kulturne dediščine. 

Pomembno je vzpostavljanje vzgoje za strpnost in medsebojno razumevanje ter razvijanje pozitivne 

podobe staranja in starejših ljudi v družbi. Povezovanje generacij prinaša kvaliteto življenja sodelujočim, 

zagotavlja občutek sprejetosti, utrjuje širi in krepi socialne mreže, ter prinaša pretok informacij-znanj 

med njimi. 

Program medgeneracijskega druženja je pomemben vidik socialnega učenja, v katerem predšolski 

otroci pridobivajo izkušnje starejših. Prav je, da jim ga privzgojimo že v najnežnejši dobi. Z različnimi 

dejavnostmi želimo strokovne delavke otrokom približati čut za starejše generacije, razumevanje le-teh, 

strpnost ter aktivno in pozitivno sodelovanje z njimi.  

 V Vrtcu Ptuj, v enoti Spominčica že več let poteka projekt, medgeneracijsko sodelovanje z Domom 

upokojencev Ptuj. Aktivne so vse štiri skupine naše enote.  

NEJA KALAN 
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V tem šolskem letu smo starejše iz doma upokojencev  obiskali večkrat. Ker naš vrtec Spominčica leži v 

neposredni bližini Doma upokojencev Ptuj, se srečujemo vsakodnevno- na sprehodu, igrišču. Pri tem se 

pozdravimo, izmenjamo nekaj besed,.. 

V predprazničnih zimskih dneh, za miklavževo, smo dobili povabilo v Dom upokojencev. Pripravili smo 

nastop; peli smo pesmi, deklamirali in zaplesali v parih. Tradicionalno jih je obiskal Miklavž. Druženje 

smo zaključili ob pripovedovanju zgodb, kako je bilo včasih, ko sta jih obiskala Miklavž in parkelj. 

Vsako leto nas meseca marca (dan žena, materinski dan) povabijo na obisk. Tudi tokrat so otroci 

prepevali pesmi, ter zaplesali. Aktivne so bile vse skupine. Ob koncu nastopa so otroci varovankam 

Doma upokojencev Ptuj podarili cvet. Ob čaju smo z varovanci klepetali in si izmenjali izkušnje. 

   

  

Nosilka: Tina Pavlič 
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Osnovna šola Šmihel-podružnica Birčna vas 

________________________________________________________ 

 

 

 

Na Podružnični šoli Birčna vas smo dali velik poudarek sodelovanju med šolo, starši in okoljem. Izvedli 

smo več dejavnosti skozi celo šolsko leto. 

1. Zbiranje starega papirja 

Učenci so zbirali star papir v okolju, kjer živijo. Pri tem so se učili ustrezne komunikacije pozdravljanje, 

vljudnost, izražanje želje …)  s krajani. 

2. Novoletne voščilnice, novoletni bazar 

Ob novem letu smo z učenci izdelali novoletne voščilnice, ki so jih učenci ponudili v prodajo po vaseh 

šolskega okoliša.  

Izdelali smo vrsto različnih izdelkov, ki so jih učenci skupaj s starši ponudili v prodajo po pravljičnem 

večeru. Pravljični večer je novoletna prireditev za starše, krajane, bodoče prvošolce in njihove starše. 

Za zbrani denar smo nabavili lego kocke za vsak razred podružnice. 

3. Prireditve v kraju: 

- prireditev za starostnike KS Birčna vas, 

- komemoracija pri spomeniku na Ruperč vrhu ob dnevu spominov na mrtve, 

- prireditev za starostnike v KS Uršna sela, 

- prireditev za krajane KS Birčna vas ob dnevu žena in materinskem dnevu, 

NAJA AVGUŠTIN 
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- glasbeno-literarni večer s krajani v knjižnici na Lazih, 

- prireditev za gasilce PGD Uršna sela, 

- prireditev ob sprejemu novih igral na šolskem igrišču (povabili predstavnike obeh krajevnih 

skupnosti-predsednike KS, svetnike, župana, starše, domačine, sodelavce matične šole, 

vodstvo šole …), 

- napisali več prispevkov učencev in zaposlenih za krajevno glasilo Šum sekvoj. 

Učenci podružnice vedno raznesejo vsa vabila KS Birčne vasi krajanom (ob očiščevalni akciji, ob 

prireditvah …). Na tak način sodelujemo z organizacijami in društvi. Vedno se oglasijo v šoli, kadar 

želijo sodelovanje zaposlenih ali učencev. Po prireditvah organizatorji, starostniki … radi 

poklepetajo z učenci in jim pripravijo drobno darilce. 

 

4. Druženje treh generacij – Šport Špas in delovna akcija Majhen prispevek, veliko darilo 

Organizirali smo športne igre med starši, starimi starši in učenci. V nadaljevanju dneva pa smo vsi 

skupaj izvedli delovno akcijo (počistili okolico šole: pometli, obrezali stara drevesa in veje, položili 

kose tartana ob igralih, pobarvali obcestne površine). 

ŠPORT ŠPAS 2014 na Podružnici Birčna vas 

V soboto, 17. 5. 2014, smo se na Podružnici Birčna vas priključili vseslovenski akciji ŠPORT ŠPAS 

– dan druženja in gibanja vseh generacij. Po uvodnem pozdravu vseh udeležencev in predstavitvi 

dejavnosti, je sledila jutranja telovadba. V nadaljevanju smo izvedli dejavnosti, ki so bile načrtovane 

v dveh delih.  

V prvem delu smo izvajali različne športne igre. Učenci in njihovi starši so se pomerili v odbojki, 

podiranju kegljev, hitrostnem premikanju na želvicah, zadevanju tarče, igrah z balinčki, družabnih 

igrah in ostalih spretnostnih nalogah. V drugem delu pa smo izvedli delovno akcijo Majhen 

prispevek – veliko darilo. Skupaj smo pometli in uredili asfaltne površine ob šoli, porisali zidne 

površine ob cesti, očistili površine za šolo, obrezali grmovja, požagali suha drevesa in veje, popravili 

lesena sedala in položili tartan ob igralih. Ob zaključku dneva smo razglasili najmlajšega in 

najstarejšega udeleženca ter najštevilčnejšo družino na prireditvi. Po sladkanju z dobrotami, ki so jih 

pripravili starši in stari starši naših učencev, je sledilo slovo z mislijo na prihodnja druženja, ki jih 

bomo organizirali na naši podružnici. 

Dan druženja in gibanja je tako minil v prijetnem delovno-športnem vzdušju. Ob tej priložnosti naj 

gre zahvala še enkrat vsem udeležencem (učencem, staršem, učiteljem, kuharici in hišnikoma) ter 

vodstvu šole za vso pomoč in podporo pri načrtovanju in izvedbi našega dne. 
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Srečanje starostnikov na Uršnih selih 

Učenci podružnice so pripravili prireditev za starostnike KS Uršna sela. Recitirali so svoje pesmi in 

pesmi znanih slovenskih pesnikov, zapeli več pesmi in jih spremljali z glasbenimi instrumenti. Z 

igranjem na sintetizator je vse zbrane razveselila učenka Nika Šimc. Nekdanji učenec podružnice, 

Jan Jaklič, je veselo zaigral na harmoniko. Predstavil je dve znani ljudski pesmi. Udeležence 

prireditve so nastopajoči obdarili s cvetom iz papirja, z zgodbami in pesmimi učencev. Učenci so 

program predstavili jasno, glasno in razločno. Prejeli so pohvalo in iskreno zahvalo poslušalcev in 

organizatorjev prireditve. 

Na prireditvi je predsednica OZ Rdečega križa Novo mesto in podžupanja Mestne občine Novo 

mesto, mag. Mojca Špec Potočar, predstavila delo Rdečega križa Slovenije in dejavnosti, ki 

potekajo v okviru Tedna Rdečega križa. Nekaj spodbudnih besed so starostnikom povedali tudi: 

predsednik KS Uršna sela, g. Matija Zamida, predsednica RK KS Uršna sela, ga. Sonja Zadnik in 

predsednica Društva upokojencev Uršna sela, ga. Mira Konček. Druženje sta s svojim nastopom 

popestrila še humorist v vlogi Krjavlja in harmonikarica. 

Druženje starostnikov se je nadaljevalo tudi po prireditvi.   

 

Glasbeno-literarni večer na Lazih 

Učenci podružnice so se udeležili glasbeno-literarnega večera v knjižnici nekdanje podružnice na 

Lazih. Prebrali so spise, ki so bili nagrajeni na letošnjih literarnih natečajih, recitirali svoje pesmi in 

haikuje, zapeli nekaj pesmi in jih spremljali z glasbenimi instrumenti. Udeležence prireditve so 

obdarili s cvetom iz papirja, z zgodbami in pesmimi učencev. 

Na prireditvi so svoje pesmi in odlomke različnih pisateljev in pisateljic predstavili tudi krajani KS 

Uršna sela. Članice pevskega zbora Kronce pa so zapele več pesmi. 

Druženje krajanov in učencev podružnice se je nadaljevalo tudi po prireditvi. Glasbeno-literarni 

večer se je ob pecivu, kruhu in soku končal v prijetnem in sproščenem vzdušju. 
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Prireditev za Johnson Controls 

Učenci Podružnice Birčna vas so pripravili prednovoletno prireditev za otroke in zaposlene v TPV 

Johnson Controls. 

V Gasilskem domu Stranska vas so nastopili člani krožkov Ustvarjalnice in otroškega pevskega 

zbora. Zaigrali so igrico Nekoč je živela bela roža in zapeli več pesmi o dedku Mrazu in Božičku. 

Učenci so se zelo potrudili in s svojim nastopom navdušili vse otroke in starše. 

Po prireditvi je otroke zaposlenih v Johnson Kontrols in naše učence obiskal še Božiček, jim razdelil 

darila in obljubil, da jih drugo leto spet obišče. Pohvalil je naše učence za izvrsten nastop, učenci pa 

so mu ponovno zapeli in mu obljubili, da se bodo drugo leto spet naučili kakšno novo in zanimivo 

igrico. 

 

 

NOVA IGRALA NA PODRUŽNICI BIRČNA VAS 

V četrtek, 7. 11. 2013, smo na OŠ Šmihel, Podružnici Birčna vas, predali v uporabo nova otroška 

igrala. Ob tej priložnosti smo pripravili družabno srečanje učencev, staršev in krajanov. Nabavo igral 

sta omogočili Mestna občina Novo mesto in Agencija za šport Novo mesto. Srečanja sta udeležila 

tudi župan g. Alojz Muhič in direktor agencije g. Srečko Vovko. Učencem sta zaželela obilo srečnih 

in varnih trenutkov na novih igralih. Po pestrem kulturnem programu, ki so ga pripravili učenci in 

učitelji, so se vsi zbrani poveselili še ob peki kostanja in skupnem druženju. 
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Pravljični večer z božično-novoletnim bazarjem 

Učenci in učitelji Podružnice Birčna vas smo v prazničnem decembru pripravili že tradicionalni 

pravljični večer za učence, starše, dedke in babice. Na prireditev smo povabili tudi bodoče 

prvošolce in njihove starše. 

Učenci so zaigrali igrico Nekoč je živela bela roža. Vsebino igre so spretno povezali s petjem, 

plesom in recitiranjem. Tudi na novoletno voščilo niso pozabili, obdarili pa so tudi bodoče prvošolce. 

Izdelali so jim okrasek in voščilnico. 

Priredili smo tudi božično-novoletni bazar. Na bazarju je bilo mogoče kupiti unikatne izdelke 

učencev iz naravnih in drugih materialov. Izdelke so izdelali učenci ob pomoči učiteljev in mentorjev. 

Nastale so čudovite voščilnice, nakit, darilne vrečke, vazice, slike na ploščicah, rože iz blaga, obeski 

in okraski za božično smreko, različno okrašene škatle in klobučki. Učenci so izdelke izdelovali pri 

likovni umetnosti, likovnem krožku, podaljšanem bivanju in tudi v prostem času. Pri izdelavi so se 

vsi zelo potrudili. Prispevki na bazarju so bili prostovoljni. Bazar so vodili člani sveta staršev. Učenci 

so bili zadovoljni, ker so starši z veseljem prispevali za njihove izdelke in pohvalili ustvarjalnost 

otrok. 

Z zbranim denarjem smo kupili lego kocke. 
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PRIJATELJSTVO V DRUŽINI 
 

Prijateljstvo je kot rima, 
pri kateri vse »štima«. 
 
Prijateljstvo je zabavno 
kot črta ravno. 
 
Prijateljstvo gre včasih po svoje 
kot škarje čez velike kroje. 
 
Prijateljstvo je zlato pravo, 
shranimo ga in ne izdamo. 
                                          Tomaž Gril, 5. r. 
 
BESEDI HVALA IN PROSIM 

 
Besedi Hvala in Prosim sta šli na planet, kjer ne poznajo reči: »Prosim! Hvala.« 
Bili sta žalostni, ker prebivalci niso znali izgovoriti njunih imen. Nihče tudi ni vedel, kaj besedi pomenita. 
Zato sta se oblekli v vesoljca in se pomešali med njimi. Vsi so prihiteli občudovat nova vesoljca. 
»Vesoljca« Hvala in Prosim sta vse posedla v krog in jih začela poučevati, kako se reče hvala in kako 
prosim. Ko so se vsi vesoljci tega naučili, sta razložila, za kaj se reče hvala in kdaj prosim. Slišala sta, 
da vesoljci namesto, da rečejo prosim, izgovorijo: »Daj mi kruh! Zahtevam, da mi daš kruh!« Namesto 
Hvala, pa ne rečejo ničesar. Najprej sta vesoljce naučila iz koliko črk je sestavljena posamezna beseda, 
potem pa sta vsakega vesoljca prosila, naj pove: »Mi daš, prosim, kruh?« »Lepa hvala.« In prav 
vsakemu vesoljcu je uspelo. Vesoljci so bili navdušeni. Besedi sta se slišali vsepovsod. Nekega dne so 
se vesoljci odločili in poimenovali svoj planet Prosim Hvala. Tako sta se besedi Hvala in Prosim izkazali 
za najboljša učitelja. Mirno sta se vrnili na svoj dom. 
Na planetu Prosim Hvala še dan danes vsak vesoljec uporabi besedo prosim, če kaj želi in se zahvali z 
besedo hvala. Prav bi bilo, da bi besedi Hvala in Prosim obiskali tudi nas.  
                                                                                                                      Laura Hrovatič, 5. r. 
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SODELOVANJE DRUŽINE PRI NESREČI 
 

V naši družini se imamo radi. Radi se družimo med seboj in si pomagamo. Nekega dne smo morali še 
precej bolj sodelovati med seboj. Poslušajte, kaj se je zgodilo. 
Bil je mrzel zimski dan, ko smo se po več ur nakupovanja vrnili domov. Iz kleti se je slišalo šumenje. 
Prisluhnili smo. Mama je tekla pogledat. Zaslišali smo krik. Zavpila je: »O Marija, pomagaj! Klet je polna 
vode!« Tudi ostali smo stekli v klet. Zagrabila nas je panika, ker očeta ni bilo doma. Mami je stekla po 
pomoč k sosedom. Sosed Miha je pritekel in ugotovil, da je počila cev, zato je vodo zaprl. Šli smo po 
vedra in stare cunje ter začeli pobirati vodo. Vse stvari, katere niso bile na kakšni visoki polici, so bile 
čisto mokre. Zelenjavo, ki je bila v vodi, smo morali vreči stran. Pospravljali in čistili smo celo popoldne. 
Ko smo končali, je mama pripravila čaj in zelo dobro malico. Ko je prišel domov oči, je poklical 
vodovodarja. Zamenjal je cev in spet je bilo vse v redu. 
Oče nas je zbral v dnevni sobi in nam na dolgo in široko dajal navodila, kako se lahko izognemo 
nesreči. Besede so mu hitro tekle. Ugotovil sem, da imajo veliko moč, posebno takrat, ko je mami rekla: 
»Oči, dovolj! Utrujeni smo.« Ker ni bilo več nobenih besed, smo tiho odšli vsak v svojo posteljo.  
Preden sem zaspal, sem razmišljal, kako prav je, da smo vsi člani naše družine tesno povezani med 
seboj in si radi pomagamo. Vem, da bodo pomagali tudi meni, kadar bom v stiski. 
                                                                                                                          Matej Golob, 5. r. 
 
DRUŽINA 
 
Beseda družina je dobra kot malina. 
 
Vsak dan pospravljamo 
in to vedno ponavljamo. 
 
Radi vse delamo, 
del denarja  pa revežem damo. 
 
Hodimo tudi v trgovino, 
kjer kupimo knjigo. 
 
Zvečer radi gledamo televizijo, 
saj vedno dobri filmi so. 
 
Najboljše v naši družini je to, 
da se radi pogovarjamo. 
 
Besede govorijo, 
da se radi smejimo. 
 
Vse si povemo, 
tudi če je slabo, 
najbolj veseli pa smo, 
ko oče pove mami, 
da ljubi jo. 
                                     Matej Golob, 5. r. 
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       Ula Marolt Brodarič, 3. r. 

 

Lara Jaklič, 3. r.  
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Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče 

Vrtec pri OŠ Gračišče 

________________________________________________________ 

 

 
OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE 

VRTEC PRI OŠ GRAČIŠČE 

 

V projektu Otroštvo podaja roko modrosti so sodelovali otroci iz vrtca ter učenci razredne in predmetne 
stopnje. Skozi šolsko leto smo izpeljali več dejavnosti. 

 

Meseca novembra so otroci razredne stopnje s sodelovanjem svojih babic zbirali recepte starih in že 
skoraj pozabljenih jedi. Zbrali so jih v posebni knjižici. Nekatere jedi so tudi pripravili in poskusili.  

 

Nato smo se pričeli pripravljati na Čajanko, ki je bila namenjena druženju z našimi nonoti in nonami. 
Pripravili smo krajši kulturni program. Učenci so izdelali vabila. Pri urah gospodinjstva in pri 
podaljšanem bivanju so pripravili pecivo po receptih naših non. Čajanko smo izpeljali z otroki iz vrtca, 
učenci razredne in predmetne stopnje.  Po nastopu učencev je sledilo prijetno druženje s starimi starši 
ob čaju, piškotih in prijetnem vzdušju. 
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V novoletnem času smo starši in strokovni delavci vrtca pripravili za otroke iz vrtca in okolice gledališko 

predstavo Rokavička. Vaje in nastop so se odvijali v Kulturnem domu v Gračišču. Denar, ki smo ga 

zbrali s simbolično vstopnino, smo namenili nakupu didaktičnega materiala za vrtec. 

 

 

Meseca februarja so vrtčevski otroci in učenci razredne ter predmetne stopnje spoznali slikarja Vojka 
Gašperuta. Predstavil nam je, kako ustvarja, saj je invalidski voziček njegov stalen spremljevalec. V 
slikanju z usti  so se preizkusili tudi učenci in svoje vtise predstavili v skupnih diskusijah o strpnosti do 
drugačnih. 
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V letošnjem letu smo se v vrtcu in podaljšanem bivanju odločili, da bomo izdelali vrt. K sodelovanju smo 

povabili starše. Izkazali so se predvsem očetje. Organizirali in izpeljali so več delovnih akcij: izkop za 
gredico, pripravo hlodov v gozdu, prevoz hlodov ter postavitev ograde za gredico. 

 

 

 

Tako kot že velikokrat, se je tudi tokrat izkazalo, da so starejši ljudje vir znanja, tudi takega, ki ni nikjer 
zapisano. Samo dopustiti je potrebno, da pride do nas.  

  

 

Zapisali koordinatorici: Denis Markežič in Aleksandra Starc Rojac 
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Osnovna šola Bled 

________________________________________________________ 

 

ZAVRTELI SMO SE V ČASU 

Šola se ves čas razvija, njen smisel ustvarjajo generacije učiteljev, sodelavcev šole in učencev.  

 V petek, 15.11.  smo odprli vrata šole bivšim učencem,  ki so pred 40 zaključili osemletko z valeto in 

UNESCO gorenjskim šolam.  

Na šoli smo učencem UNESCO šol najprej pripravili ustvarjalne delavnice. Spoznavali in ustvarjali so 

lahko v plesni, kulinarični in likovni delavnici. Po okrepčilu in klepetu so si ogledali našo osrednjo 

prireditev ZAVRTIMO SE V ČASU, saj je ena izmed pomembnih UNESCO tem medgeneracjsko 

sodelovanje, v duhu katerega je bila predstava pripravljena.  

V predstavi smo se zavrteli v  obujanju spominov bivših učencev naše šole. Naši mlajši generaciji so 

želeli prikazati, kako je bilo biti učenec pred  40 leti, ko so oni zaključili šolanje. Prikazali so nam 

sprejem v šolo in obnovili pionirsko zaobljubo. Naši osnovnošolci pa so prikazali njihov vsakdan pri 

pouku in po njem.  Ta se kar precej razlikuje od naše prejšnje generacije,  saj je razvoj tehnologije 

spremenil marsikaj.  Tudi ples in glasba sta precej drugačna, kar so nam pokazali drugošolci, ki so nas 

ogreli z  modernim  skupinskim plesom Gangnam style. Nekdanji učenci so poslušali  glasbo na pravem 

gramofonu in se zibali v ritmu glasbe na vilnilnih ploščah. Predstava je gledalce navdušila kar so potrdili 

z aplavzom ter smehom.  Za trenutek smo se res vsi zamislili nad tem, kako se čas hitro spreminja in si 

potrdili, da si lahko s svojimi izkušnjami generacije med seboj pomagamo. To so nam ob zaključku 

predstave tudi sporočili nastopajoči z naslednjim stavkom: 

 



44 
 

 MLADOST-ZRELOST 

MED NAMI JE MOST, KI SKUPAJ DRUŽI NAS POVSOD.  

Pridružili so se nam tudi upokojeni učitelji.  Eden izmed povabljenih je bil župan  Janez Fajfar, ki je 

spregovil o svojih spominih na šolanje ter nam hudomušno predstavil prisotno upokojeno učiteljico 

Metko Leban, ki naj bi  kot njihova prva učiteljica očarala vse fante s svojo lepoto. Tudi sama je stopila 

na govorniški oder in delila z nami svoje spomine. 

Popoldne je hitro minilo in učenci gorenjskih UNESCO šol so se poslovili, bivši valetanti pa so si lahko 

ogledali spominsko razstavo njihovega letnika. Kasneje so se odpravili na praznovanje obletnice pod 

Ribensko goro. Tam so še naprej obujali spomine in imeli žur do jutranjih ur - kakor nam je ob zaključku 

predstave namignila glavna pobudnica  obuditve valete Meri Poklukar. 

 

 Martina Sodja 
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 Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek 

Podružnica Rudolfa Maistra Unec 

________________________________________________________ 

 

 
OŠ »Jožeta Krajca« Rakek 
PŠ »Rudolfa Maistra« Unec 
učenci 1.-5. r. 
učiteljica: Suzana Rebec 
 

 
UNESCO PROJEKT 

OTROŠTVO PODAJA 
ROKO MODROSTI 

 

 
 

Na Podružnični šoli Rudolfa Maistra Unec (v nadaljevanju PŠ Unec) vsako leto poskušamo slediti 

ciljem Unesco projektov, v katere smo vključeni, tako, da vsakoletne razpisane teme, cilje, vsebine 

vnašamo v delo pri rednih urah pouka, tako pri posameznem predmetu kot tudi v sklopu dnevov 

dejavnosti. 

V letošnjem letu smo se odločili, da se vključimo tudi v projekt »Otroštvo podaja roko modrosti«. Že 

tretje leto zapored smo za dedke in babice naših otrok na PŠ Unec namreč pripravili na dan družin, 

15. 5. 2014, prireditev. 

 

Ob načrtovanju in izpeljavi prireditve ter delu z učenci smo poskušali sledili naslednjim ciljem: 

 vzpostaviti in vzdrževati pristne prijateljske odnose med mladimi in starejšimi in uživati v tem na 

obeh straneh 
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 razvijati strpnost med generacijami 

 se učiti sodelovati s starejšimi na prireditvah 

 se učiti »dajati« in »sprejemati«. 

 

Pri pouku smo se ob pripravah na prireditev pogovarjali o staranju, starosti, modrosti starejših ljudi, 

kako nam lahko pomagajo in kako lahko mi pomagamo njim, učenci so z velikim veseljem za svoje 

dedke in babice pripravili tudi majhna darilca kot pozornost v zahvalo za ljubezen in skrbnost starših 

staršev do njih. 

 

Na prireditvi so se predstavili z ljudskimi pesmimi, recitacijami, plesom, folklornim nastopom ter s 

kratko dramsko igrico na temo »šola nekoč«. 

Po prireditvi so nam dedki in babice z navdušenjem pripovedovali, kakšno je bilo življenje nekoč, kako 

je bilo v šoli, kakšni so bili učitelji, kako so se učili, kakšna pravila so imeli in kako strogo so se jih 

morali držati, zakaj in kakšne so bile kazni kot posledica kršenja pravil, kako so opravljali domače delo 

... in še mnogo drugih zanimivih prigod in spominov so delili z nami. S seboj so prinesli tudi nekaj 

starih knjig, učbenikov, brali smo poezijo iz starega berila in videli, kakšno je bilo nekoč spričevalo. 

Dedki in babice so bili zelo navdušeni nad pripravljenim programom in pohvalili otroke za njihov trud, 

vzdušje na šoli pa je bilo to dopoldne zelo prijetno in pozitivno. 

 

Suzana Rebec, prof. RP 
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