Otroštvo podaja roko modrosti

Skupno glasilo sodelujočih šol v projektu
Otroštvo podaja roko modrosti

v šol. l. 2012/2013

Sodelovali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vrtec Črešnjevec
Vrtec Ptuj
OŠ Dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
OŠ Jurij ob Ščavnici
OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Srednja zdravstvena šola Celje

Vrtec Črešnjevec
________________________________________________________
Medgeneracijska druženja v vrtcu ČREŠNJEVEC - LESKOVEC

enota ČREŠNJEVEC
10. 12. 2012 – »BABICA PRIPOVEDUJE«
Praznične decembrske dni nam je popestrila babica ga. Zdenka Jaklin, ki nam je
prebrala pravljico, se z nami pogovarjala, šalila, pela in nas obdarila z majhnimi
sladkimi presenečenji. Srečanje je potekalo v zelo umirjenem, prijetnem in
sproščenem vzdušju ter nas vse obogatilo z lepo in neprecenljivo izkušnjo
medsebojnega druženja ter poslušanja lepe slovenske besede.
»To je moja babi. Pravljico nam bo prebrala.« Jakob
»Rada imam pravljice.« Ema

Babica bere pravljico »NEKE ZIMSKE NOČI«

Vrtec Črešnjevec
________________________________________________________

Skupaj nam je lepo
»Zelo lepa pravljica. Tudi živali si med seboj pomagajo.« Jakob Vid

Sladko presenečenje za otroke

Vrtec Črešnjevec
________________________________________________________

enota LESKOVEC

21. 9. 2012 - POHOD IN DRUŽENJE S STARIMI STARŠI

Pohod s starimi starši smo izvedli 21. 9. 2012, ob krajevnem prazniku KS
Leskovec – Stari Log. Z mlajšimi otroki smo se podali na turistično kmetijo Jokl,
s starejšimi pa do Sp. Nove vasi.

- »Všeč mi je, da sem babico držal za roko.« (Gašper)
- »Lepo bi bilo, da bi se večkrat dobili. » (Vida)
- »Joj, kako veliki konji. » (Matevž)
- »Glej, igrala imajo! » (Karina)

Vrtec Črešnjevec
________________________________________________________

20. 12. 2012 - POHOD Z LATERNAMI
Pohod z laternami smo izvedli
20. 12. 2012, v
sklopu prazničnega
decembra, ob
večerni uri.
Z otroki so se na
pohod po
Leskovcu podali
starši in stari starši.

»Pa kaj ta svečka skozi ugaša.« (Taj)
»Prilegel bi se topel čaj.« (Melita)
»Še meni je lepo s svečko v tej temi, kaj šele otrokom.« (Vesna)

Vrtec Črešnjevec
________________________________________________________

10. 12. 2012 – BOŽIČNO-NOVOLETNA DELAVNICA

Delavnico smo izvedli 10. 12. 2012. Zraven otrok so se je udeležili starši in stari
starši. Družili smo se v prostorih vrtca.

- »Poglej, kako zanimive ideje.« (Dragica)
- »Tej punčki še moram narediti posteljico.« (Mihaela)
-» Glej, prstek se mi je zalepil na servieto. » (Gal
- »Koliko bomo zaslužili, ker smo tako veliko naredili!« (Karina)

Vrtec Črešnjevec
________________________________________________________

4. 10. 2012 - KOSTANJEV PIKNIK

,

Kostanjev piknik smo izvedli v
tednu
otroka, in sicer v
četrtek,
4. 10. 2012.
Otroci
so se skupaj s
starši sladkali na
vrtčevskem
igrišču.

- »Mmm, kako dobri kostanji.« (Jure)
- »Ta naš Jože pa res dobro peče.« (Vinko)
- »Kaj pa to poka? Aja, kostanji se niso zarezali.« (Taj)

Koordinatorica projekta: Slavica Knechtl

Vrtec Ptuj
________________________________________________________
Sodelujoča enota: enota

Spominčica

Nosilka projekta: Tina Pavlič

V enoti Spominčica so strokovne delavke sodelovale v projektu medgeneracijskega sodelovanja z
Domom upokojencev Ptuj. Sodelovale so vse starostne skupine, skozi celo šolsko leto z naslednjimi
aktivnostmi:
- predstavitev skupin
Otroci so se predstavili, peli pesmi, pripovedovali o svojih starih starših.
- kostanjev piknik
Oskrbovanci Doma upokojence Ptuj in zaposleni so nas povabili na kostanjev piknik, kjer smo izvedli
svoj program; peli smo ljudske pesmi skupaj z oskrbovanci doma. Pogostili so nas s pečenimi in
kuhanimi kostanji ter čajem.
- miklavževanje
Otroci iz enote Spominčica smo obiskali oskrbovance v domu, kjer smo jim pripravili kratek program.
Obiskal jih je tudi Miklavž. Otroci so dobili v dar letstove miklavže.
- veseli december
V mesecu decembru smo skupaj z oskrbovanci doma upokojencev Ptuj krasili novoletno jelko. Okraske
so otroci izdelali sami. Ob koncu smo okrog novoletne jelke rajali in peli pesmi.
- pustovanje
Otroci in oskrbovanci doma smo se pogovarjali o tradicionalnih pustnih likih (rusa, piceki, vile, kurent,.. ).
Otroci so se likovno izrazili- izdelovali so krone, ki so jih nosile vile. Ob koncu druženja so nas pogostili s
čajem.

- dan žena ---- Otroci iz vrtca Spominčica so naslikali prve znanilce pomladi, katere smo speli v album
in ga podarili starejšim.

Osnovna šola Dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
________________________________________________________
Na šoli je medgeneracijsko sodelovanje zelo dobro vpeto v vse pore dogajanja
in življenja. Starejši in izkušeni krajani nam velikokrat priskočijo na pomoč pri
aktivnostih, povezanih s poukom, z namenskimi dnevi, z delavnicami, pri
pripravi prireditev, dejavnostih v vrtcu, skratka, kjerkoli je to mogoče.
Med skupnimi dejavnostmi bi posebej izpostavili medgeneracijsko druženje v
vrtcu »Babica pripoveduje«, ogled meteorološke postaje, sodelovanje starejših
krajanov ob 180-letnici organiziranega šolstva na Črešnjevcu, sodelovanje
učencev na občnem zboru društva upokojencev, prikaz starega načina pranja
na projektnem dnevu in ob posvojitvi Unescovega spomenika – vodnjaka s
periščem, sodelovanje v delavnicah Od zrna do kruha in pri urejanju vrtičkov na
šolskem vrtu.
Veliko sodelujemo z Društvom upokojencev, Društvom invalidov in Krajevno
skupnostjo Črešnjevec – Leskovec ter aktivom kmečkih žena.
V mesecu maju pa bomo izvedli še sodelovanje pri dejavnosti Šport in špas, kjer
bodo starejši krajani predstavili stare obrti in v okviru projekta Popestrimo šolo
izvedli še hiter računalniški tečaj za upokojence, ki ga bomo zaključili s
piknikom.
To je zgolj globalni opis tega, kar se je in se še bo v tem šolskem letu dogajalo
na področju medgeneracijskega sodelovanja. Bilo pa je še nešteto drobnih
trenutkov, ki so pokazali, da otroštvo resnično podaja roko modrosti in da nas
takšno sodelovanje plemeniti in bogati.
Še nekaj utrinkov medgeneracijskega sodelovanja:

Izdelek: Spominek Društva invalidov Črešnjevec

Osnovna šola Dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
_______________________________________________________

Sodelovanje z društvom Joga v vsakdanjem življenju

Sodelovanje s plesno šolo Samba

Osnovna šola Dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
_______________________________________________________

Sodelovanje z Društvom upokojencev Črešnjevec – Francka Rajh, Tonka Koren, Milka Ogrizek

Prikaz starega načina pranja perila

Osnovna šola Jurij ob Ščavnici
________________________________________________________
V projekt je bilo vključenih 8 učencev 9. razreda OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici. Našo
dejavnost smo usmerili na lokalne jedi naših babic in dedkov. S pomočjo članic
Društva deklet in žena Sv. Jurij ob Ščavnici in naših babic ter dedkov smo
spoznavali tradicionalne lokalne jedi, njihovo sestavo, izdelavo in knjižne izraze.
Skozi pogovor smo ugotovili, da v občini poznamo veliko lokalnih jedi naših
dedkov in babic (pogače: ocvirkovica, pečenica, prleška gibanica, sirova, oljova
ter krompirjeva; žganci: ajdovi, koruzni, »ožejeni« (krompirjevi); potice: orehova,
makova;kruh: črni, ajdov, koruzni;»štrükel« (zavitek): jabolčni, sirov, grozdov,
orehov;»kisla

»žüpa«

(juha);»tünka

-

kiblfleisch«

(svinjsko

meso

v

zaseki);»zobl« (zaseka); ocvirki; bučno olje; skuta; »postržjača« (krušno testo
z zaseko);»prhkice«), ki smo jih idejno povezali v tako imenovano Južno na
vrateh. Lokalnim jedem smo poiskali tudi knjižne izraze ter izdelali zloženko. Pri
tem nam je bilo v veliko pomoč Društvo žena in deklet Sv. Jurij ob Ščavnici in
turistična kmetija Novak. Ogromno je bilo peke ter fotografiranja, saj smo sirovo
pogačo, ocvirkovico in prleško gibanico naredili in poskusili. Jedi si lahko ogledate
na spletni strani: http://www.facebook.com/juzna.navrateh?ref=ts&fref=ts, ki smo
jo ustvarili prav v ta namen.

Izdelali smo tudi turistično knjižico z naslovom Južna na vrateh ter dvoje
spominkov: magnetke v trikotni in okrogli obliki ter trikotne obeske.

Ugotovili smo da so naše babice in tudi dedki pravi zaklad znanja, ki ga je
potrebno ohraniti tudi v prihodnje.

Avtor besedila: Anita Zelenko, prof.

Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka
_______________________________________________________

__________________________________________

Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka
_______________________________________________________

Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka
_______________________________________________________

Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka
_______________________________________________________

GLASILO Društva upokojencev Škofja Loka Štirje letni časi (oktober 2012, št. 46)

Luka, 3. a

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
_______________________________________________________
Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Maribor so se projekta Otroštvo podaja roko modrosti lotile tri
dijakinje. Svoje delo so oblikovale na osnovi zastavljenih ciljev projekta in oblikovale svoje načine in
metode dela s pomočjo mentorice Simone Gljuk Peče, šolske koordinatorice Unesco šole.

Opis vsebine in poteka dela:
Urška Pliberšek iz 2. C-oddelka je obiskovala učence 1. razreda na OŠ Dušana Flisa Hoče. Njeno
delo je razvidno iz spodnje tabele.
1. DELAVNICA (2 uri)
Datum
Izvajalka
Prebrana knjiga
20.12.2012 Urška
Kaj dela očka,
Pliberšek
Peter HornChristina
Kadmon

Aktivnosti
1. Uvod, predstavitev
2. Pogovor o tem, kaj delajo očetje,
katera dela pogosteje opravljajo doma
ipd.
3. Branje knjige
4. Pogovor o knjigi
5. Ustvarjanje pisem Božičku

2. DELAVNICA (1 ura)
Datum Izvajalka
Prebrana knjiga
10. 1.
Urška
Jaz in moja mami, Alison Ritchie in Alison Edgson
2013
Pliberšek

Izdelki
Pisma
Božičku

Aktivnosti
1. Uvod
(božičnonovoletni čas,
želje otrok,
vrednost daril
ipd.)
2. Pogovor o
tem, kaj delajo
mame, kako
otroci preživljajo
z mamami prosti
čas, kako jim
pomagajo ipd.
3. Branje knjige
4. Pogovor o
knjigi (obnova,
vloga mame v
družini)
5. Risanje risbic

Izdelki
Risbice
na temo
Jaz in
moja
mama

Urška Pliberšek iz SŠGT MB pri vodenju delavnice na OŠ Dušana Flisa Hoče.

Jessica Strelec in Dušanka Fladung iz 2. C-oddelka sta obiskovali učence na OŠ Ljudski vrt na Ptuju
in starostnike v domu starostnikov Moj dom Ptuj. Njuno delo je razvidno iz spodnje tabele.
1. DELAVNICA – OŠ LJUDSKI VRT PTUJ (1 ura)
Datum
Izvajalki
Aktivnosti
15. 11. 2012 Dušanka
1. Predstavitev projekta učencem 1. razreda.
Fladung in
2. Pogovor o odnosih s starši ter starimi starši.
Jessica
3. Branje knjige Pri dedku in babici Guidavan
Strelec
Genechtena.

Zaključek
Pogovor o
prebrani knjigi.

2. DELAVNICA – MOJ DOM PTUJ (2 uri)
Datum
Izvajalki
Aktivnosti
21. 11. 2012 Dušanka
1. Priključitev najinega dela k aktivnostim OŠ
Fladung in
Ljudski vrt v domu starostnikov Moj dom Ptuj.
Jessica
2. Učenci enkrat mesečno voščijo starostnikom za
Strelec
rojstne dneve, ki so jih imeli v tekočem mesecu.
Priključili sva se z voščilom.
3. Sledil je pogovor s starostniki. Povpraševali sva

Skupaj smo
zapeli učenci,
dijakinji in
starostniki.

Naloga za učence
– obiskati ali
narisati morajo
nekaj za svoje
starejše
sorodnike ali za
starostnike v
domu
starostnikov.

jih o njihovem mnenju glede mladostnikov
danes. Pogovarjali smo se o odnosu
starostnikov z njihovimi otroki in vnuki.
4. Prisotnim sva prebrali nekaj pesmic.
3. DELAVNICA – OŠ LJUDSKI VRT PTUJ (1 ura)
Datum
Izvajalka
Aktivnosti
13. 12. 2012 Dušanka
1. Pogovor o opravljenih nalogah iz meseca
Fladung
novembra (Koga so učenci obiskali, kaj so
narisali za starejše?).
Nalogo so večinoma opravili, saj so na OŠ v tem
mesecu tudi pripravljali Ples za babice in dedke.
2. Branje pesmic.

4. DELAVNICA – OŠ LJUDSKI VRT PTUJ (2 uri)
Datum
Izvajalka
Aktivnosti
20. 12. 2012 Dušanka
1. Ples za babice in dedke.
Fladung
2. Spoznavni večer s starši in starimi starši
učencev.
3. Pogovor in druženje.

Zaključek
Pogovor o
prebranih
pesmicah in o
tem, kaj (in zakaj)
raje berejo.

Zaključek
Ugotovitve –
učenci so bili
veseli, da so se
stari starši
udeležili plesa na
njihovi OŠ.

Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
_______________________________________________________
SREČANJA S STAROSTNIKI – MOJ DOM PTUJ
Datum
Izvajalki
Aktivnosti
13. 12. 2012 Dušanka
1. Obisk in pogovor s starostniki.
10. 1. 2013 Fladung
2. Sprehodi s starostniki.
14. 2. 2013
3. Branje pesmic.
21. 3. 2013

Zaključek
Ugotovitve – starostniki so
me bili vedno veseli.
Nekateri so mi zaupali, da
pogrešajo obiske svojcev.
Ob lepem vremenu smo
odšli na sprehod. Najraje
so se z menoj pogovarjali
o vnukih, zanimalo jih je,
kako je danes v šoli,
prebrala pa sem jim tudi
kakšno pesem.

Ob zaključku projekta smo vsi udeleženci projekta zelo zadovoljni, predvsem zaradi pozitivnega odziva
učencev in učiteljev v osnovnih šolah ter starostnikov in osebja v domu starostnikov.
Veseli smo, da smo bili del projekta Otroštvo podaja roko modrosti. Verjamemo, da smo uspeli uspešno
slediti zastavljenim ciljem, kakor ste si jih na Osnovni šoli Cvetka Golarja zamislili, in da smo s svojim
delom prispevali k uspešnosti celotnega projekta.

Simona Gljuk Peče,
šolska koordinatorica Unesco šole na SŠGT

Srednja zdravsrvena šola Celje
_______________________________________________________

PROSTOVOLJNO DELO NA SREDNJI
ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE

Prostovoljno delo poteka na Srednji zdravstveni šoli Celje v okviru interesnih dejavnosti, letos že
osemnajsto leto. Vanj se vključujejo dijaki od prvega do četrtega letnika. V mesecu septembru ali na
začetku oktobra na šoli naredimo uvodni sestanek, ki ga skliče koordinatorica prostovoljnega dela in na
katerem se mentorji, ki imajo vez med šolo in posameznim domom, in dijaki seznanijo z vso potrebno
dokumentacijo, ki jo za opravljanje prostovoljnega dela potrebujejo, s številom opravljanja ur, s cilji
prostovoljnega dela in krajem izvajanja in z načeli prostovoljnega dela, ki jih je potrebno upoštevati za
dobro opravljanje tovrstnega dela. V tem šolskem letu je bilo v to delo vključenih 100 dijakov, ki so
prostovoljno delo opravljali po različnih domovih upokojencev celjske regije, na Osnovni šoli Glazija ter
letos prvič na Medgeneracijskem centru Celje. Dijaki starejše ljudi oz. upokojence zaposlujejo na
različne načine, največkrat v obliki družabništva, prebiranjem časopisja in knjig, pogovorom o različnih
temah, hranjenjem in v obliki glasbe. Zato izvedemo tudi proslave tekom leta z namenom
medgeneracijskega druženja. Tako imamo proslavo ob zaključku prostovoljstva v mesecu maju v Domu

ob Savinji Celje in Domu starejših Šentjur, ki sta tudi učni bazi za naše dijake. Pripravimo program pri
katerem sodelujejo tudi otroci iz vrtca in učenci iz osnovne šole. Na tej prireditvi se tudi zahvalimo vsem,
ki so opravljali prostovoljno delo in jih spodbudimo za nadaljnje tovrstno delo.
PROSTOVOLJNO DELO V DOMU OB SAVINJI CELJE
Po uvodnem sestanku na šoli, ki je bil 2. 10. 2012 ob 12.30 uri smo se s tistimi dijaki, ki so opravljali
prostovoljno delo v Domu ob Savinji Celje dogovorili za uvodno srečanje v domu, ki je bilo v sredo 10.
12. 2013 ob 9.30 uri. Socialna delavka, ga. Mateja Škrinjar je podala ustna in pisna navodila za
opravljanje prostovoljnega dela. Tu je bil predvsem poudarek na etiki, pravilnem odnosu do stanovalcev
in permanentnem opravljanju te interesne dejavnosti. Pojavlja se težnja, da bi prostovoljci prihajali k
stanovalcu vsak teden po eno uro, v kolikor ne bi mogli, bi se opravičili. Tisti dijaki, ki so že opravljali to
delo v tem domu, so se lahko odločili za opravljanje prostovoljnega dela z istimi stanovalci kot prejšnje
leto.
Dijaki, ki so imeli kakšne težave pri opravljanju prostovoljnega dela, so lahko te težave tudi povedali,
bodisi socialni delavki v domu ali mentorju na šoli. V ta namen je bila 25. 4. 2013 izvedena v šolskih
prostorih tudi zaključna intervizija, ki jo je izvedla ga. Mateja Škrinjar. Dijaki so se lahko pogovorili o
svojem delu in težavah ter povedali svoje vtise o opravljenem delu. Na ta način želimo še izboljšati
dobre medgeneracijske odnose.
Vsako leto v mesecu maju že tradicionalno naredimo uradni zaključek prostovoljnega dela v Domu ob
Savinji Celje, kamor povabimo vse prostovoljce, ki so v tekočem letu opravljali to dejavnost, ne glede na
to, v katerem domu celjske regije.
PROSTOVOLJNO DELO V DOMU STAREJŠIH ŠENTJUR
Uvodni sestanek za vse prostovoljce je bil 10. 10. 2012 ob 13. uri v domu, kjer je socialna delavka ga.
Ljubica Gombač podala ustna in pisna navodila za opravljanje prostovoljnega dela. Poudarek je bil
predvsem na etičnem pristopu in pravilnemu odnosu do stanovalcev. Dogovorili smo se tudi, da bi
prostovoljci prihajali k stanovalcu vsak teden po eno uro, v kolikor ne bi mogli, bi se opravičili. Te
dogovore so dijaki v veliki meri tudi upoštevali. Po končanem uvodnem sestanku pa je ga. Gombač še
razkazala prostovoljcem prostore doma.
PROSTOVOLJNO DELO PRI MEDGENERACIJSKEM CENTRU CELJE
V tem šolskem letu smo prvič vpeljali prostovoljce, ki prihajajo iz področja Hudinje, v Medgeneracijski
center Celje (MCC), da so opravljali organizirano prostovoljstvo v mesti četrti. Tako so se tri dijakinje
vključile v tovrstno delo. 23. 11. 2013 ob 18. uri na MCC-ju je bil prvi (uvodni) sestanek s prostovoljci in
njihovimi mentorji, kjer je direktor, g. Kevin Rihtar predstavil vlogo Medgeneracijskega centra Celje v
razvoju prostovoljstva, vlogo prostovoljcev v vzdrževanju prijaznejšega okolja in medgeneracijske
solidarnosti, Katalog prostovoljskih aktivnosti in izbor prostovoljskih aktivnosti kot prednostnih pri
vstopanju v organizirano prostovoljstvo. Na izbiro so imeli prostovoljci veliko aktivnosti, od
individualnega dela s posamezniki, vključevanje v že obstoječe projekte v četrti, skupinske projektne
naloge z mentorstvom v MČ Hudinja in skupinske projektne naloge na lokalnem nivoju.

22. 1. 2013 z začetkom ob 14. uri je ga. Ana Špat na šoli izvedla predstavitev prostovoljnih aktivnosti
Mestne četrti Hudinja za tiste dijake, ki se niso mogli udeležiti uvodnega sestanka.
TRŽNICA GENERACIJ
29. 9. 2012 med 15. in 18. uro je pred OŠ Hudinja potekala prva Tržnica generacij s sprejemom
prostovoljcev. Ta dogodek je bil zasnovan na izhodišču, da ima vsaka generacija množico talentov, ki jih
lahko deli z drugimi generacijami in tako lažje dosegla medgeneracijsko solidarnost. Tržnica generacij je
bila zasnovana kot kulturno obarvan dogodek, na katerem so s pomočjo privlačno pripravljenih stojnic
predstavili aktivnosti vrtca Tončke Čečeve, OŠ Hudinje, I. gimnazije v Celju, Mladinskega sveta
Slovenije Celje, predstavnikov tretje generacije in Medgeneracijskega centra. Seveda je sodelovala tudi
naša šola. Zelo aktivne so bile kozmetičarke, zato ni bilo čudno, da je bila naša stojnica najbolj
oblegana vseh vrst generacij.
Pomemben del dogodka je bil sprejem mladih prostovoljcev v Mestni četrti Hudinja, kjer jih je g. Marjan
Vengust zaželel dobrodošlico in obenem zahvalo za vstop v prostovoljstvo. Dogodek je povezovala ga.
Marijana Kolenko, ki je zelo popestrila dogajanje. V samem programu pa so nastopali tudi naši dijaki z
glasbeno točko.
PROSLAVE
Tudi v tem šolskem letu smo nadaljevali s proslavami, ki jih tradicionalno pripravljamo samostojno ali pa
pri njih sodelujemo, in sicer v Domu ob Savinji Celje, Domu starejših Šentjur, Psihiatrični bolnišnici
Vojnik in Mestni četrti Slavko Šlander.
PROSLAVE V DOMU OB SAVINJI CELJE
V Domu ob Savinji Celje smo poleg prireditve ob zaključku prostovoljstva, sodelovali ob dnevu starejših,
ki ga vsako leto obeležujemo 1. oktobra in za božično-novoletne praznike.
Proslava ob mednarodnem dnevu starejših je bila 3. 10. 2012 z začetkom ob 10. uri za stanovalce
doma, za zunanje uporabnike doma pa 17. 10. z začetkom ob 15.30 uri. Obe proslavi je povezovala
Jelka Rozman. Za glasbeno vzdušje so poskrbeli tudi Vokalna skupina Srednje zdravstvene šole Celje
Glog pod mentorstvom g. Nina Šloserja, solo nastop pa je izvedla Urška Oprčkal in Monika Mandelc.
14. 12. 2012 z začetkom ob 10. uri je v domu potekala proslava, ki jo naša šola priredi ob božičnonovoletnih praznikih.
PROSLAVE V DOMU STAREJŠIH ŠENTJUR
V Domu starejših Šentjur smo v tem šolskem letu sodelovali na dnevu odprtih vrat, na božično novoletni
zabavi, na proslavi ob dnevu žena in ob zaključku prostovoljstva.
29. 9. 2012 so dijaki, ki opravljajo prostovoljno delo v Domu starejših Šentjur dopoldan bili navzoči na
dnevu odprtih vrat in pomagali pri izvedbi njihovih aktivnosti v smislu pomoči stanovalcem.
14. 12. 2012 z začetkom ob 10. uri smo izvedli proslavo ob bližajočih se božično-novoletnih praznikih.
Urška Oprčkal je zaigrala na klavir, Jan Čater pa je stanovalce razveseljeval na harmoniki. Na tej
proslavi so sodelovali tudi učenci OŠ Hruševec.

18. 12. 2012 z začetkom ob 15.30 uri je v domu potekala proslava ob zaključku starega leta, na kateri
so stanovalcem zaželeli veliko zdravja in dobrega počutja v prihajajočem letu. Te prireditve so se
udeležili tudi naši prostovoljci, ki so pomagali stanovalcem na tej zabavi.
8. 3. 2013 z začetkom ob 10. uri je v domu potekala prireditev ob dnevu žena, zato je bil program
vsebinsko temu tudi prilagojen. V dobro polurnem programu, ki smo ga skupaj izvedli z učenci OŠ
Hruševec, so našo šolo predstavljali Martin Fijavž, Ana Rotovnik in Jan Čater.
PROSLAVA V PSIHIATRIČNI BOLNIŠNICI VOJNIK
S psihiatrično bolnišnico Vojnik že tradicionalno sodelujemo vrsto let in ob zaključku leta izvedemo
samostojno proslavo za njihove uporabnike. Letos se je le-ta odvijala 19. 12. 2012 z začetkom ob 15.
uri.
PROSLAVA MESTNE ČETRTI SLAVKO ŠLANDER
25. oktobra Mestna Četrt Slavko Šlander praznuje svoj praznik. V ta namen za svoje stanovalce pripravi
proslavo, na katero smo povabljeni tudi mi. Letos se je proslava odvijala 24. 10. 2012 v jedilnici II. OŠ
Celje z začetkom ob 16. uri. Poleg naše šole so sodelovali tudi ljudje oz. skupine iz različnih generacij,
tako da lahko rečemo, da je šlo za medgeneracijsko izvedbo te proslave. Vezni tekst sta izvedli dijakinji
1. letnika Tjaša Brečko in Alja Tovornik, recital o prijateljstvu sta predstavila Luka Kopinšek in
Aleksandra Jurak, za glasbeni nastop pa je poskrbela Urška Oprčkal.

Peter Čepin Tovornik, dipl. zn., dipl. inž.,
mentor prostovoljnega dela

