
                              

 

EVALVACIJSKO POROČILO 

nacionalnega projekta z mednarodno udeležbo 

Pošljimo sapico prijateljstva 

 

Ime šole: OSNOVNA ŠOLA PESNICA 

Naslov: Pesnica pri Mariboru 44, 2211 Pesnica pri Mariboru 

Telefon: +386 2 654 42 00 

Elektronski naslov: info@ospesnica.si 

 

Ime in priimek vodje projekta na šoli: Martina ROJS 

e-mail: martina.rojs@ospesnica.si 

 

Število učiteljev - mentorjev, ki so sodelovali z učenci: 2 

 

Podatki mentorjev (ime, priimek, šola): Martina Rojs, Jasna Bačani 

 

 

ŠTEVILO udeležencev, ki so sodelovali v projektu:  

Vrtec: ___20______ 

OŠ (1. – 3. razred): _______108________ 

OŠ (4. – 6. razred): ________132_______ 

OŠ (7. – 9. razred): ________104_______ 

Srednja šola: __________/__________ 

 

 

Kratek opis dejavnosti in povezave do spletne strani, kjer so te dejavnosti 

predstavljene:  

  

tel:+38626544200


Šolsko leto 2020/2021 je bilo vse prej kot običajno šolsko leto. Bilo je drugačno – polno 

izzivov, naporov in iskanja novih poti za doseganje določenega cilja. 

 

Prav tako je bilo tudi pri našem projektu Pošljimo sapico prijateljstva. V tem projektu že 

vrsto let sodelujemo z Domom starejših Idila. V prejšnjih letih smo oskrbovance doma 

obiskali in z njimi preživeli nekaj časa ter jim tako polepšali dan – tekmovali v raznih kvizih, 

pripravili ustvarjalne delavnice, zapeli in zaplesali, itd. Kot pa sem že omenila, je bilo to 

leto neobičajno – vsakoletno rutino obiskovanja doma starejših nam je preprečila 

epidemija COVID-19.  

 

Vsi se zavedamo, tako učenci kot zaposleni na OŠ Pesnica, da so v tem obdobju starejši 

rizična skupina, ki jo je treba zavarovati. Zato smo se odločili, da bomo poiskali drug način, 

kako ostati v stiku z varovanci doma starejših Idila in jih vsaj malo razveseliti v teh 

»čudnih« časih. Starostniki se v obdobju »korona« časa počutijo bolj osamljene, strah jih 

je, prisotnega je manj veselja in smeha. Da smo jim vsaj malo polepšali dan, so učenci v 

času pred božično-novoletnimi prazniki izdelali voščilnice z odtisi svojih dlani in vanje 

zapisali lepo misel, željo. Ustvarjanje je potekalo pod geslom »PODARIM VAM SVOJO 

DLAN Z LEPO MISLIJO«. Učenci so se v tistem času šolali na daljavo, zato smo 

voščilnice zbirali na dveh lokacijah - na matični šoli v Pesnici in pred vrtcem v Pernici. 

Odziv učencev je bil izjemen, saj smo zbrali več kot 170 voščilnic, kar pomeni, da je vsak 

oskrbovanec doma prejel svojo. 

 

Na tem mestu bi rada pohvalila učence in učenke za izjemen odziv, staršem hvala za pomoč 

in podporo pri ustvarjanju. Velika zahvala gre tudi naši knjižničarki, gospe Jasni Bačani, 

saj je veliko pripomogla k temu, da so voščilnice nastale in bile pravočasno dostavljene v 

dom starejših Idila (Projekti – Osnovna šola Pesnica (ospesnica.si).  

 

Z našim delom vsekakor želimo nadaljevati v naslednjem šolskem letu, saj nam je v veliko 

veselje pomagati oskrbovancem doma in jim polepšati kak dan. Vendar upamo, da bomo 

lahko takrat oskrbovance razveselili z obiskom v živo.  

 

https://ospesnica.si/projekti-sola/#1615055800430-ab03ca04-592d


 
 

 

 

 
 
 


