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POROČILO O IZVEDBI AKTIVNOSTI PROJEKTA
»PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA« ZA LETO 2010
Prvi skupni sestanek vseh sodelujočih v projektu je bil organiziran 20. 1. 2010 na PŠ Janče. Pred
tem se je koordinacija vodila preko telefona in e-pošte. Na prvem sestanku so bile prisotne vse
učiteljice (9 učiteljic OŠ Sostro in 5 OŠ Stična), kajti v tem letu so se nam v projektu pridružile
podružnične šole iz občine Ivančna Gorica.
Izvedene pa so bile naslednje aktivnosti:
 MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL: izvedena so bila predhodna usklajevanja za skupne obiske
(sestanek 4. 5. 2010 na PŠ Prežganje). Nadaljnje načrtovanje in sama izvedba medsebojnih
obiskov podružničnih šol OŠ Sostro na podružnice OŠ Stična je potekala večinoma preko e-pošte
in telefona. Obisk PŠ Krka je zajemal predstavitev šole kot stavbe, njenega delovanja, kulturni
nastop otrok, ogled turistične zanimivosti kraja – Krške jame ter praktična delavnica s prikazom
tradicionalnih znanj. Aktivnost je bila izvedena 20. 5. 2010. Sodelovalo je 150 otrok. Za ogled
jame vodiča ni bilo potrebno plačati kot tudi ne vstopnine, saj je bila brezplačna, glede na to, da je
šlo za skupno sodelovanje šol.

Prihod na Krko

Nastop otrok

Predstavitev šole

Delavnica
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Ogled kraja

V Krški jami

 IGRE BREZ MEJA: opravljeni so bili sestanki s člani domačih društev, sprejet dogovor o
skupnem sodelovanju pri izvedbi aktivnosti, izvedeno načrtovanje in izbor najbolj značilnih
iger, priprava rekvizitov, predstavitev iger otrokom, sama organizacija iger brez meja s
sodelovanjem otrok iz vseh podružnic (dan mladosti). Torej vse sodelujoče podružnice (8 šol):
otroci, učiteljice in vsi ostali prostovoljci so se zbrali na igrišču Športnega društva Prežganje,
v Velikem Trebeljevem in izpeljali druge športne igre v športno sprostitvenem duhu. Igre je
vodila voditeljica Mateja, sodil je sodnik športnega društva Zvonko Radenčič. Tako učitelji
kot člani ŠD Prežganje in GD Prežganje so vse delo opravili prostovoljno.

Zbor na igrišču

Tek v obroču

Pihanje moke s krožnika
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Podelitev priznanj udeležencem

Skupaj

 MOJ KRAJ – MOJ PONOS: vsaka šola je raziskovala svoj domači kraj ter pridobivala
informacije o kraju, fotografirala dediščino, naravne posebnosti. Učiteljice so otroke pripravile za
raziskovalno delo. Otroci so pridobljene informacije zapisali na papir, zanimive predmete očistili
in zapise shranili ter naredili skupne zaključke raziskovalnega dela in jih predstavili na razstavnih
panojih ob zaključku 19.6.2010.

Predstavitve krajev na plakatih

 KREATIVNE DELAVNICE: vsaka šola je načrtovala izbor delavnic, se dogovarjala s starejšimi
krajani o sodelovanju pri prenosu znanj na otroke ter izvedla povprečno vsaj tri delavnice iz
naslednjih načrtovanih sklopov: izdelava rož iz papirja, peka kruha in peciv na tradicionalni način,
izdelava pletenih košar, izdelava butaric, ljudske igre in plesi, digitalna fotografija (zbiranje,
dodajanje avtorja, naslova fotografije in kraja k vsaki in arhiviranje nastalih fotografij v albumih).
V sklopu digitalne fotografije so nastali nepozabni in trajni posnetki naravne, kulturne dediščine in
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dogodkov v krajih, kjer so se aktivnosti dogajale. Najbolj zanimive fotografije otrok so bile
razstavljene ob zaključni prireditvi.
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Oblikovanje iz gline

Cvetje iz krep papirja

Pletenje košar

Peka kruha
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Veliko fotografij, ki so jih v sklopu projekta naredili otroci in tudi učiteljice pa so kot trajen spomin
objavljene v koledarju sodelujočih podružničnih šol, ki je bil natisnjen ob koncu leta 2010 in je bil
podarjen vsem sodelujočim otrokom, učiteljicam ter vsem, ki so prostovoljno pomagali pri izvajanju
delavnic kot tudi drugih aktivnosti ter s tem pripomogli k izboljšanju kvalitete preživljanja prostega
časa otrok na podeželju. Uveljavljamo strošek oblikovanja in tiskanja koledarja v nakladi 600 kom (
račun pod št. 48) ter prostovoljno delo za idejni osnutek, izbor in pripravo fotografij, ki so jih v sklopu
projekta naredili otroci (lista prisotnosti).
 IGRAJMO SE EKOLOGIJO: vsaka šola je izvedla vsaj eno aktivnost na temo varovanja in
ohranjanja okolja, skupaj 8 delavnic. Tako je načrtovala, pripravila, organizirala zbiranje odpadnih
materialov in uporaba le - teh materialov (škatel, kartonov, blaga, steklenic, časopisa, zamaškov)
za nove izdelke in spominke. Vse šole so posvečale posebno skrb za čiščenje okolja in se
udeležile čistilnih akcij v kraju.

Uporaba odpadnih materialov za nove umetnine
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Skrb za okolje

 NA VASI JE LEPO: oblikovan celotni scenarij dogodka, (kulturni in spremljevalni program,
priprava foto razstave, razstave Moj kraj-moj ponos, razstava nastalih izdelkov iz odpadne
embalaže in naravnih materialov), sprejem in pogostitev nastopajočih. Dogodek je bil zelo
uspešno izveden v soboto, 19. 06. 2010. Svoje delo in izven šolsko poslanstvo podružničnih šol v
svojih domačih vaseh ter okolici so predstavile podružnice OŠ Stična: Ambrus, Krka, Muljava in
Višnja Gora ter podružnice OŠ Sostro: Besnica, Janče, Lipoglav in Prežganje.
OB TEM IZREKAM VSE ČESTITKE IN VELIK HVALA SODELUJOČIM
UČITELJICAM, KI SVOJE PROSTE URE POSVEČAJO MLADIM NA PODEŽELJU IN JIH
PRIPRAVLJAJO NA ŽIVLJENJE V NAŠI DRUŽBI.

Poročilo pripravila: Marjana Marn
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