V okviru Unescovega projekta Otroštvo podaja roko mladosti, smo se na OŠ
Pesnica in podružnici Pernica lotili naslednjih dejavnosti:
1. SREČANJE OB DNEVU STAREJŠIH OBČANOV,
DELAVNICE Z BABICAMI IN DEDKI
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.
Cilji, ki si jih je učiteljica zadala, so bili sledeči:
Učenci:
 razvijajo ustvarjalnost, domišljijo, natančnost, ročne spretnosti,
 razvijajo odnos do estetike,
 se učijo zbrano začeti in delo tudi opraviti,
 razvijajo sposobnost pozornega poslušanja in pomnjenja,
 razvijajo natančnost pri delu,
 se navajajo na vrednotenje svojih izdelkov in izdelkov svojih vrstnikov,










vse izdelke opazujejo, ocenjujejo, primerjajo, vrednotijo,
pri delu pridobivajo različne spretnosti, kritično razmišljanje in nova znanja,
sodelujejo z dedki in babicami,
razvijajo medsebojno komuniciranje,
spodbujajo pozitivne medosebne odnose,
ohranjajo pristnost in sožitje med generacijami ter učenje od starejših,
se spodbujajo k recikliranju in ponovni uporabi surovin/materialov
razvijajo spoštovanje do sebe, drugih in okolja.

Učenci so bili veseli in ponosni, da so lahko sodelovali in izdelovali s starimi starši.
Prav tako je bilo zanimivo prisluhniti njihovim izpovedim o šoli nekoč. Ugotovili so, da
se precej razlikuje od današnje šole, so pa vrednote, ki so se jih učili nekoč in ki se jih
učimo še danes, in to so strpnost, spoštovanje, poštenje …

2. FOLKLORA PRI NAS
Vse od meseca septembra se tudi v okviru projekta Unesca ukvarjamo z ljudskimi
plesi (učiteljica Lea Rumež). Učenci so se naučili plesa Gospod-gospa in Trojke,
prepevali so belokranjsko ljudsko Tri ptičice. Oblekli so naše folklorne kostume in
se predstavili na folklorni reviji. Kdor poje (in pleše), slabo ne misli .

3. NAŠ MALI PROJEKT
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.

4. 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. Učenci s posebnimi
potrebami so nas letos prvič obiskali, kot igralci in nam zaigrali predstavo Frana
Levstika » Kdo je napravil Vidku srajčico«. Igralci (učenci) so gibalno ovirani, zato jim
pri igranju pomagajo njihovi mentorji in računalniška oprema. Deklica Barbara je
močno gibalno ovirana zaradi cerebralne paralize, zato upravlja z računalnikom s
pomočjo svojih oči oz. zenic. Na ta način se pogovarja, igra in komunicira z okoljem.
Prijateljski odnosi trajajo že vrsto let. Varovanci prihajajo na našo šolo na
najrazličnejše delavnice in prireditve, naši učenci pa jim vsako leto zaigrajo lutkovno
in gledališko predstavo.

5. 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. Učenci so deklamirali pesmi
ge. Berte Čobal -Javornik, ki je od meseca februarja oskrbovanka tega doma.

6. 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 Dom
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.

Pesnica pri Mariboru, 25.4.2017
Mentorica: Lea Bačnik

