Otroštvo podaja roko modrosti

NACIONALNI UNESCO ASP PROJEKT SLOVENIJA

Skupno glasilo sodelujočih šol v projektu

Otroštvo podaja roko modrosti
v šol. l. 2016-17
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Sodelovali v projektu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vrtec Črešnjevec-Leskovec, enota Črešnjevec
Vrtec Galjevica
Vrtec Jelka, Ljubljana
Vrtec Pedenjped, enota Kašelj
Vrtec Prevalje, enota Krojaček Hlaček Leše
Vrtec Ptuj
Vrtec Sonček, Sv. Jurij ob Ščavnici
------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka,
9. OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
10. OŠ Belokranjskega odreda Semič
11. OŠ Cirkovce
12. OŠ Dušana Flisa Hoče
13. O OŠ Franja Goloba Prevalje
14. OŠ Frana Metelka Škocjan
15. O OŠ Jožeta Krajca Rakek
16. OŠ Leona Štuklja Maribor
17. OŠ Pesnica, podružnica Pernica
18. OŠ Spodnja Idrija
------------------------------------------------------------------------------------------------------------19. Šolski center Ptuj, Ekonomska šola PTUJ
20. Gimnazija Vič Ljubljana

*******************************************************************************
Pred vami je peto glasilo, ki je nastalo s prispevki otrok, učencev, dijakov 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, 28. 6. 2017
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Vrtec ČREŠNJEVEC-LESKOVEC, enota Črešnjevec
________________________________________________________
Skupina MAVRICA

Nataša Helbl, Urška Jaklin Brbre

---------------------------------------------------------Dan z dedki in babicami
Ob svetovnem dnevu starejših smo 3. 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 izdelali
aranžmaje s pridihom jeseni. Nastali so škratki, miške, zajčki…
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V mesecu novembru smo na delavnico povabili dedke in babice. Izdelovali smo adventne venčke.
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Vrtec ČREŠNJEVEC-LESKOVEC, enota Črešnjevec
________________________________________________________
Skupina SONČEK

Anja Dizdarević, Mateja Vidović

---------------------------------------------------------V skupini Sonček smo v okviru medgeneracijskega sodelovanja organizirali in izvedli tri srečanja s
starejšimi:
 dan z dedki in babicami,
 obisk Zarine babice in
 obisk Aleksejeve babice.
V ponedeljek, 3. 10. 2016, smo povabili v vrtec dedke in babice. Na začetku smo se pozdravili z
govorjeno pesmijo Dobro jutro, se prešteli in skupaj zapeli pesmico Mi se imamo radi in bibarijo Miška in
krt. Sledile so gibalne minutke, skupaj smo zaplesali ljudsko rajalno igro Abraham 'ma sedem sinov.
Sledila je predstavitev delavnice in druženje starih staršev s svojimi vnuki. Na delavnici so stari starši
skupaj s svojimi vnuki okrasili okvir fotografije z jesenskimi plodovi.

V četrtek, 2. 2. 2017, nas je obiskala Zarina babica, ga. Frešer. Prebrala je pravljico Mala šola lepega
vedenja: Dober dan. Po branju se je pridružila otrokom pri igri v kotičkih. Otroci so ji z navdušenjem
pripravili pogrinjek in skuhali kosilo.
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V torek, 25. 4. 2017, nas je obiskala Aleksejeva babica, ga. Žrjav, ki je otrokom opisala življenje na
kmetiji. Z otroki se je pogovarjala o živalih na kmetiji.
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Vrtec ČREŠNJEVEC-LESKOVEC, enota Črešnjevec
________________________________________________________
Skupina ZVEZDICA

Darija Ovčar, Dejan Kalan, Alenka Vrbek

--------------------------------------------------------- Mednarodni dan starejših oseb
Mednarodni dan starejših oseb smo že tradicionalno
obeležili s srečanjem z babicami in dedki, ki jih že
deveto leto zapored vabimo v našo sredino.
Letos smo se z njimi družili ob ogledu otroške
predstave o razbiti buči in ob ustvarjanju z naravnimi
materiali.

 Babica in igra, ki smo se jo igrali nekoč
Obiskala nas je Jakova babica in se z nami igrala igro »ALI JE KAJ TRDEN MOST«. Skupaj smo
preživeli zares lep dan.



Babica in zbiranje papirnatih prtičkov

Juretova babica nam je predstavila svoj hobi – zbiranje
papirnatih prtičkov. Ogledali smo si prtičke z vseh
koncev
sveta.

Otroci so ji z zanimanjem prisluhnili in se veselili
zabavnih motivov na prtičkih, še posebej so jim bili všeč
prtički z motivi risanih junakov.
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Vrtec GALJEVICA
________________________________________________________
Barbara Jakopin

---------------------------------------------------------PESMICA O SADJU

SADJE RADI JEMO VSI,
SAJ Z NJIM ZDRAVJE KREPIMO SI.
IZ GRENIVK IN POMARANČ,
PRIPRAVIMO VITAMINSKI NAPITEK
ZA CEL VRČ,
ZA POSLADEK PA
PRILEŽE SADNA SOLATA SE,
S ČISTO MALO SLADKE SMETANE.

TUDI BABICE NAS RADE VEDNO POCRKLJAJO,
IN ZA NAS IZ MARELIC ALI SLIV,
OKUSNO MARMELADO SKUHAJO,
ZRAVEN PA PONUDIJO SLASTNO JABOLČNO ČEŽANO.

Skupina Miške:
LARA, LEON, TINKARA, ZARJA, DORA, NASTJA, AMBROŽ, MANCA IN JAŠA.
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MOJA LJUBLJANA

LJUBLJANA JE RES LEPA,
SAJ Z ZELENJEM JE ODETA.
LJUBLJANČANI PONOSNI SMO,
KO PO MESTU SE SPREHAJAMO.
SKOZI MESTO REKA TEČE,

KI LJUBLJANICA SE JI REČE.
KER ŽE REKA ČISTA JE IN ZELENA,
SE SPODOBI, DA JE LJUBLJANA
EVROPSKA PRESTOLNICA ZELENA.

Otroci ter Mojca in Simona iz skupine Zvezdic
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JE PRAV-NI PRAV

Kaj je prav in kaj ni,
želimo vedeti prav mi vsi.
Radi skupaj družimo se vsi
in spoznavamo nove stvari.

Babice, dedki so naučili nas,
da s polnimi usti se ne govori,
ker nam hrana iz ust leti.

Da glasno kričimo, to ni prav,
saj s tem delamo živ-žav.
Če rožice potrgali bi vse,
v naravi več ne bi zaplesali
in naše babice in dedki bi jokali.

Kaj je prav in kaj ni,
sedaj že vemo čisto vsi.

Skupina: MEDVEDI, 4-5 let
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Vrtec je otrokov življenjski prostor, kjer se otrok uči, druži z vrstniki, pridobiva različne sposobnosti za
življenje in hkrati razvija tudi različne vrednote v medgeneracijski družbi. V projekt so se vključile vse
skupine našega vrtca. S povabili in druženjem starejših generacij v naš vrtec smo si popestrili dneve,
doživljali prijetne skupne trenutke, ustvarjali strpno in socialno sožitje, privzgojili čut za strpno
sodelovanje s starejšimi generacijami in pozitiven odnos do skupnih druženj.
Naša socialna mreža je bila prepletena s srčnimi trenutki in doživetji. V dopoldanskem času smo za
skupno druženje organizirali že več različnih dejavnosti. Skupaj smo se igrali, zabavali, razvijali
radovednost in domišljijo, spoznavali naravo in se drug od drugega veliko novega naučili. Otroci so bili
zelo veseli obiskov in tudi stari starši so se pri nas odlično počutili. Vsa naša skupna druženja so bila
zelo dobro obiskana in dopoldnevi so bili prav čarobni.
Z raznolikimi dejavnostmi medgeneracijskega druženje je le-to druženje pomemben vidik socialnega
učenja. Otroci so spoznavali, da si moramo med seboj pomagati, pridobivali smo kompleksne socialne
veščine. Tudi vnaprej bomo spodbujali in organizirali različne oblike medgeneracijskega sodelovanja.
Skupna srečanja smo popestrili z različnimi dejavnostmi:
pevsko- glasbenimi nastopi,
ustvarjalnimi delavnicami,
gibalnimi dopoldnevi v naravi,
daljšimi sprehodi v naravo, obiski Botaničnega vrta,
praznovanje praznikov(npr. Gregorjevo),
priprava čajank,
priprava zeliščnih namazov,
peka piškotov, kruha, potic,
predstavitev gibalnih iger nekoč in danes.
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Vrtec JELKA
________________________________________________________
Monika Brodarič, Bernarda Košatko, Mitja Mihelič, Ana Dolinar, Laura
Kašnik, Matej Pakiž, Petra Glavina, Sonja Šubic Hurčak

---------------------------------------------------------Vrtec je prav gotovo okolje, kjer je mogoče živeti in se učiti medgeneracijskega sodelovanja in čuta za
različne vrednote. V našem vrtcu Jelka imamo dolgoletno prakso povezovanja in komplementarnega
dopolnjevanja mlade, srednje in tretje generacije. Na tej osnovi pomembno prispevamo k oblikovanju
medgeneracijske družbe.
Ob medgeneracijskih programih se trudimo za odprto komunikacijo z zunanjim svetom. Vsak udeleženi
posameznik raste in zori drugače in vsak v svoji enkratnosti ter konkretni situaciji.


Starši in stari starši na Unescovem Modrem stolu (predstavitev hobijev, poklicev, slovensko –
italijanska ura, pravljične ure babic in mamic, praznovanje rojstnega dne v sodelovanju s starši),
lutkovna predstava staršev ob nočitvi v vrtcu, predstave za otroke, pevski zbor vrtca Jelka, pevski
zbor študentov Filozofske fakultete Ljubljana, dedek Mraz med otroki, lutka Sofija med otroki,
čajanke s starši in starimi starši, praznična pravljična ura, peka piškotov s starimi starši, prijateljski
nastopi med otroki, obisk mamic z novorojenčki, obisk knjižničarke, športne dejavnosti s starši,
obisk Gasilske brigade Ljubljana, zunanji sodelavci (karate), tradicionalni obisk kurentov iz
Ormoža, medgeneracijsko sodelovanje z dijaki SVŠGL, medgeneracijsko sodelovanje z dijaki
Srednje gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole, medgeneracijsko sodelovanje S CUDV
Draga, enota Mavrica, medgeneracijsko sodelovanje z OŠ Vita Kraigherja…), slovensko ljudsko
izročilo.
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Vrtec PEDENJPED
________________________________________________________
Mojca Širca

---------------------------------------------------------V projektu so sodelovale številne skupine iz šestih enot vrtca Pedenjped: enota Vevče, enota Lipoglav,
oddelek v OŠ Kašelj in enota Kašelj, enota Fužine, enota Zalog.
Pridružujemo se predsednici Slovenske filantropije dr. Anici Mikuš Kos, ki je nekoč dejala: »Odkrivajmo
in spoštujmo dobro v ljudeh – tako bo med nami več dobrega in nam bo vsem v življenju lepše.« Trenutki,
ki jih preživljamo s starejšimi ljudmi, nas bogatijo in učijo dobrote ter strpnosti med generacijami.
V našem vrtcu je medgeneracijsko sodelovanje postalo že tradicija, saj so nas v preteklih letih
stari starši zelo presenetili z veliko odzivnostjo na skupnih srečanjih. Skozi vsa ta leta so se med nami
stkale prav posebne, prijateljske vezi. Izmenjali smo si veliko znanja in stari starši so nam še kako
pokazali, da so vir dragocenega znanja, izkušenj, da so njihove roke pri delu nepogrešljive. Naša
živahnost, iskrivost in otroško znanje pa jih je bogatilo z veseljem in novo energijo.
SKUPNI POHODI, IZLETI
V različnih letnih časih smo skupaj s starši in starimi starši izvedli kar nekaj skupnih izletov,
pohodov, orientacijskih pohodov, skupnih bivanj zunaj na prostem.
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SKUPAJ KUHAMO IN PEČEMO
Preverjeno, najboljše recepte poznajo naše babice. Skupaj s starimi starši smo skuhali
zelenjavno juho. V prazničnem decembru pa smo skupaj z dedki in babicami pekli piškote.



GLASBA IN ZGODBE NAS POVEŽEJO

Naši dedki in babice skrivajo v sebi številne zanimive talente. Ob različnih srečanjih so nam jih
predstavili: uživali smo ob igranju na različna glasbila, prisluhnili smo petju ljudskih pesmi.
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POVABILO NA PRIREDITVE IN ČAJANKE

Največ čajank organiziramo v mesecu decembru. Na povabilo na čaj so se odzvale tudi babice
pletilje in ob zvokih pletilk, pisanih nitih volne in ubrani pesmi, so se tkale tudi naše niti
prijateljstva.



SKUPNO USTVARJANJE IZ ODPADNEGA MATERIALA

V Tednu zmanjševanja odpadkov in tudi v prednovoletnem decembru smo v vrtec povabili naše
stare starše. V skupnem sodelovanju so nastale zelo zanimive in izvirne umetnine.

SODELOVANJE S KRAJEM
Vsako leto se srečamo s Sončki - upokojenskim pevskim zborom Pošte Slovenije.
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Vrtec Krojaček Hlaček Prevalje
________________________________________________________
Metoda Miševski, Nina Pušnik

---------------------------------------------------------V okviru projekta Otroštvo podaja roko modrosti smo se povezali z Domom starejših Na Fari na
Prevaljah, v katerem je sodelovalo 24 otrok starih od 4-6 let .

Skozi projekt so nas vodili cilji, ki smo jim sledili in tako vzpostavili pristne prijateljske odnose med
mladimi in starejšimi, razvijali strpnost med generacijami, oblikovali otrokov odnos do bolezni, starosti,
se naučili sodelovati v različnih delavnicah in druženjih ter se učili dajati in prejemati.
Projekt je potekal od novembra 2016 do maja 2017.
OBLIKE SODELOVANJA Z DOMOM STAREJŠIH NA FARI NA PREVALJAH









Obisk delavne terapevtke ga. Mateje Pipuš in predstavitev Doma starejših Na Fari – film (17.
11. 2016)
Ogled koncerta Žoga bend v Domu starejših Na Fari.
Ureditev dveh razstav v avli doma - 1. decembra 2016, 2. razstava v mesecu marcu 2017.
Skupna okrasitev jelke v Domu starejših Na Fari (9. 12. 2016) – okraske so izdelali otroci.
Skupna peka keksov v prostorih delavne terapije v mesecu decembru.
Obisk pustnih maškar na pustni torek v Domu starejših Na Fari.
Nastop otrok v Domu starejših Na Fari (marec 2017) in srečanje s starši v Domu starejši Na
Fari ter otvoritev razstave likovnih del otrok na temo Šopek za mamico v avli doma.
Nastop otrok za stanovalce v vrtcu Krojaček Hlaček (maj 2017), skupno druženje v vrtcu.

Slika 1: ŽOGA BEND STANOVALCEV POD VODSTVOM DELOVNE TERAPEVTKE MATEJE PIPUŠ
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OKRASITEV NOVOLETNE JELKE V DOMU STAREJŠIH

OTVORITEV OTROŠKE RAZSTAVE LIKOVNIH DEL Z NASLOVOM ŠOPEK ZA MAMICO V DOMU STAREJŠIH IN NASTOP OTROK

Slika 4:
RAZSTAVA OTROŠKIH DEL V AVLI DOMA Z NASLOVOM MOJA BABICA IN MOJ DEDEK
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Vrtec PTUJ
________________________________________________________
Tina Pavlič

---------------------------------------------------------Nataša Širovnik, Simona Vračič, Danijela Močnik, Anita Prosenjak, Jelka Horvat, Branka
Golob in Marjanca Križaj, Svetlana Petrinec in Sabina Brkič,
Julija Klinc, Danica Trafela, Romana Bukvič, Valerija Skrt, Janja Horvat, Tatjana Štrafela,
Katja Jurič, Petra Vrečar, Ksenija Stipetič, Tina Pavlič, Vanja Hotko, Silva Žuran, Brigita
Skaza, Boža Zupanič, Milena Vek, Jožica Krajnc, Maja Novak, Brigita Mohorko, Sandra
Bezjak
Tudi v tem šolskem letu so otroci Vrtca Ptuj odkrivali modrost, delili spretnosti, znanja in veselje ob
druženju s starejšimi, ki so te dobrine bili pripravljeni deliti z najmlajšimi. Ob druženjih pa se ne
prenaša le znanje, ampak se predvsem krepi vzajemni čut, razbijajo se stereotipi glede staranja in
starejših ljudi, otroci pa se hkrati urijo v komunikaciji, razvijajo socialno noto, strpnost in medsebojno
razumevanje.

Otroci enote Mačice so se ob Mednarodnem dnevu strpnosti družili s starostniki v bližnjem domu
starejših.
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V tem šolskem letu smo z otroki oddelka 2-3 let in 3-4 let večkrat obiskali starostnike v Domu
upokojencev Ptuj. Starejšim smo se predstavili z rajalnimi igrami, s pesmicami, deklamacijami in plesi.
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Deklica iz enote Spominčica se je srečala s svojim dedkom. Veselje ob srečanju je privabilo solze v oči.

Obiskali so nas gasilci PGD
Ptuj. Prikazali so nam svoje
delo in pripomočke, ki jih
uporabljajo.
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TROBENTICA
Srečanje z babicami in dedki

PODLESEK
Obisk lovca
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PODLESEK
Pohod treh generacij

ENOTA NARCISA
Obisk zeliščarke
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Vrtec SONČEK Sv. Jurij ob Ščavnici
________________________________________________________
Svetlana Prelog

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

Na začetku šolskega leta nas je obiskal Sarin ata, ki je policist.
Z njim smo se pogovarjali kako hodimo po pločniku, kako prečkamo
cesto. Po pogovoru smo to tudi izvedli. Šli smo na sprehod in ugotovili,
da nam to že dobro gre. Kljub temu, da smo najmlajši v vrtcu.

Ob svetovnem dnevu hrane je Nejina
babica otrokom pripravila različne
namaze, ki so jih potem otroci z
užitkom pojedli. Pogovarjali so se tudi o
zdravi prehrani in kakšne namaze
imajo otroci najrajši.
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Otroci so si z pomočjo Jakobovega dedka naredili
klopotec iz naravnega materiala. Vsak otrok je
pomagal pri izdelavi po svojih močeh ter si ga je s
velikim ponosom odnesel domov.

Ker želimo v prazničnih dneh imeti lepo v naših
igralnicah je v skupino 7 prišel Lionelov dedek,
ki je otrokom naredil prazničnega palčka.

Preden smo začeli odštevali adventni čas,
nam je na pomoč priskočila Inina babica in
nam pomaga narediti adventni venček.

V zimskem času nas je
obiskala Tinejeva babica, ki
nam je pokazala, kako so
nekoč tolkli orehe in luščili
fižol.
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Veselo pričakovanje za dedka in babico.
Nastopali so od najmlajših do najstarejših otrok v
vrtcu.

V skupino 2 je prišla Binetova mama, ki zelo lepo riše,
narisala je zimsko idilo.

Otroci so se z Ajdino mamo Štefko igrali z jovo
gradniki.
Obiskali smo kmetijo na Čakovi kjer živita
Julijina babica in dedek. Tam sta nam
predstavila življenje ter delo. Fante pa je
najbolj pritegnil seveda traktor, ki ne sme
manjkati.

Ga. Zofka je prebrala otrokom pravljico o
sovi.
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OŠ Cvetka Golarja Škofja Loka
________________________________________________________
Eda Berginec

---------------------------------------------------------Folklorna skupina OŠ Cvetka Golarja deluje že od leta 1999. Od samega začetka jo vodiva mentorici Eda
Berginc in Marija Trilar. Članice in člani celo leto pridno vadijo in imajo veliko nastopov na različnih
prireditvah v šoli, občini in tudi izven nje.

Priložnosti za nastope so različne. V posebno zadovoljstvo nam je, kadar s svojim petjem, plesom in
igranjem, nastopimo za starejše občane. Te vsako leto vsaj enkrat obiščemo v Domu ostarelih v Škofji
Loki. Tako je bilo tudi letos.

Skoraj vsako leto, ob koncu šolskega leta, pa se odpravimo na izlet. Vedno ga združimo z nastopom.
Tako smo obiskali že Bled, Bohinj…Letos pa smo se podali v Idrijo. Po nekoliko dolgi in ovinkov polni
vožnji, smo prispeli v Dom upokojencev Idrija.

S svojo glasbo in plesom smo stanovalcem polepšali zadnje majsko dopoldne.
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Ker je med člani folklorne skupine veliko klekljaric in celo nekaj klekljarjev, smo si z zanimanjem ogledali
razstavo klekljanih ptic, ki krasijo balkone doma.

Posladkali smo se š sladoledom in odrinili nazaj proti šoli. Veseli in ponosni smo bili, da smo izkoristili lep
dan ter združili prijetno s koristnim.

Veselimo se že naslednjega snidenja.
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OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
________________________________________________________
Katja Mejač

---------------------------------------------------------Računalniške delavnice za dedke in babice so v letošnjem šolskem letu potekale od
ponedeljka, 15.5., do petka 19. 5. 2017.
Potekale so v novi računalniški učilnici, nad katero so bili starejši krajani navdušeni.
Prostovoljci so bili v tem šolskem letu sedmošolci in dva osmošolca.

Učenci so pod vodstvom mentorice Katje Mejač udeležencem najprej predstavili
računalniške komponente, nato pa je vsak dobil svojega »pomočnika«, s katerim je spoznaval
Word in se učil varne rabe interneta. Na monitorjih je bilo videti najrazličnejše spletne
strani, vremenske napovedi, hotelske storitve turističnih agencij, spletne strani različnih
radijskih in televizijskih hiš, najbolj pogumni pa bodo po novem dosegljivi preko elektronske
pošte in Facebook profila.
Naučili smo se tudi, kako delamo s pametnimi telefoni, kako shranimo slike na ključek in še
mnogo drugih koristnih stvari.
V letošnjem letu se nam je na zadnji dan, v petek, pridružil tudi bivši učenec Gašper Stupan,
ki je sedaj že srednješolec. Z veseljem je udeležencem predstavil veliko različnih stvari, tudi
to kako lahko preko spleta naročijo in dajo razviti slike.
Projekt je bil med udeleženci zelo lepo sprejet, bili so zelo navdušeni in hvaležni za vse novo
znanje, ki so ga pridobili v tem tednu. Sami so povedali in si zaželeli, da se vidimo tudi v
naslednjem šolskem letu.
Ta teden pa organiziramo tudi računalniške delavnice za naše kukarice, čistilke in oba hišnika.

Mentorica Katja Meja
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OŠ Belokranjskega odreda Semič
________________________________________________________
Vlasta Henigsman, Erika Volf Grgič

---------------------------------------------------------V soboto, 11. 3. 2017, smo sodelovali na dobrodelni prireditvi z naslovom Dedki, babice in vnučki, katere
organizator je Društvo upokojencev Semič. Folklorna skupina se je ob spremljavi Luke Kambiča na
harmoniki predstavila s spletom ljudskih pesmi in plesov. Neja Štukelj, Timotej Razinger in Primož
Bahorič so zaigrali skeč v narečju. Učenci od 4.do 9. razreda so predstavili zanimive prigode, ki so jih
doživeli z babicami in dedki.
Predsednik društva g. Golobič se je v zaključnem govoru zahvalil vsem, ki sodelujejo že deseto leto.
Zahvala gre tako tudi učencem in učiteljem naše šole, na kar smo zelo ponosni. Zavedamo se, kako
pomembno je medgeneracijsko sodelovanje, saj se razvijajo neprecenljive vrednote kot so spoštovanje,
strpnost, sožitje in solidarnost. Denar, ki je bil zbran s prodajo kart, je namenjen starostnikom v občini
Semič, ki pomoč potrebujejo.

31

32

OŠ Cirkovce
________________________________________________________
Katja in Vesna

---------------------------------------------------------OBISK DOMA UPOKOJENCEV KIDRIČEVO

Na sivi decembrski četrtek, 15. 12. 2016, smo se učenci tretjih razredov OŠ Cirkovce odpravili v
Kidričevo. Ker je december čas zimskih radosti in dobrih dejanj, smo na ta dan združili oboje.
Z željo, da polepšamo praznični december starejšim osebam, smo obiskali Dom upokojencev Ptuj, enota
Kidričevo. Ko smo prišli v Dom, nas je najprej sprejela ga. socialna delavka. Prijazno nas je pozdravila,
povabila medse in nam predstavila, kako bo potekalo druženje s starejšimi. Razdelila nas je v dve skupini
in polni pričakovanja smo se odpravili med stanovalce Doma. Že prvi trenutek v družbi starejših smo
začutili, koliko veselja in pozitivne energije smo prinesli s seboj. Mlajša in starejša generacija smo se
povezali tako, da smo skupaj pekli piškote. Pri peki nas je spretno vodila in usmerjala ga. socialna delavka,
a brez otroškega veselja ter modrosti in izkušenj starejših, ne bi nastali tako slastni piškoti. Med
izdelovanjem piškotov in v času, ko smo čakali, da se piškoti spečejo, smo veselo prepevali ljudske pesmi
in se pogovarjali. Največje veselje pa je bilo, ko je zadišalo po piškotih. Nestrpno smo čakali, da jih lahko
poskusimo. Bili so zelo dobri. Ponosni smo nase, saj smo se izkazali kot pravi slaščičarji. Čas v družbi
starejših je prehitro minil in že smo se morali od njih posloviti. Obljubili smo si, da se v prihodnjem letu
spet vidimo. Upamo, da smo jim vsaj malce popestrili praznične dni.
Lepo je, kadar se povežeta mlajša in starejša generacija in si podata roko. O tem bodo še dolgo
premišljevali ne več mladi, v otrocih pa bo ostal neizbrisen spomin na dan, ko so obiskali starejše
stanovalce. Otroci so se srečali s tistimi, v katerih je mladost le še oddaljen spomin.

učenci 3. a in b razreda z učiteljicama Katjo in Vesno
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OŠ Dušana Flisa Hoče
________________________________________________________
Urška Pliberšek

---------------------------------------------------------V Osnovni šoli Dušana Flisa v Hočah smo v projekt Otroštvo podaja roko modrosti vključili učence
4. razreda. Z izvajanjem različnih aktivnosti smo tkali pristne stike med otroki ter starejšimi in se učili
sodelovati v okviru ustvarjalnih delavnic.
S pomočjo igre smo spoznali socialne stereotipe o staranju in se o njih tudi pogovorili. Posebno pozornost
smo namenili temama bolezen in smrt.
Učenci so ob poslušanju zgodbe Babica moja pogosto pozabi (avtorica: Reeve Lindbergh) spoznali
bolezen demenco, predstavili pa smo jim tudi poseben način zdravljenja s terapevtskimi psi, ki starejše
pogosto obiščejo v domovih starejših občanov.
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Smrt pa smo skozi oči dečka spoznali v zgodbi Dedka ni več (avtorica: Ann de Bode).
Aktivnosti na šoli so potekale med novembrom in aprilom, enkrat oziroma dvakrat mesečno. Skozi branje
zgodb smo otrokom približali določene teme in jih s pogovorom spodbudili k razmišljanju.
Učence smo spodbudili k izdelavi knjižice, ki je vsebovala strip o terapevtskem psu in risbico njihovih
starih staršev. Ustvarjali smo tudi s starimi starši in člani Društva upokojencev Hoče.
V mesecu decembru so učenci z babicami in dedki izdelovali praznične okraske in se jim predstavili s
petjem in plesom. V mesecu marcu pa smo udeležence ustvarjalne delavnice popeljali v svet igre, saj
smo izdelali papirnate vetrnice. Tudi tokrat so se učenci predstavili s petjem, plesom in igranjem na
instrumente. Učencem in njihovim starim staršem pa so se pri ustvarjanju pridružili člani Društva
upokojencev Hoče.
Projekt je na šoli izvajala študentka Filozofske fakultete Univerze v Mariboru Urška Pliberšek.

Ustvarjalna delavnica, 9. 12. 2016
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Ustvarjanje s starimi starši, 9. 12. 2016

Ustvarjalna delavnica, 24. 3. 2017
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OŠ Franja Goloba Prevalje
________________________________________________________
Hedvika Gorenšek

---------------------------------------------------------Z veseljem smo se tudi letos pridružili Unesco projektu. Skozi celo šolsko leto smo sodelovali s
stanovalci Doma starejših Na Fari na Prevaljah, ki stoji le nekaj sto metrov od naše šole.
Povezovanja so postala stalnica. Srečanja nas vedno znova nagovarjajo in povezujejo.
Medgeneracijsko druženje nas uči strpnosti, poslušanja, sprejemanja, povezovanja, spoštovanja
in gradi prijateljstvo med generacijami.

S TRAJNOSTNO MOBILNOSTJO DO MEDGENERACIJSKEGA DRUŽENJA

Na začetku šolskega leta smo imeli na Prevaljah festival Jesenska srečanja. V okviru festivala smo
izvedli tudi delavnico. Učenci so obiskali stanovalce Doma starejših in vse starejše, ki so na invalidskih
vozičkih, popeljali po Prevaljah in jim na igrišču prikazali različne športne igre. Zaključili smo s skupnim
branjem pesmi v veliki dvorani Doma starejših Na Fari.
SVETOVNI DAN STAREJŠIH

Svetovni dan starejših smo preživeli s stanovalci Doma starejših na skupnem družabnem pikniku. Učenci in
starejši so najprej igrali različne družabne igre. Igre so potekale na prostem pri Domu. Igrali smo: šah, človek ne
jezi se, spomin, kegljanje, balinanje … Vzdušje je bilo prisrčno, s smehom in dobro voljo ni bilo poražencev, razšli
smo se kot zmagovalci prijateljstva.

DELAVNICA ADVENTNIH VENČKOV

Praznični božično-novoletni čas smo skupno začeli z delavnico adventnih venčkov. Učenci so starejšim
pomagali izdelovati venčke in jih krasiti. Čas pričakovanja božiča je bil prijetno druženje ob delu in
pogovoru o praznovanju praznikov nekoč in danes. Vsak stanovalec je ob koncu imel izdelan adventni
venček in ga je nesel v svojo sobo.
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DELAVNICA SNOPOV

Tudi velikonočne praznike smo preživeli skupaj. Na cvetni petek smo skupaj povezovali snope. Vsak
starejši obiskovalec delavnice je skupaj z učenko oblikoval snop – tako rečemo butaram na Koroškem.

PROSLAVA OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU

Na proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku, ki je potekala v dvorani Doma starejših, smo sodelovali učenci
OŠ Franja Goloba Prevalje, Mešani pevski zbor Kulturnega društva Leše in stanovalci Doma starejših Na Fari.

MEDGENERACIJSKO BRANJE

Tudi v tem šolskem letu smo imeli srečanja, kjer smo skupno brali različne knjige. Srečevali smo se v
Domu starejših, eno srečanje smo pripravili tudi v šoli in povabili starejše. Brali smo tako poezijo kot
prozo. Pogovor nas je izjemno povezal, ob prebranem smo delili mnenja o prebranem in izmenjali
izkušnje. Ob vsakem srečanju smo knjige vsem bralcem tudi podarili.
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Nekaj vtisov učencev
Imela sem občutek, da so se starejši prav zabavali in se nasmejali, ter z veseljem delili
njihove življenjske zgodbe z nami, knjižničarka Hedvika je z vodenim pogovorom
znala privabiti starejše k sodelovanju. (Ivana)

Zopet ena izkušnja več. Pogovarjali smo se največ o življenju, lenobi in o pomenu
slovenskega jezika. Jaz sem izbrala pesem Lenoba in enako pesem je izbrala tudi
starejša gospa. Ostali stanovalci pa so z nami podelili zgodbe o njihovem lenarjenju v
otroštvu. In prišla sem do ugotovitve, da niso imeli časa za lenarjenje, ker so morali veš
čas pomagati pri delu. Menim, da bi bilo prav, da bi bilo tudi danes tako. Bilo je lepo in
se že veselim našega naslednjega srečanja.(Nina)

S tem medgeneracijskim projektom se s stanovalci doma vedno bolje spoznavamo in
izmenjujemo svoja mnenja o. Tako smo letos s polno paro zagnali projekt in že
nestrpno pričakujemo naslednje srečanje (Eva)

S starejšimi smo podelili naša mnenja o branju, bralni znački in pisanki. Ugotovili
smo, da je bilo včasih veliko drugače kot danes. (Nina)

Meni je bilo zelo všeč, saj sem izvedela veliko novega. Lepo se je bilo družiti s starejšimi.
Me je pa zelo presenetila starejša gospa, ki je recitirala pesem, ki je ni še nihče slišal.
Knjižničarka si jo je takoj zapisala. (Sindi)
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Zdelo se mi je zelo zabavno, saj sem izvedela veliko novih in zanimivih stvari.
Starejši so se zelo vključili v pogovor. Ob koncu smo se še malo pošalili in naredili
skupno fotografijo. (Anja)

Bilo je zelo zabavno in poučno. Zelo lepo so nas sprejeli. Teme pogovora so se hitro
spreminjale. Mislim, da je pomembno, da smo različne generacije brale isto knjigo, saj
nas je povezala in nam ponudila veliko tem pogovora. (Eva)

Zdelo se mi je zelo prijetno. Starejši so se vključevali v pogovor in nam povedali
marsikaj zanimivega. Ta obisk me je veliko naučil, saj starejši nas mlade naučijo
veliko, ker so že tako izkušeni v življenju. (Vita)

Vtisi in občutki so fenomenalni. Starejši imajo toliko izkušenj, da jih človek posluša z
največjim veseljem. So zelo zabavni, k vsak temi kaj dodajo in pokomentirajo. Mislim,
da sodelovanje mladih in starejših zelo pripomore k spoznavanju misli in občutkov
drugih generacij, mladi vidimo kako na svet gledajo starejši, starejši pa kako na svet
gledamo mi. (Gabi)
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OŠ Frana Metelka Škocjan
________________________________________________________
Tea Kump

---------------------------------------------------------V okviru projekta smo izvajali različne aktivnosti in s tem želeli vzpostaviti pristne prijateljske odnose med
mladimi in starejšimi.
In tako kot vsako leto smo tudi letos, v mesecu marcu, povabili v goste naše upokojene delavce.

Program in darilca so prispevali učenci in učenke, ki so vključeni v interesno dejavnost Unesco šolar in
Unesco activities. Najprej so skupaj izbrali naslov letošnje teme – SREČA JE V MAJHNIH STVAREH.
Učenci prve skupine so izdelali napis za oder, druga skupina učencev pa je pripravila darilca – lončke s
pikami in vrečko čaja. Učenci so ob tem še vadili besedila za nastop. Na dan nastopa so pospravili in
pripravili jedilnico.

Ob vstopu v šolo so povabljene pričakali učenci, jih prijazno pozdravili in podarili darilca, ki so jih pripravili.
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V kulturnem programu, ki so ga učenci pripravili za prisotne sedanje in upokojene delavce šole, je Neli
Klevišar, učenka 6. b, je skupaj s soplesalcem Luko zaplesala standardna plesa.

Sledili so nagovor voditelja, pozdrav ravnateljice ter recitacije pesmi V meni je sonce Ferija Lainščka ter
Sreča Toneta Pavčka v izvedbe Julije in Anamarije.
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Tudi zaključek prvega dela srečanja je bil plesno obarvan. Na oder sta zopet prišla Neli in Luka ter
zaplesala še v malo hitrejših ritmih.

Sledila je večerja, ki je nastala pod spretnimi prsti našega kuharja Janeza in njegovih sodelavk.

Sledil je vrhunec večerje, ki je tudi zaključil naše srečanje. Z monoigro Ničesar ne obžalujem je naš večer
obogatila igralka Metka Pavšič.
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OŠ Jožeta Krajca Rakek
________________________________________________________
Antonija Šlajnar

---------------------------------------------------------Učence naše šole spodbujamo k medsebojnemu sodelovanju: mlajši učenci – starejši učenci, otroci –
starši, sorodniki in drugi odrasli. Izvajamo razne delavnice. Učenci lahko sodelujejo na prireditvah, tudi
izven šole, v projektu prostovoljstva. Tega je pri nas veliko, zato omenjam samo nekatere.

IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV

Učenke prostovoljke so na povabilo PGD Unec njihovim članicam pomagale pri izdelovanju adventnih
venčkov.

BOŽIČNE DELAVNICE

Tri zaporedne sobotne dopoldneve, od 19.11. do 3.12. 2016, so prostovoljke naše šole preživljale
ustvarjalno. Zbirale so se pri gospe Ani Ivančič v Slivicah, ki je predsednica društva Klasje. Ta se je
odločila, da bo znanje izdelovanja božičnih figuric prenesla na mladino.
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NOVOLETNE DELAVNICE

December so v 1. triadi začeli praznično in ustvarjalno. V četrtek, 1. decembra, so popoldan izvedli
težko pričakovane novoletne delavnice s starši. Pri prvošolcih in drugošolcih so nastale čudovite
smrečice in voščilnice, pri tretješolcih pa navihani snežaki.
OBISK DOMA STAREJŠIH OBČANOV CERKNICA

Učenci predmetne stopnje so se vsak mesec udeležili tombole v domu starostnikov v Cerknici.
Pomagali so jim spremljati potek igre, obkrožiti kakšno številko in zakričati tombola. Učenci povedo, da
je to super izkušnja, ki jo vedno znova želijo ponoviti.

RAZSTAVE TRETJEŠOLCEV V DOMU STAREJŠIH OBČANOV CERKNICA

Učenci v 3.b zelo radi ustvarjajo in s svojimi izdelki redno osrečujejo tudi stanovalce doma starejših v
Cerknici. Pano v avli je namenjen razstavi njihovih izdelkov, ki si jih stanovalci z veseljem ogledujejo.
Učenci so zato prejeli zahvalo in fotografijo. Pozornost je osrečila tudi njih.

KONCERT IZVIRNIH INSTRUMENTOV

Učenci 4. in 5. razreda so v sklopu kulturnega dneva prisluhnili zelo zanimivemu koncertu iz prav
posebnih inštrumentov, narejenih doma. Nato pa so ustvarjali svoja glasbila na delavnici, ki jo je vodil
gospod Peter Kus.
DAN ZA SPREMEMBE – DAN ZA SODELOVANJE

Na cvetni petek, 7.4.2017 so učenke naše šole sodelovale na delavnici izdelovanja velikonočnih butar,
ki ga je organiziralo Društvo Klasje Cerknica.
VRTNARJENJE PRI ZMAGI

Tudi letos sta učenca prostovoljca devetega razreda, Erik in Anej, pomagala urejati vrtiček upokojenke
Zmage Raljević. Pripravila sta ji zemljo za sejanje semen in zasaditev sadik zelenjave. Zložila sta ji tudi
drva.

46

OŠ Leona Štuklja Maribor
________________________________________________________
Polona Drozg Jone

---------------------------------------------------------V tednu otroka smo se odločili, da učenci 4.a, 5.a in 5.b razreda na obisk povabimo naše babice in dedke.
V mesecu oktobru je tudi dan starejših. Obisk je bil zelo dober, saj nas je obiskalo veliko dedkov in babic,
ki so se povrnili v svoja otroška leta. Pripovedovali so nam, kakšne igre so se igrali, kako so preživljali
svoj prosti čas, kako je bilo v njihovih časih v šoli, kako doma … Naučili in izvedeli smo veliko
novega. Velikokrat namreč ne verjamemo in nam ni jasno, kako so v njihovih časih preživeli brez igric,
telefonov ali računalnikov. Zelo redki pa so imeli že televizijo. Pa vendar jim ni bilo nikoli dolg čas. Seveda
si ne moremo predstavljati, da so učitelji v šoli učence tepli ali kako drugače kaznovali. Ravno tako si ne
moremo predstavljati življenja brez sladkarij ali drugih prigrizkov ...Tudi naši dragi dedki in babice so se
med nami zelo dobro počutili in izrazili željo, da bi se to večkrat zgodilo.
Prav tako smo z babicami in dedki izvedli različne ročnodelske dejavnosti.
Učenci 5. a razreda so ustvarjali ročne lutke iz nogavic, učenci 5. b razreda pa so krasili stekleničke z das
maso in nanjo odtiskovali.
Ne samo, da so nam babice in dedki veliko povedali, ugotovili smo tudi, da imajo zelo razvite ročne
spretnosti in nas tudi na tem področju lahko še marsikaj naučijo.
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OŠ Pesnica, podružnica Pernica
________________________________________________________
Lea Bačnik

---------------------------------------------------------V petek, 30.09.2016, sta na podružnični šoli v Pernici učiteljici podaljšanega bivanja (Simona Knehtl in
Marjetka Vaupotič) pripravili delavnico, na katero sta povabili dedke in babice naših učencev. Skupaj so
se potopili v pravljični svet z zgodbo Drevo srca, ki jih je opomnila, kako pomembno je, da se imamo radi.
Izdelali so staro igro Vrtavko – Marjanco in se z babicami in dedki vrnili v čas njihovega otroštva. Skupno
druženje je bilo ustvarjalno, prijetno in igrivo.

Na matični šoli v Pesnici pa so ta dan obeležili tako, da je učiteljica podaljšanega bivanja (Mihaela Fike)
v torek, 4. 10. 2016 pripravila delavnico, na kateri so sodelovali učenci 1. in 2. razreda, ki ter njihovi dedki
in babice. Delavnico so začeli z branjem zgodbe (Goran Škobalj: Mami, kje je šola doma?). Učenci in
njihovi stari starši so z velikim zanimanjem prisluhnili zgodbi in nato sodelovali v pogovoru o šoli danes in
o šoli nekoč. Delili so lepe spomine na šolo nekoč, včasih s kakšnim grenkim priokusom. Nato je vsak
učenec v sodelovanju s starim staršem izdelal tablico, podobno tistim, ki so jih v šoli uporabljali nekoč.
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Vse od meseca septembra se tudi v okviru projekta Unesca ukvarjamo z ljudskimi plesi

V 2. razredu (učiteljici Andreja Fliser in Mateja Matišič) so se učenci pri predmetu Spoznavanje okolja
učili o življenju nekoč. Spoznavali so tudi nekatere otroške igre in si izdelali družabno igro »špano« oz.
mlin. Z veseljem so se potem tudi preizkusili v igri.

RAZUMETI DRUGAČNE
Naša učiteljica 3. razreda, Božena Arnejčič že vrsto let sodeluje z Zavodom za usposabljanje, delo in
varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava in 14.09.2016, bo vsem učencem naše matične in podružnične
šole v srcu ostal, kot spomin na pogumne, izvirne in predvsem posebne ljudi iz DUVZ Dornava.

OBISK V DOMU SV. LENARTA
23. marca so učenci OŠ Pernica v spremstvu učiteljice Nade Godec sodelovali na prireditvi ob
materinskem dnevu v domu Sv. Lenarta.
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POŠLJIMO SAPICO PRIJATELJSTVA
Na naši šoli že šesto leto poteka dejavnost z naslovom Pošljimo sapico prijateljstva, kjer se učenci v
spremstvu učiteljice Lee Bačnik udeležijo različnih delavnic v Domu starejših Idila v Vukovskem dolu. V
letošnjem šolskem letu so to storili že dvakrat in zadnji obisk letos planirajo še v mesecu maju.
12. septembra je torej 7 učencev iz 7., 8. in 9. razreda v spremstvu dveh učiteljic obiskalo dom, kjer so
oskrbovancem doma z pridnimi rokami, veliko dobre volje in ob zvokih harmonike šolskega muzikanta
Mitje Polanca popestrili njihovo ročnodelsko delavnico. Pomagali so jim pri brušenju lesa iz katerega so
kasneje naredili počivalnike, ki sedaj krasijo teraso doma.

25. aprila je 8 učencev iz 7., 8. in 9. razreda v spremstvu dveh učiteljic ponovno obiskalo dom, kjer so se
oskrbovancem doma pridružili na likovni delavnici. V domu so se pridružili projektu »Skupaj smo večji«,
ki je hkrati potekal po vsej Sloveniji in je šlo za tekmovanje vpisa v Guinnessovo knjigo rekordov. Vsak
izmed oskrbovancev doma, naših učencev in zaposlenih tam je nekaj enostavnega narisal na temo Jaz
ali Moja družina, nakar bodo te slike združili v eno veliko skupinsko sliko in poskušali podreti svetovni
rekord.
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OŠ Spodnja Idrija
________________________________________________________
Erika Kovač, Tanja Čuk, Irma Sedej, Romana Filipič

---------------------------------------------------------Učitelji Osnovne šole Spodnja Idrija redno povabimo k sodelovanju starše, dedke in babice, pa tudi druge
starejše občane. V tem šolskem letu smo se prvič pridružili projektu Otroštvo podaja roko modrosti.
3. a razred in učiteljica Romana Filipič: Obisk domačije Šturmajce
V sodelovanju s TKD Kanomlja smo tretješolci obiskali domačijo Šturmajce, kjer smo si ogledali dediščino
naših prednikov. Pridne gospodinje so nam pripravile tudi delavnice, kjer smo spekli vsak svoj hlebček
kruha, igrali smo se staro igro VOLKALCA in iz papirja oblikovali vrečke za kruh ter makov cvet, ki je
vrečko krasil.
Druženje z izkušenimi gospodinjami nam bo ostalo za vedno v spominu.
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3. b razred in učiteljica Tanja Čuk: Pri nas je zadišalo
Upokojenki gospa Lavra Kacin in gospa Silva Svetik sta se nam pridružili pri kuhanju. Prva skupina je z
gospo Silvo pripravljala zelenjavno juho. Učenci so zelenjavo, ki so jo prinesli s svojih vrtov in njiv
poimenovali, očistili in narezali. Gospa Lavra je ta čas z drugo skupino pripravljala pecivo z jabolki. Ko se
je juha kuhala in pecivo peklo, so učenci učilnico pospravili, nato pa na plakatu predstavili svoje delo. V
preostalem času so z veseljem prisluhnili našima gostjama, ki sta pripovedovali, kakšno hrano so jedli
nekoč.
Kaj je pomenilo druženje z učenci našima gostjama, se da razbrati iz njunega prijaznega sporočila.
Pozdravljeni,
hvala za slike, ki veliko povedo o našem druženju. Danes sva s Silvo pokomentirali včerajšnje
dogajanje in ponovno ugotovili, da smo se VSI imeli prav zares lepo. Veseli sva, ker so otroci
uživali v tem, kar so počeli. Z veseljem bova še prišli k vam, če bo le priložnost za to.
Še enkrat hvala in lep pozdrav,
Silva in Lavra.

5. razred in učiteljica Erika Kovač: Druženje s policistom in gospo Metko
V decembru nas je v okviru projekta Leon obiskal policist Edo. Opozoril nas je na pravilno rabo pirotehnike
in nam predstavil nekatere posledice neprevidne uporabe. V našo družbo smo zato povabili še gospo
Metko Pavšič, ki ne vidi. Pokazala nam je, kako živi in s kakšnimi problemi se srečuje v življenju. Njena
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želja je bila, da bi si z našega druženja vsi zapomnili le nekaj. Če srečamo osebo, ki ne vidi, naj jo le
preprosto vprašamo, če potrebuje pomoč.
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Šolski center Ptuj, Ekonomska šola
________________________________________________________
Sonja Mlinarič

---------------------------------------------------------Naše dijakinje prostovoljke so aktivne na različnih področjih in smo izvedle kar nekaj zanimivih
aktivnosti:
 Redno sodelujemo z Domom upokojencev Ptuj, kjer sta dijakinji »posvojili« dve varovanki in ju
redno obiskovali. V sredo, 14.6. 2017, pa imamo zaključek, ko bomo starostnike popeljali na
izlet z invalidskimi vozički ter zaključili s piknikom ob Domu.
 Kot ekonomska šola spodbujamo tudi tržne aktivnosti dijakov, zato smo navezali stike z
varstvenimi zavodi za odrasle v našem okolju, ki izdelujejo različne izdelke:
= z društvom Sožitje in zavodom Dornava smo pripravili v naši šoli dve božični tržnici, na katerih
smo prodali številne izdelke našim dijakom in učiteljem,
= enako smo pripravili tudi dve velikonočni tržnici, kjer smo prav tako skupaj prodali številne izdelke
in s tem povezali varovance in naše dijake.
 Dijakinje so spekle mafine, pripravile prodajno stojnico in jih prodajale , da so pridobile
denarna sredstva, s katerimi so izvedle naslednje akcije.
 V maju smo pripravili ustvarjalno delavnico s šolo s prilagojenim programom, kjer so
dijakinje ustvarjale z »učenci« košarice za kinder jajčka, ki so jih kupile v prejšnji akciji.
Skupaj so se z veseljem posladkali.
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Gimnazija Vič Ljubljana
________________________________________________________
Tadeja Rudolf Vahtar

---------------------------------------------------------»Mladost je čas učenja modrosti; starost je čas njenega uresničevanja.«
(Jean-Jacques Rousseau)

Kot je dejal Rousseau, se v mladosti učimo modrosti, od koga drugega lažje kot od tistih, ki so že modri,
torej od starostnikov. Zavedamo se pomena gradnje mostov med generacijami, zato se na šoli trudimo
ustvarjati priložnosti, v katerih lahko dijaki in učitelji na različne načine brišemo meje med generacijami.
Že leta sodelujemo z Domom starejših občanov Bokalce. Redno enkrat tedensko 13 dijakov vstopa v
življenje starostnikov v Domu. Druženje z njimi traja od ure do dveh skozi vse šolsko leto.
Eden od dijakov prostovoljcev pravi, da se je za tako obliko prostovoljstva odločil, ker ga zanima stik z
drugimi generacijami in si želi novih izkušenj na področju druženja z ljudmi. ''Zame je najbolj pozitivno,
ko mi kdo od starejših zaupa kakšno svojo izkušnjo, iz katere se lahko tudi sam naučim kaj
uporabnega.''
Tudi letos smo pripravili kulturni program, s katerim so dijaki nastopili pred stanovalci doma. Stanovalci
doma so lahko uživali v avtorski igri sestavljeni iz haikujev, brakedance nastopa, ljudskih plesov ter
poskočnih zvokov harmonike, kitare in trobente. Za konec se je harmonikar na buren aplavz
poslušalcev odzval s pesmijo ''Na Roblek bom odšel'', publika je spontano zapela, v mnogih očeh se je
zaiskrila tudi solza.
Izkušnja je prav gotovo obogatila vse prisotne: dijake, profesorje, osebje doma in seveda stanovalce
doma.
Dijaki UNESCO kluba so se v septembru na otvoritvi senzornega parka v DOS Bokalce s starostniki
družili na prav poseben način. Z zanimivo glasbeno predstavo so nas namreč presenetile stanovalke
doma, zbrane v bandu MAMBO KIKS. Naši dijaki in dijakinje so se jim pridružili pri glasbenem
ustvarjanju, kjer se je izkazalo, da z vajo tudi starejše roke ohranjajo neverjetno gibčnost in moč, ki
prekaša celo mlade roke. Ob spremljavi glasbe so stanovalke s kuhalnicami zaigrale na terapevtske
žoge, pri tem pa pokazale ogromno energije in gibčnosti, h kateri jim pomaga prav igranje v bandu. Naši
dijaki in dijakinje so komaj lovili takt z njimi. Skupaj so zaigrali tudi Avsenikovo Planico. »Poigrali« so se
še v senzornem parku, nato pa zaključili na pikniku s stanovalci doma. »Lepo in prijetno je bilo, ko so
nas gospe in gospodje veselo in sproščeno ogovarjali in povedali, da nas poznajo, da so bili pri nas na
šoli na razstavi o Ani Frank in da naši dijaki stalno prihajajo k njim.«
Naši dijaki pa ne iščejo izkušenj le v druženju s starostniki, temveč medgeneracijsko sodelovanje poteka
tudi navzdol, torej z mlajšo generacijo. V decembru so naši dijaki osnovnošolcem na OŠ Vič brali basni,
ki so jih v angleškem jeziku napisali sami ter jih izdali v knjigi z naslovom Fables. Otroci so z
zanimanjem poslušali, komentirali posamezne izraze in odgovarjali na vprašanja naših dijakov. Izkušnja,
ki so jo z branjem in prevajanjem basni ob druženju s prvošolci pridobili dijaki je zelo pozitivna in
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dragocena, saj jim je omogočila vpogled v način razmišljanja, odzivanja in komuniciranja z generacijo
mlajšo od svoje.
Znova in znova se izkaže, da mladost lahko in mora podajati roko modrosti in da je druženje med
generacijami še kako prijetno in dragoceno, pa naj gre za medgeneracijsko druženje po vertikali
navzgor ali navzdol. Vsaka izkušnja medvrstniškega in medgeneracijskega druženja nas bogati in nas
pripravlja na posamezne stopnice v življenju, na katere bomo nekoč stopili prav vsi.
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Glasilo je nastalo ob zaključku projekta Otroštvo podaja roko modrosti, šol. l. 2016/17.
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.
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