
 
POROČILO O IZVEDBI AKTIVNOSTI PROJEKTA 

 »PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA« ZA LETO 2009 
 
V sklopu projekta smo v sicer kratkem obdobju izvedli vse načrtovane aktivnosti:  
 
� PRAZNIKI NA VASI 
Vse štiri šole so z izbranimi vsebinami pripravile otroke za nastop ter organizirale  proslavo 
ob prihodu pomladi, za obiskovalce so izdelali  priložnostna darilca ter šole polepšali s 
pomladno dekoracijo. Termini proslav so bili naslednji: PŠ Besnica-26.3.2009, PŠ Janče-
19.4.2009, PŠ Prežganje-28.3.2009 in PŠ Lipoglav-12.5.2009.  
Za potrebe te aktivnosti so se nabavili različni likovni materiali, lepila, barvni in beli papir, 
pisala, flomastri, krede, risalni listi, toner za tiskalnik. 
          
� MODROST STARE MAME V DEŽELI JAGOD 
Z učenci vseh štirih podružničnih šol so se potepali po vzhodnem ljubljanskem podeželju, 
iskali zmajeve stopinje, reševali naloge vaških posebnežev in križanko, sestavljali 
sestavljanke, spoznavali etnološko in naravno dediščino, spoznavali značilnosti podeželja ter 
ob prikazu domačink ustvarjali papirnate rože, 18. 6. 2009. Rože iz krep papirja so bile še v 
bližnji preteklosti za malega človeka zveste spremljevalke veselih in žalostnih trenutkov 
življenja. Danes pa jih uporabljajo predvsem za okrasitev velikonočnih butaric ter sklepanja 
prijateljstva z Jagodožerom. Otroci so uživali v naravi, navezovali stike z vrstniki ter sklepali 
prijateljstva. 
Vsa potrebna organizacijska in izvedbena dela so učiteljice, vodnik in domačinke opravile 
prostovoljno.  Nabavili so se potrebni material za izdelavo rož iz papirja, plačal prevoz otrok s 
podružnic do Janč in nazaj ter kosilo. 
 
� ŠPORTNE IN DRUŽABNE IGRE DEDKOV IN BABIC 
Učiteljice, otroci in člani ŠD Janče so skupaj raziskali stare igre ter tako načrtovali igre za 
PRVE IGRE BREZ MEJA, ki so se odvijale na nogometnem igrišču Športnega društva Janče 
pod planinskim domom v soboto,  23.5.2009, od 8.00 do 14.00.  
Le kdo si ne bi želel sodelovati na prvih igrah brez meja, ki so se zgodile v naših hribih! Z 
velikim veseljem so se odpravili k  višje ležečim sosedom na Janče. Opremljeni s pravo mero 
tekmovalnega duha in radovednosti so prispeli na janško igrišče učenci iz Besnice, Lipoglava 
in Prežganja.  Okolje, v katerem so se znašli,  je vse očaralo. Igre, v katerih so tekmovali, so 
bile odlično pripravljene in zelo zabavne. Ker so bili vsi dobri tekmovalci, so ob zaključku 
iger dobili vsak svoje priznanje. Dan je bil izpolnjen. Vso podporo na samem dogodku je 
nudila tudi Mojca Pajnič Kirn, ravnateljica šole, ki je z navdušenjem podprla aktivnost. 
Za učence in učiteljice je bil organiziran prevoz z avtobusom. Poskrbljeno je bilo tudi za 
malico za vse sodelujoče na dogodku.  
 
� KREATIVNE DELAVNICE  
Otroci so se  učili izdelovati rože iz papirja, plesti košare iz viter ali srobota, pekli kruh in 
pecivo na tradicionalni način, se naučili ljudskih plesov ter s z njimi predstavili na več 
prireditvah v kraju in drugod. Tako se je folklorna skupina iz PŠ Besnica predstavila na 
prvem gledališkem festivalu podružničnih šol »Kulturna dediščina na gledališkem odru«, v 
Mlinšah, 15. aprila 2009. Spoznali so se tudi z osnovami  digitalne fotografije ter samostojno 
naredili prve posnetke na temo Dediščina podeželja.  Posvečali so se tudi razvijanju ročnih 
spretnosti, občutka za estetski izgled izdelka ter  domišljije za uporabo odpadnih in naravnih 
materialov.  



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
                             
 
 
 Skupaj je bilo izvedenih 18 delavnic za otroke, nakup likovnega materiala, živil in materiala 
za potrebe peke, digitalnih fotoaparatov, LCD projektorjev ter platen, DVD predvajalnikov, s 
čimer je bila omogočena predstavitev posnetih fotografij iz domačega okolja ter njihovo 
vrednotenje, kot tudi popestritev samih prireditev ter aktivnosti v sklopu projekta. Plačane so 
bile tudi storitve razvijanja fotografij. 
 
 

       
                      Lipoglavska butarica                                 Prežganjski peki 

    
       Tudi na Jančah znajo peči slastne dobrote… pa na Lipoglavu prav tako ustvarjajo 
 

DELAVNICA PŠ 
Besnica 

PŠ 
Janče 

PŠ 
Lipoglav 

PŠ  
Prežganje 

ROŽE IZ PAPIRJA / 21.3.2009 / / 
IZDELOVANJE  
BUTARIC 

/ / 25.3.2009 / 

KOŠARE IZ 
VITER 
in SROBOTA 

/ 28.3.2009 / / 

TRADICIONALNA  
PEKA 

22.9.2009 24.9.2009 23.9.2009 4.6.2009 
 

LJUDSKI PLESI IN 
IGRE 

15.4.2009 
19.6.2009 
18.9.2009 

15.6.2009  
16.6.2009 
17.6.2009 
18.9.2009 

19.6.2009 
18.9.2009 

19.6.2009 
18.9.2009 
 
 

DIGITALNA 
FOTOGRAFIJA 

11.9.2009 11.9.2009 11.9.2009 11.9.2009 



   
Izdelovanje izdelkov iz odpadnih in naravnih materialov 

 
 
� O OKOLJU ZA OKOLJE PRIHODNOSTI  
Otroci so za  izdelavo izdelkov uporabljali odpadne materiale: star časopisni papir, tulce od 
WC papirja, plastične zamaške, odpadni karton, plastenke, kartonsko embalažo, ostanke blaga 
ter naravne materiale. Na ta način so jih osveščali v smislu povezovanja vplivov ljudi na 
naravo, okoljske probleme in načine reševanja ter kako lahko sami dejavno prispevajo k 
urejanju in varovanju okolja, v katerem živijo. Vse šole so se udeležile čistilne akcije, ki je 
potekala na njihovem območju. 
Za izvedbo delavnic so  nabavili različna lepila, selotejpe, papir, barve, rafijo, žaklovino, 
lepilne pištole,  barve, filc, flomastre.  
 

ŠOLA DELAVNICA-
IZDELKI IZ 

ODPADNIH in 
NARAVNIH 

MATERIALOV, 
 

ZBIRANJE 
 STAREGA  
PAPIRJA 

ČISTILNA 
AKCIJA 

BESNICA 2.6.2009, 11.6.2009 ves čas projekta 17.4.2009 
JANČE 11.6.2009 ves čas projekta          11.4.2009 

LIPOGLAV / ves čas projekta 11.4.2009 
PREŽGANJE / ves čas projekta 11.4.2009 

 
 

� NA VASI JE LEPO  
V soboto, 26. septembra 2009 bila je izpeljana popolnoma nova oblika prireditve na podeželju 
s predstavitvijo šestmesečnega izven šolskega delovanja  podružničnih šol z bogatim 
kulturnim programom, razstavo izdelkov iz odpadnih in naravnih materialov, starih 
predmetov v očeh otroških fotografov ter vabljivega peciva po babičinih receptih pod 
naslovom Ohranimo preteklost – stopimo v prihodnost. Prav vsi, ki sodelujemo v projektu, 
smo odkrivali zlate žarke in doživljali trenutke veselja, radosti in sreče, kajti otrokom na 
podeželju smo omogočili raznoliko ponudbo dopolnilnih aktivnosti in tako zagotovili 
kakovostnejše preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti, vzpostavili 
medgeneracijsko sodelovanje ter nenazadnje medsebojno povezovali šole in  krajane  naselij 
na območju bivše krajevne skupnosti Besnica. 
 



   
                       

     
Letos je potekala na Prežganju z namenom, da se popestri dogajanje v vseh okoliških krajih. 
Zaradi pomanjkanja prostorov v šoli so jim  z velikim veseljem pristopili na pomoč gasilci 
PGD Prežganje in pripravili prireditveni prostor pred gasilskim domom, postavili klopi in 
mize, poskrbeli za varnost, parkiranje, elektriko in sanitarije. Tako smo vzpostavili partnerski 
pristop in pristne odnose.  Šola in prostori so dihali in izžarevali preteklost ter povezanost s 
sedanjostjo, že ob vhodu je bila postavljena ciza, obložena s pridelki jeseni, v preddverju šole  
so bili postavljeni stari predmeti, ki so jih prinesli učenci in učiteljici, v desni učilnici so bili 
razstavljeni izdelki iz odpadnih in naravnih materialov kot tudi izdelki iz preteklosti, in v 
drugi pa fotografije v otroških očeh  ter domača peciva, ki so jih pripravili učenci skupaj z 
učiteljicami, za popestritev je bilo  pokušini namenjeno tudi sadje in krhlji, saj je to  
značilnost območja. 
 
Za prikaz vsega odkritega in izdelanega z otroškimi ročicami je bila nabavljena nova oprema, 
ki jo bodo potrebovali tudi za nadaljevanje projekta v prihodnje: razstavni panoji, 
LCD projektorji, platna, DVD predvajalniki ter digitalni fotoaparati za potrebe učenja 
fotografiranja. Za ta dan je bila kupljena malica za učence ter organiziran prevoz, saj so vse to 
prostovoljne in dodatne aktivnosti in z njimi finančno ne morejo bremeniti staršev kot tudi ne 
same šole. Vsekakor  so starši priskočili na pomoč pri iskanju starih predmetov,  priskrbeli 
sadje, krhlje, starejši krajani pa pokazali prikaz izdelave rož iz papirja in izdelavo koškov iz 
viter ter srobota. 
 
Poročilo pripravila: Marjana Marn 


