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V projektu so sodelovali: 

1. Vrtec Črešnjevec (OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec) 

2. Vrtec Leskovec (OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec) 

3. Vrtec Galjevica, Ljubljana 

4. Vrtec Pedenjped, enote Lipoglav, Vevče, Zalog, Kašelj, Fužine 

5. Vrtec Ptuj 

6. Vrtec Sonček, Sv. Jurij ob Ščavnici 

7. Vrtec pri OŠ Istrskega odreda Gračišče 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

9. OŠ Frana Kranjca Celje 

10. OŠ Črna na Koroškem 

11. OŠ Griže 

12. OŠ Dušana Flisa Hoče 

13. OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 

14. OŠ Toneta Čufarja Jesenice 

15.  OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana 

16. OŠ Hinka Smrekarja Ljubljana 

17. OŠ Odranci 

18. OŠ Pesnica in podružnica Pernica 

19.  OŠ Cirila Kosmača Piran 

20. OŠ Franja Goloba Prevalje 

21. OŠ Jožeta Krajca Rakek 

22. Prva OŠ Slovenj Gradec 

23. OŠ Spodnja Idrija 

24. OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

25. JVIZ Destrnik-Trnovska vas 

26. Šolski center Ptuj, Ekonomska šola PTUJ 

27. Gimnazija Ledina Ljubljana 

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

Pred vami je šesto glasilo, ki je nastalo s prispevki otrok iz vrtcev, učencev osnovnih šol, dijakov srednjih 

šol 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, 20. junij 2018 
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Vrtec ČREŠNJEVEC-LESKOVEC, enota Črešnjevec 

________________________________________________________ 

Skupina   ZVEZDICA      Darija Ovčar, Mateja Šetar 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S starimi starši smo se družili ob mednarodnem dnevu starejših oseb, ko smo 

zanje pripravili manjši nastop v igralnici ter se z njimi igrali na temo muc in 

skupaj z njimi izdelali ročno lutko–muco. Druženje je, kot vsako leto doslej, 

potekalo v izjemno prijetnem, sproščenem in s čustvi prežetem vzdušju. 

Utrinki druženj 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj7KqIibvMAhWDshQKHaOwD78QFgg7MAU&url=http%3A%2F%2Fwww.mzz.gov.si%2Fnc%2Fsi%2Fmedijsko_sredisce%2Fnovica%2Farticle%2F141%2F34058%2F&usg=AFQjCNEl_L5rMOnrM05RyNS0lXMNe9c6-Q
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Stare starše smo povabili na praznični decembrski nastop z bazarjem, na 

svečano otvoritev novih prostorov vrtca in kulturno prireditev ob slovenskem 

kulturnem prazniku v mesecu februarju  ter na prireditev ob dnevu vrtca v 

mesecu marcu. Stari starši se naših prireditev vedno udeležujejo v velikem 

številu in z veseljem zaploskajo svojim vnukom in vnukinjam, ki jih vedno 

presenetijo s pesmimi, plesom  in drobnimi pozornostmi. Teova babica pa svoje 

vtise in občutke z naših prireditev strne v članke, ki so često objavljeni v 

lokalnem časopisu Panorama ali Bistriške novice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Članek o druženju v mesecu marcu 
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V vrtec smo povabili babico naše deklice, ki je pred kratkim izgubila moža. Z 

druženjem smo ji pokazali, da jo imamo radi in da ni sama. Druženje je potekalo v 

sproščenem, prijetnem vzdušju, prepleteno s čustvi in ob poslušanju pravljice 

Zvezdni tolarji, ki jo je za nas izbrala in nam jo prebrala babica Mlakar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenutki, ki jih preživimo s starimi starši, so vedno nepozabni, tako zanje, kot za 

otroke.  

Z njimi in ob njih je naše življenje lepše in bogatejše. 
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Skupina   SONČEK     Anja Dizdarević, Urška Jaklin Brbre 

---------------------------------------------------------- 

V skupini Sonček smo v okviru medgeneracijskega sodelovanja organizirali in 

izvedli dve srečanji med mladimi in starejšimi.  

V ponedeljek, 2. 10. 2017, smo v vrtec povabili dedke in babice. Na začetku 

srečanja smo se pozdravili s pesmijo Dobro jutro, dober dan. Nato smo se razgibali 

z obroči ter prisluhnili pravljici Piki pri babici in dedku. Sledila je predstavitev 

kotičkov in igra v njih. Otroci so se lahko skupaj s starimi starši igrali v treh 

kotičkih: v igralnem kotičku so se igrali s kockami različnih velikosti in plastičnimi 

domačimi živalmi, v likovnem kotičku so z odtisom svoje dlani naredili mačko, v 

gibalnem kotičku pa so tako otroci kot tudi stari starši hodili po taktilnih ploščah 

iz naravnih in umetnih materialov.  
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Skupina   MAVRICA     Nataša Helbl, Dejan Kalan 

---------------------------------------------------------- 

Dan z dedki in babicami 

Ob svetovnem dnevu starejših smo 2. oktobra na obisk povabili dedke in babice.  

Po pozdravu  smo se podali v pripravljene kotičke, kjer so stari starši s svojimi 

vnučki iz naravnega materiala in slanega testa ustvarjali na temo jeseni. 

 

Ustvarjalna delavnica z dedki in babicami 
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V skupini  smo imeli ustvarjalno delavnico z dedki in babicami. Otroci so za dedke 

in babice izvedli kratek nastop, ki je požel velik aplavz.  Nato so dedki in babice 

ob pomoči malih prstov izdelali pomladne in velikonočne izdelke. 
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Vrtec ČREŠNJEVEC-LESKOVEC, enota Leskovec 

________________________________________________________ 

Skupini   RINGA RAJA in MEHURČKI      Anja Pivec 

---------------------------------------------------------

 

V mesecu septembru smo izvedli Bučne igre. Vzgojiteljice smo pripravile naloge, 

kjer so se otroci skupaj s starši pomerili v spretnostih ciljanja žoge, poskokih v 

vrečah, trebljenju buč, šaljivem fotografiranju, sestavljanju sestavljanke buče, 

ciljanju buč z obročem in podiranju kegljev. 

  

Ogledali smo si 

prikaz starih 

kmečkih 

običajev. 
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Z babicami in dedki smo 

se ob dnevu starejših z 

vlakom odpravili v 

Maribor.  

 

V gozdnem vrtcu  

nas je obiskal lovec, 

ki nas je seznanil s 

svojim delom,  

skrbjo za živali ter 

lovskimi pripomočki. 

 

Babice v in dedki so si skupaj 

z otroki ogledali lutkovno 

igrico Pesem o zimi. 
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Vrtec GALJEVICA Ljubljana 

________________________________________________________ 

     Mateja Funkl 

--------------------------------------------------------- 

 

Z izvedbami različnih dejavnosti smo v vrtcu oblikovali spodbudno okolje za 

aktivno medgeneracijsko sodelovanje, s tem smo bogatili vzgojno delo, razvijali 

spoštovanje, sožitje in solidarnost. Stari starši so zelo radi prihajali v vrtec in se 

udeležili veliko različnih vsebin. Otroci so bili obiskov zelo veseli in ti dnevi so 

jim v vrtcu veliko pomenili. Druženja s starimi starši so nekaj posebnega, saj 

pričarajo nasmehe na obraze otrok. Stare starše smo vedno povabili tudi na vse  

dogodke našega vrtca in v veliko pomoč so nam bili pri različnih zbiralnih akcijah. 

Tudi vnaprej si želimo dobrega sodelovanja.  

 

»NIHČE NE MORE NAREDITI ZA MAJHNE OTROKE TO, KAR NAREDIJO 

DEDKI IN BABICE. STARI STARŠI NA ŽIVLJENJA VNUKOV POSUJEJO 

ČAROBNI PRAH. » (A. Haley) 
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    SKUPNO IZDELOVANJE PTIČJIH HIŠIC    
 

NASTOP IN ZABAVA S STARIMI STARŠI 
 

PRESAJANJE ZELIŠČ 
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Vrtec PEDENJPED Ljubljana 

________________________________________________________ 

Enote: LIPOGLAV, VEVČE, ZALOG, KAŠELJ, FUŽINE     Mojca Širca 

--------------------------------------------------------- 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŽENJE OB PETJU IN PLESU – številne skupine so medse povabile stare starše, da 

bi se ob petju starih ljudskih pesmi in plesu skupaj spomnili otroštva njihovih dni. Včasih 

pa nam tudi babice in dedki zapojejo stare, že pozabljene otroške pesmi, radi zaigrajo na 

kakšen instrument, tradicionalno pa naše malčke obišče tudi upokojenski pevski zbor 

Pošte Slovenije - Sončki. Otroci pa pogosto obiščejo tudi starejše občane v Domu 

starejših občanov, se z njimi družijo v prazničnem decembru, pustovanju. Vsa srečanja pa 

izredno hitro minejo v veselem, sproščenem in toplem vzdušju.   
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SKUPAJ SPOZNAVAMO SLOVENSKO IN TUJO KULINARIKO TER 

TRADICIONALNO GLASBO RAZLIČNIH NARODOV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TELOVADBA Z DEDKI IN BABICAMI 

To je bil res prav poseben dan. 
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ŠIVAMO Z BABICAMI.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z DEDKI IN BABICAMI NA SPREHODU PO STARI LJUBLJANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŽENJE NA ČAJANKAH 
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SKUPAJ RAZVIJAMO EKOLOŠKO ZAVEST 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelo smo veseli vseh srečanj z babicami in dedki, saj nam bogatijo mozaik otroških 

spominov z novimi, lepimi in prijetnimi skupnimi doživetji. 
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Vrtec PTUJ 

_____________________________________________________ 

Enote: SPOMINČICA, DETELJICA, MAČICE, TROBENTICA      

--------------------------------------------------------- 

Enota SPOMINČICA   Tina Pavlič 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

MIKLAVŽEVANJE V DOMU UPOKOJENCEV PTUJ 

 

 

 

ŠPORT IN ŠPAS s starši in 

starimi starši 
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Enota DETELJICA  Janja Horvat 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

OBISK GASILCEV GASILSKE ZVEZE PTUJ 
 

 

 
   

OBISK ČEBELARJEV ČEBELARSKEGA  DRUŠTVA  MARKOVCI 
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Enota MAČICE  Simona Koletnik 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

 

 

 

 

Konec meseca decembra smo 

sodelovali  v delavnicah izdelovanja 

adventnih vencev. 

Pravljične urice v 

Domu upokojencev 

PTUJ 
 

KOSTANJEV PIKNIK-V Domu upokojencev smo pekli in jedli kostanj.  
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Enota TROBENTICA  Danica Trafela 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 
 

 

V vrtcu so nas obiskale plesalke društva Cesarsko kraljevi Ptuj. Otrokom so 

predstavile življenje v srednjem veku in odgovarjale na njihova vprašanja. 

Podrobneje so predstavile ples, jim pokazale osnovne plesne korake preprostih 

kmečkih ljudi iz 13. in 14. stoletja in skupaj z njimi ob glasbi zaplesale. 
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Vrtec SONČEK Sv. Jurij ob Ščavnici 

________________________________________________________ 

Andreja Šumak 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospa Vida nam je prebrala pravljico, ki nas je popeljala v 

preteklost. 

 
 

Obiskala sta nas dedek in babica in 

nam predstavila harmoniko. 

Nastop ob materinskem dnevu. 
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Obiskal nas je Davidov ati. Prinesel je les, 

žeblje in orodje za izdelavo naše nove ptičje 

krmilnice. Ob koncu obiska smo s skupnimi 

močmi postavili  hiško za premražene ptice. 

Nasuli smo še mešanico semen, ki so jih otroci 

prinesli od doma in naše opazovanje ptic pri 

hranjenju se je lahko pričelo. 
 

Ob tematskem sklopu "Ko bom 

velik -a" sta Sarina in Uršina mama 

predstavili poklic frizerke.  
 

Druženje s starši in starimi starši na velikonočni 

delavnici. 
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Vrtec pri OŠ Istrskega odreda Gračišče 

________________________________________________________ 

Denis Markežič 

--------------------------------------------------------- 

 

 
 

SKUPINA ZAJČKI V  PROJEKTU OTROŠTVO PODAJA ROKO MODROST 

Naš vrtec je vaški vrtec. K nam prihajajo otroci iz veliko okoliških vasi. Želeli 

smo spoznati vasi svojih vrstnikov. Tako smo se odločili, da bomo enkrat mesečno 

pripravili pohod in ogled kraja, od koder prihajajo otroci v našo skupino. Pri tem 

smo prosili za pomoč stare starše, pa tudi starše, da nas popeljejo po svojem 

domačem kraju in nam predstavijo znamenitosti kraja.  Tako smo spoznali 

Poletiče, Movraž, Popetre, Gradin, Topolovec, Žrnjovec, Kubed, Sočergo, Pregaro 

in Gračišče.  
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Za zaključek projekta smo v skupino povabili etnografsko skupino Šavrini in anka 

šavrinke iz Gračišča. S seboj so pripeljali oslička in nam pripovedovali o življenju 

Istranov nekoč. Predstavili so nam stara ljudska glasbila. Ta so si ljudje lahko 

nekoč sami izdelali, oziroma so uporabljali predmete, na katere so igrali: različne 

pišćalce (piščalke) iz lubja in lesa, šigon (žago), grablje, bučo. Poskusili smo tudi 

sami zaigrati. Skupaj smo zaplesali in zapeli. 
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OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled 

________________________________________________________ 

Petra Dermota 

--------------------------------------------------------- 

Naša šola že vrsto let tesno sodeluje z lokalno skupnostjo, zadnjih nekaj let tudi 

z Medgeneracijskim centrom Bled. Z obema organiziramo raznovrstne delavnice 

ročnih spretnosti (vezenja, klekljanja, kvačkanja, pletenja, šivanja), športne 

aktivnosti izvajamo v evropskem tednu športa in v okviru projekta Simbioza giba, 

vodimo tudi delavnice računalniškega opismenjevanja starejših (tečaje 

računalništva v zrelih letih in delavnice s pametnimi telefoni). V letošnjem šolskem 

letu 2017/2018 smo se odločili, da se pridružimo projektu Otroštvo podaja roko 

modrosti in predstavimo, kako poteka naše medgeneracijsko sodelovanje. 

Kronološki pregled opravljenih dejavnosti od začetka novembra 2017 do konca 

aprila 2018:  

 Plemljev dan (19. 11. 2017) 

 Nadaljevalna delavnica Pametni telefon (november 2017) – 

 Nadaljevalni tečaj: Računalništvo v zrelih letih (november in december 2017)  
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 Simbioza giba (november in december 2017) 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 Nadaljevalni tečaj: Računalništvo v zrelih letih (april in maj 2018) –          
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 OŠ Frana Kranjca Celje 

________________________________________________________ 

Mateja Lajh 

--------------------------------------------------------- 

         

 

 

  

 

 

 

 

 

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.  

Z izvedbo različnih kulturnih programov smo razveseljevali starejše občane. 

Meseca septembra 2017 smo s Cici zborom OŠ Frana Kranjca nastopili za 

upokojence v KS Pod gradom. S petjem, dramatizacijo igre smo popestrili dan vsem 

udeležencem. V mesecu marcu 2018 smo s Cici zborom OŠ Frana Kranjca 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.  
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       Dom ob Savinji, 13.3.2018 

 

 

KS Pod gradom, 15.9.2017     
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OŠ Griže in POŠ Liboje 

________________________________________________________ 

Anita Mandelj, Alenka Turk 

--------------------------------------------------------- 

 
V sklopu Unescovega projekta Otroštvo podaja roko modrosti smo v oktobru 2017 

na naši šoli izvedli medgeneracijsko sodelovanje z dedki in babicami, v maju 2018 

pa še medgeneracijsko pomoč uporabe računalnika in pametnega telefona. 

                                              

 

RAČUNALNIŠKE DELAVNICE  

 

ŠPORTNE AKTIVNOSTI 
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OŠ Črna na Koroškem 

________________________________________________________ 

Anita Mandelj, Alenka Turk 

--------------------------------------------------------- 

 

Na OŠ Črna na Koroškem je potekalo kar nekaj delavnic, pri katerih smo vzpostavili 

in vzdrževali dobre medsebojne odnose med mladimi in starejšimi, učili smo se 

sodelovati s starejšimi v okviru različnih kulturnih prireditev ter se učili dajati in 

sprejemati. Oblikovali smo strpen odnos do bolezni, starosti in invalidnosti, se učili 

sodelovati v različnih delavnicah in na prireditvah. 

1. PRIREDITEV: OBČNI ZBOR INVALIDOV 

Učenci naše šole so sodelovali na občnem zboru invalidov. 
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MOJA PIKA 

 

Sem Samo in to je moja Pika. 

Moja zvesta prijateljica, 

ki mi pomaga od jutra do noči. 

 

Pomaga mi vsak dan,  

zato jo rad imam. 

Ob meni je, ko grem čez cesto 

in s prijatelji na kavo v mesto. 

 

Bilo je tako, 

imel sem se lepo. 

Skočil v vodo sem, 

a nisem preveril globine, 

še danes imam na to grenke spomine. 

Sedaj namesto nog uporabljam voziček, 

me na poti domov zmoti vsaka grbina, vsak grmiček. 

 

Ne mine dan, 

da ne bi videl te globine. 

Tako je tu moja Pika, 

 ki me razvedri 

in svet se kljub oviram lepši zdi. 

 

 Taja Oderlap, 6.a 

INVALIDI 

 

Lahko si zlomimo nogo ali roko. 

Ampak ne bomo taki kot tisti na vozičkih, 

železnih  ceveh in žebljičkih. 

 

Čeprav se to lahko zgodi tudi nam, 

invalidi ne obupajo vsak dan. 

Nekateri prepotujejo tudi cel svet, 

tako zelo jim je lep. 

 

Tisti, ki se norčuje iz njih, 

mu kar naenkrat zastane dih. 

Ko vidi v novicah na vozičku postavo, 

ki igra odbojko in meče kopje v daljavo. 

 

In ko se usede v tvoj avto invalid, 

mu le omagaj v in iz avta prit. 

Saj nič drugačen ni od tebe, 

le da je na vozičku in se lepše vede. 

 

 Manca Lesjak, 6.a 
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OŠ Dušana Flisa Hoče 

________________________________________________________ 

Urška Pliberšek 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Učenci Osnovne šole Dušana Flisa Hoče smo skupaj z učenci 4. razreda vse leto 

spoznavali različne tematike povezane s starostjo in staranjem. Spoznali smo, da 

so s staranjem povezani številni stereotipi, ki smo jih z izvedenimi aktivnostmi 

poskusili preseči. Pri delu smo se navezali tudi na knjižne junake, ki so jih učenci 

spoznali ob branju zgodb. Po branju smo razmišljali o demenci, selitvi v dom za 

ostarele, predvsem pa smo spoznali, da so starejši heterogena skupina.  

 

 

V šolo smo k druženju povabili 

stare starše učencev in člane 

društva TOTI DCA Maribor. 
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 V mesecu aprilu smo na šolo povabili gospoda Paumana, ki nam je predstavil 

zanimivo igrico Križemkražem.  

 

 

S sodelovanjem v projektu smo 

tudi v letošnjem letu učencem 

popestrili popoldanski čas,  

Na praznični delavnici smo skupaj 

ustvarjali, na aprilski delavnici pa smo se 

skupaj igrali igro Križemkražem. 

 

Ob zgodbi Superdedek gre v dom 

(Gabrijela Sečka) smo razmišljali o 

spremembah ob odhodu v dom za 

ostarele.  
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OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 

________________________________________________________ 

Nina Lepušček Melinc 

--------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 

Prvi decembrski dan so se v Domu Andreja Manfrede v Kobaridu srečali starejši 

občani občine Kobarid. Tradicionalno srečanje, ki se ga je udeležilo okoli 50 

starejših, je tudi letos potekalo v organizaciji Rdečega križa Slovenije 

Območnega združenja Tolmin, Občine Kobarid in soorganizacije Osnovne šole 

Kobarid. 

 

Uvodoma je zbrane pozdravil in nagovoril župan Občine Kobarid Robert Kavčič, ki 

je v svojem nagovoru predstavil prizadevanja občine na področju pomoči 

starejšim in podporo Večgenaracijskemu centru Goriške, ki preko Posoškega 

razvojnega centra in v sodelovanju s Centrom za socialno delo Tolmin organizira 

številne aktivnosti in druženja za starejše v občini. Izrazil je zadovoljstvo, da se 

lahko vsako leto sreča z njimi in ob tej priložnosti vsem skupaj zaželel veliko 

zdravja ter mirne prihajajoče praznike.  

  

Zbrane sta pozdravila tudi pomočnik ravnateljice OŠ Simona Gregorčiča Kobarid 

Simon Skočir in predsednik Rdečega križa Slovenije OZ Tolmin Rafael Šuligoj. 

Prisrčen mladostniški kulturni program so pripravili učenci Osnovne šole Simona 

Gregorčiča Kobarid pod mentorstvom učiteljice Božice Špolad Žuber. Skozi 

pesem in glasbo so poudarili pomen zdravja in sreče ter prisotnim pričarali lep 

začetek prazničnega meseca. Uradnemu delu s kulturnim programom je sledilo 

prijetno druženje. 
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OŠ Toneta Čufarja Jesenice 

________________________________________________________ 

Klavdija Klinar, Tanja Pongrac 

--------------------------------------------------------- 

 
 

S sodelovanjem v projektu Otroštvo podaja roko modrosti so učenci 2.č razreda 

vzpostavili pristne prijateljske odnose starejšimi. 

 

Obiskali smo Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja na Jesenicah. 
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Marija Kamenščak, Alenka Mirtič Dolenec 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci so meseca novembra in decembra pripravili voščilnice  in darilne škatlice s 

skromnim darilom za stare starše. Stare starše smo 18. decembra 2017 povabili 

na srečanje v šolo.  Učenci so 

pripravili  pecivo, skuhali čaj in se 

z njimi družili. Izmenjali so si 

vtise, obujali so spomine na 

njihovo šolanje.  

   

 

Skupina sedmih učencev je vsakih štirinajst dni obiskovala in se družila z 

varovanci doma dr. Franceta  Bergelja. Varovancem so brali zgodbe, ti pa so 

obujali spomine in jih delili z učenci.  

Skupina varovancev sestavlja Žogo bend in igrajo razne skladbe. Tej skupini so se 

pridružili tudi naši učenci.  
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OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana 

________________________________________________________ 

Mag. Martina Lešnjak Opaka, Sabina Lešnjak 

--------------------------------------------------------- 

 

 

Šolski prostovoljci smo več domovom upokojencev v Ljubljani ponudili ustvarjalno 

delavnico na temo pomlad. Dogovorili smo se z dvema domoma (Bokalce in 

Kolezija), ki smo ju obiskali v mesecu aprilu. Delavnice je pripravilo in izvedlo 8 

učencev 5. in 6. razreda, ki so del tima šolskih prostovoljcev. Na delavnicah so 

pomagali upokojencem pri rezanju, barvanju in lepljenju materialov ter pri 

pospravljanju ob koncu delavnice. Z njimi so med delom klepetali.  
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OŠ Hinka Smrekarja Ljubljana 

________________________________________________________ 

Jerneja Meglen 

--------------------------------------------------------- 

 

Pri nas v 3. c imamo vse: babice, dedke, nonote, none, stare mame, stare ate, nekdo 

kliče svojo babico majka… Neprecenljivi so…, otroci ljubeče govorijo o njih, 

zavedajo se, da so tam, da jih tudi razvajajo, da jih kaj naučijo in veliko crkljajo. 

Večina otrok se redno srečuje z njimi, nekateri pa jih vidijo le čez počitnice, ali 

pa še bolj poredko, saj kar nekaj starih staršev živi v drugih državah. 

IN KAJ SMO POČELI? 

Povabili smo dedke in babice, da se razmigajo z nami.  

 

                                
 

 

Učenci so predstavili svoje dedke in babice. 

Nona Vlasta nam je doživeto prebrala 

pravljico, poklepetala je z otroki in se 

navdušeno najavila na še en obisk. 

Branko je otrokom pokazal, kako 

se oblikuje glina. 
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OŠ Odranci 

________________________________________________________ 

Marija Smolko 

--------------------------------------------------------- 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovali smo na družabnem srečanju za starejše občane. 

 

Spoznavali smo poklice staršev. 
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OŠ Pesnica in POŠ Pernica 

________________________________________________________ 

Lea Bačnik 

--------------------------------------------------------- 

 

DELAVNICE Z BABICAMI IN DEDKI 

Na matični šoli v Pesnici smo ta dan obeležili tako, da je učiteljica podaljšanega 

bivanja povabila babice in dedke učencev 1. in 2 razreda na skupno druženje. Na 

podružnični šoli v Pernici pa je učiteljica OPB-ja želela obeležiti mednarodni dan 

starejših občanov na tak način, da so izdelali praktičen izdelek in omogočili 

kvalitetno preživljanje prostega časa učencev z njihovimi babicami, dedki. 

 

 

Učenci 1.,3.,4. in 6. razreda 

naše šole so na prireditvi ob 

prazniku Starejših občanov 

razvajali babice, dedke in vse 

prisotne z glasbo, plesom in 

lepo slovensko besedo. 
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Učiteljici 5. razredov tako na podružnični šoli v Pernici kot tudi na matični šoli v 

Pesnici izvajata od meseca septembra do konca januarja projektno delo z 

naslovom Medsebojna pomoč. Vsak učenec si izbere nekoga, ki po njegovi presoji 

potrebuje kakršnokoli pomoč in o tej obliki pomoči vodi dnevnik, ki ga 

dokumentira s svojimi mislimi in fotografijami. Ob koncu januarja so učenci 

predstavili svoje projektne naloge.  

 

 

Učenci 8. a in 8. b razreda so v petek, 10. novembra 2017, ponovno obiskali Dom 

Danice Vogrinec na Pobrežju. Tokrat so se postavili v vlogo učiteljev in tutorjev 

ter so varovancem doma pomagali pri težavah in izzivih,  s katerimi se srečujejo 

pri uporabi mobilnih telefonov in tablic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši učenci so v okviru Unescovega projekta 

Učenec poučuje, oskrbovancem doma pripravili 

omizje na temo Šola nekoč in danes. 

 

http://www.ospesnica.si/index.php/component/phocagallery/804-01/detail/4464-idila
http://www.ospesnica.si/index.php/component/phocagallery/845-04/detail/4795-04
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OŠ Cirila Kosmača Piran 

________________________________________________________ 

Lorena Lovrečič 

--------------------------------------------------------- 

 

V podaljšanem bivanju na OŠ Cirila Kosmača Piran si pri branju pravljic večkrat 

pomagamo z našimi babicami. Tudi letos sta nas obiskali dve babici. Babica Erika 

nam je prebrala pravljico o žabicah v rdečih kapicah, babica Jožica pa nas je 

razveselila s pravljico o čudežnem drevesu, ki jo je s pomočjo bivših sodelavk 

napisala sama. 

 

Spomladi smo se želeli naučiti kaj novega  o zeliščih pri nas in v naši okolici. 

Obiskala nas je  ga. Metka, ki ve veliko o zeliščih. Prinesla nam je šopek sezonskih 

zelišč in skupaj smo jih vonjali, tipali in opazovali.  
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 OŠ Franja Goloba Prevalje 

________________________________________________________ 

Hedvika Gorenšek 

--------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo uspešno sodelovali z Domom starejših Na Fari 

na Prevaljah. Naša povezovanja so že tradicionalna, saj z Domom sodelujemo vse 

od začetka delovanja. Srečanja nas vedno znova nagovarjajo in povezujejo. 

Vtise s srečanja so učenci zapisali takole: 

Izvedeli smo veliko novih stvari in obujali spomine na stara leta. Obisk v Domu 

mi je bil zelo zanimiv, saj so nam starejši pripovedovali svoje zgodbe. (Teja) 

Starejši so nam povedali veliko pripovedk iz svoje mladosti. Pripovedovali so 

nam tudi, kaj se jim je pripetilo v povezavi z zgodbo, ki smo jo prebrali. 

Medgeneracijska branja so super, saj starejši in mlajši skupaj razmišljamo in se 

drug od drugega marsikaj naučimo. (Vita)  

Imeli smo se zelo lepo, slišali smo veliko novega. Bilo mi je super in komaj 

čakam na naslednje medgeneracijsko branje. (Nina)  

Navdušili so me, ker so bili tako zgovorni in dobre volje kljub visoki starosti. 

Medgeneracijskega branja sem se udeležil prvič in bilo mi je zelo prijetno. (Vid) 

https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
https://webmail.arnes.si/posta/?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=37251&_token=cc70579321818b30614d861a61ea3825&_part=3
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Praznični čas veselega 

decembra smo začeli z 

delavnico izdelave adventnih 

venčkov. 

 

Pred cvetno nedeljo smo 

sodelovali na delavnici 

izdelovanja snopov. 

 

Slovenski kulturni praznik smo pripravili 

skupaj. Stanovalci doma so recitirali in 

zapeli Prešernove pesmi. Učenci so 

pripravili recital pesnice Zvezdane Majhen. 
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OŠ Jožeta Krajca Rakek 

________________________________________________________ 

Antonija Šlajnar 

--------------------------------------------------------- 

 

Učenci naše šole so bili gostje Ane Ivančič v Slivicah. Pokazala jim je, kako 

narediti hišico za jaslice iz naravnih materialov, ki jih najdemo okrog doma. 

 

 

Otroci so skupaj s starši izdelovali smrečice in z njimi okrasili hodnike svoje šole. 
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OBISK DOMA STAREJŠIH OBČANOV CERKNICA 

Učenci predmetne stopnje so vsak mesec pomagali starostnikom izpolnjevati 

tombolske lističe in se z njimi pogovarjali. Z njimi so se družili tudi na ustvarjalni 

delavnici, jim pomagali izbirati barvice in barvati mandale 

 

 

 

V soboto, 7.4.2018, smo se učenci, prostovoljci OŠ »Jožeta Krajca« Rakek, odpravili na Maistrov pohod. 

Hodili  smo skupaj z starejšimi, saj je bil Dan za spremembe oz. Dan za medgeneracijsko povezovanje. 

Startali smo izpred gasilskega doma na Uncu. Med potjo smo se pogovarjali s starejšimi, ter se povezovali z 

njimi. Pogovarjali smo se z različnimi osebami, saj ne bi bilo zanimivo, če bi govorili le z eno. Teme pogovorov 

so bile šola, naša prihodnost, njihova preteklost in nasploh  življenje, ki ga je vredno živeti. Članice društva 

Šola zdravja iz Ivanjega sela so nam z veseljem pripovedovale o tej šoli. 

 

Ta pohod se mi je zelo vtisnil v spomin, saj je bilo pogovarjanje s starejšimi osebami zelo zanimivo in  poučno. 

Starejši ljudje so bili polni pozitivne energije in imajo veliko izkušenj.  

Mislim, da različni stereotipi in predsodki o starejših ljudeh ne veljajo. Res je, da se ljudje sčasoma starajo in 

jih morda vse boli, ampak to še ne pomeni, da stereotipi in predsodki o njih veljajo. Dajmo starejšim priložnost, 

da nam pokažejo kaj zares sploh so. 

Tara Meta Gärtner , 8.a   
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Prva OŠ Slovenj Gradec 

________________________________________________________ 

Irena Lenart 

--------------------------------------------------------- 

 

OTROŠTVO PODARJA ROKO MODROSTI- Srečanje z babicami in dedki 

Vedno z velikim veseljem komurkoli predstavim naše vsako letno SREČANJE Z 

BABICAMI IN DEDKI, ki ga pripravijo naši drugošolci. To je srečanje, ki bi lahko 

imelo velik naslov – poplačano s hvaležnostjo. Srečanje se na naši šoli odvija že kar 

nekaj let in je postalo že tradicionalno. Učiteljice dnevno opazujemo babice in 

dedke, ki s svojo navzočnostjo, ko prihajajo po svoje vnuke v šolo, dodajo šoli prav 

poseben čar. Veseli smo njihovih obiskov in prijaznih obrazov, njihovega postanka 

na hodniku in prijaznih nasmehov, pogledov in nemalokrat tudi besed, ki jih 

opravimo na hitro, saj se nam učiteljicam nenehno mudi nazaj v učilnice. Pred leti 

smo se odločile, da pripravimo starim staršem prireditev, ki bo namenjena samo 

njim in jim jo bodo pripravili njihovi vnuki, seveda z našo pomočjo, v zahvalo za vse, 

kar naredijo za njih. Naše povezovanje se je nadaljevalo tudi v mesecu marcu, ko 

smo se pri pouku pogovarjali o življenju nekoč in danes. Babice in dedki so nam z 

veseljem posredovali svoje izkušnje glede prehrane v njihovih časih. Kako so bili 

sestavljeni njihovi dnevni obroki–zajtrk, kosilo, večerja in šolska malica. Vse to 

smo potem primerjali z današnjimi obroki. Že konec istega meseca se je začelo 

zbiranje materiala za pripravo programa, ki bi povezoval naše babice in dedke ter 

njihove vnuke. Želeli smo si, da bi se na tem obisku na šoli počutili prijetno in 

domače ter uživali kakšno uro s svojimi vnuki v okolju, ki jim ni več tako domač. 

Otroci so z velikim veseljem in vnemo pripravljali in ustvarjali točke našega 

programa, samostojno pripravili in uredili prostor za prireditev in težko pričakovali 

dan, ko dobimo obisk. Stari starši so se v veliki večini odzvali našemu povabilu in 

zelo uživali skupaj z nami. Z nami so prepevali, plesali in se hkrati vrnili vsaj za 

nekaj trenutkov v svoje otroštvo. Po končani prireditvi je bilo vidnih veliko srečnih 

in nemalo od sreče solznih oči, izrečenih ogromno zahval in lepih besed. Še vedno 

mi v mislih odzvanjajo besede babice:" Ne morem verjeti, da ste se spomnili tudi 

na nas, babice in dedke. Po navadi so na take prireditve povabljeni samo starši. Res 

ste mi polepšali ta dopoldan. Hvala vam". Kako malo je potrebno, da s svojimi dejanji 

koga osrečimo. Veseli smo, da nam to iz leta v leto znova uspeva. 
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OŠ Spodnja Idrija 

________________________________________________________ 

Erika Kovač 

--------------------------------------------------------- 

 

S skupino učencev smo se peljali v dom upokojencev na Marofu. Najprej smo se 

pridružili Žoga-bendu. Skupaj z nekaterimi stanovalci smo zaigrali na žoge nekaj 

skladb. Bend je v osnovi zasnovan z namenom razgibavanja. Kasneje smo skupaj z 

uslužbenci pomagali zavijati darila, ki jih bodo stanovalci prejeli ob novem letu. 

Ob koncu smo nekatere obdarili z izdelki, ki so jih izdelali učenci. 
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OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka 

________________________________________________________ 

Eda Berginc, Marija Trilar 

--------------------------------------------------------- 

 

 

OTROŠTVO IZ OŠ CVETKA GOLARJA NA 

TRATI 

je podalo roko modrosti v CSS Škofja Loka 

 

 

Učenci in učenke, ki obiskujejo folkloro na 

OŠ Cvetka Golarja v Škofji Loki, so se v aprilu 

letošnjega leta, skupaj z mentoricama Marijo 

Trilar in Edo Berginc, spet srečali z dolgoletnimi 

prijatelji v Centru slepih, slabovidnih in starejših 

Škofja Loka.  

 

 

Za oskrbovance so pripravili skoraj enourni program. Folklora je pripravila 3 

splete,  kjer sta se prepletala otroška igra in plesi z zbadljivkami in nagajivkami.     

 

Nekateri od članov skupine so tudi odlični 

glasbeniki, zato si kar ne moremo 

predstavljati srečanja brez harmonik, na 

katere so zaigrali Matija, Gašper in 

Matevž. Trobila in pihala so zazvenela zelo 

močno: Blaž na trobenti ter duet saksofonov, ki sta ga predstavili Katra in Lea . 

Nadja, Ela, Nina, Tina so z lepimi melodijami privabile čudovite zvoke iz klavirja, 

ki stoji v Burnikovi dvorani CSSja. Letos prvič pa je s sabo prinesla klarinet še 

Sara. 

 



 

51 

 Poleg glasbe smo slišali še nekaj lepih razmišljanj in deklamacij.  Ko pa so iz 

otroških ust zazvenele slovenske ljudske pesmi, so oskrbovanci takoj pritegnili 

zraven, saj pesmi dobro poznajo še iz svoje mladosti.  

 

Zaključek je bil, lahko bi rekli, nenavaden, saj so petošolci zaigrali Lambado, s 

katero so se predstavili na letošnji prireditvi Cvetko ima talent.  

Gledalci so vse skupaj nagradili z velikim aplavzom.  

Zahvalili so se za obisk in povedali, da so nas vedno zelo veseli. Seveda smo jim 

obljubili, da se kmalu spet srečamo.  

Otroštvo je spet podalo roko modrosti.  
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JVIZ Destrnik Trnovska vas 

________________________________________________________ 

Urška Jaroš 

--------------------------------------------------------- 

 

Učenci in učenke podaljšanega bivanja smo mesec december preimenovali v mesec 

dobrih del. Vsak izmed učencev, si je izbral dobro delo, ki ga bo opravil in ga zapisal 

na velik plakat. Učenci so v prostem času obiskali starejše, izdelali za njih 

voščilnice, spekli piškote. Na koncu meseca so vsi zapisali ali so opravili dobro delo 

in pripovedovali,  kako so se počutili oni in kako se je počutil tisti, kateremu je bilo 

namenjeno dobro delo. Predvsem smo spodbujali dobra dela z obiskom starejših 

občanov.  
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Šolski center Ptuj-EKONOMSKA ŠOLA 

________________________________________________________ 

Sonja Mlinarič 

--------------------------------------------------------- 

Naša šola je strokovna šola, ki izobražuje ekonomiste, trgovce in aranžerke. Dijaki 

so pretežno vozači, zato je organizacija in vključevanje v druge dejavnosti 

zahteven projekt, vendar se kljub temu trudimo. 

V šolskem letu smo se posvetili naslednjim področjem: 

 Sodelovanju z domom upokojencev , kjer je dijakinja obiskovala starejšo 

varovanko. 

 Sodelovali pa smo tudi z društvom SOŽITJE, ki nudi varstvo za ljudi s 

posebnimi potrebami, kjer smo sodelovali pri spremljanju njihovih družabnih 

in športnih iger, pri izdelavi propagandnega filma, izvedli dve delavnici s 

prodajo izdelkov teh varovancev ter se predvsem družili in jim popestrili 

njihov vsakdan. 

 Sodelujemo tudi z zavodom ZUDV Dornava, kjer smo prav tako pripravili dve 

prodajni tržnici, božično in velikonočno, prodajali izdelke varovancev in se 

z njimi družili. 

Dijaki pred tržnico pripravijo vabila in obvestila, ki jih razobesijo po našem 

Šolskem centru. Pripravijo tudi plakat dobrodošlice, s katerim jih 

sprejmemo. 

Pomagajo jim pri namestitvi stojnice, sodelujemo pri prodaji in nato tudi pri 

pospravljanju vseh rekvizitov in odpadne embalaže. 

Ta druženja seveda razvijajo strpnost, dijaki tako spoznavajo drugačnost in 

neizmerno željo po druženju. 

To dijake bogati in jim daje še novo dimenzijo srčnosti, ki v današnjem hitrem 

življenjskem slogu postaja že redkost. 
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Gimnazija Ledina Ljubljana 

________________________________________________________ 

Darko Košič 

--------------------------------------------------------- 

mentor – vodja 

 

Darko Košič 

število sodelujočih dijakov, letnik 

 

13 

3. letnik  

zasledovani  

Unesco cilji 

 

 

 

 Razvijati strpnost med generacijami. 

 Vzpostaviti in vzdrževati pristne 

prijateljske odnose med mladimi in 

starejšimi in uživati v tem na obeh 

straneh. 

 Se učiti  sodelovati s starejšimi 

predvideni 

Unesco stebri 

 

 

 

Tretji steber: Učiti se, da bi znali živeti 

skupaj 

kraj, čas izvedbe 

 

- oktober 2017 do junij 2018, 

štiri srečanja 

v DUC Tabor 

 

šola nosilka projekta 

 

- OŠ Cvetka Golarja, Škofja Loka 

 

Opis poteka 

Izpeljali smo 4 srečanja dijakov s starostniki v Domu upokojencev Center, enota 

Tabor: igranje družabnih iger (domino, človek ne jezi se, karte). 
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Glasilo je nastalo ob zaključku projekta 

                         Otroštvo podaja roko modrosti, šol. l. 2017-18. 

 

Poročila je zbrala, pripravila in oblikovala za objavo vodja projekta 

Majda Kosec. 

 

Fotografije in ostalo slikovno gradivo so prispevale šole, ki so poslale 

poročila. 

 

Objavljeno na spletni strani 

                            OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka-UNESCO ASPnet. 

 

 

 

 

Škofja Loka, junij 2018 


