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POROČILO O IZVEDBI AKTIVNOSTI PROJEKTA 
 »PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA«  ZA LETO 2011 

 
V obdobju od 1. januarja 2011 do 15. septembra 2011 so bile izvedene vse aktivnosti v skladu z 
načrtovanimi v oddanem projektu na LAS Sožitje med mestom in podeželjem in potrjenim s 
strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
 
Izvedene aktivnosti: 
 

� USKLAJEVALNI SESTANEK, na OŠ Sostro, 27. 01. 2011 
Sestanek z namenom dogovora o izvedbi aktivnosti.  
 

� USKLAJEVALNI SESTANEK, na PŠ Janče, 17. 04. 2011 
Sestanek z vsemi sodelujočimi v projektu z namenom pregleda aktivnosti in dogovora za 
sledeče.  
 

� MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL: 
      Otroci podružnic OŠ Sostro in OŠ Stična obiščejo otroke PŠ Muljava, 24.3.2011. 

Otroci podružničnih šol OŠ Sostro so obiskali otroke podružnične šole na Muljavi dne, 24. 3. 
2011 po končanem pouku in v njihovem kulturnem nastopanju spoznale posebnosti njihovega 
domačega kraja in pravega, pravcatega Krjavlja. Ogledali so si njihovo hišo učenosti in v njej 
razstavo likovnih del otrok ter starih predmetov, ki so krasili šolske hodnike.  
 

    
Prihod na Muljavo                          Kulturna predstava                     Ogled razstave in malica  
 
             Otroci podružnice OŠ Stična obiščejo otroke PŠ Janče, 6. 5. 2011. 
Otroke podružnične šole Janče so obiskali otroci iz Krke dne, 6. 5. 2011 po končanem pouku. 
Vsi skupaj so si ogledali domači kraj, spoznavali značilnosti ljubljanskega podeželja in se 
podali na pustolovski izlet po zmajevih stopinjah, reševali naloge vaških posebnežev, 
križanke, sestavljanke, se sladkali z dobrotami, ki so jih čakale v obliki zakladov(krhlji, 
jagode). Izdelovali so rožice iz krep papirja in tako pregnali zmaja.  
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         Prihod na Janče                        Pustolovski potep po gozdu             Reševanje križank 
 

      
 Sladkanje z jagodami                         Zabava in malica                    V družbi z zmajem 
 
 
             Otroci PŠ Janče in PŠ Lipoglav obiščejo PŠ Besnica in si ogledajo razstavo, 20. 6. 
             2011, od 12. 00 do 13.00 ure 
 
Vsi skupaj so si ogledali razstavo fotografij in predstavitev starih običajev ter navad.  
 

      
 
             Otroci PŠ Prežganje nastopijo s kulturnim programom iz projekta za otroke iz 
            centralne šole, 21.6.2011 
 
             Otroci iz Besnice se predstavijo s svojo šego in navado na centralni šoli, 23.6.2011 
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� IGRE BREZ MEJA, 14. 5. 2011, Ambrus, od 8.00 do 14.30 ure 
3. igre brez meja je organizirala Podružnična Šola Ambrus v sodelovanju z njihovim športnim 
društvom. Odvijale so se v soboto, 14. maja 2011, na igrišču pred šolo. Bile so oranžno 
obarvane, kajti vsi udeleženci smo bili oblečeni v majice živo oranžne barve. Klub dežnim 
kapljam se nismo predali, polno smo uživali  v igrah, saj so bili v posamezni ekipi vključeni 
otroci iz vseh sodelujočih šol. Tako smo v koloni otrok lahko brali imena krajev: Ambrus, 
Besnica, Janče, Krka, Lipoglav, Muljava, Prežganje in Višnja Gora. 
Ekipe so se pomerile v naslednjih igrah: zbijanje kegljev, vodenje žogice s hokejsko palico 
med ovirami in prenašanje vode v kozarčku do plastenke. Važno je bilo sodelovati in ne 
zmagati. 
 

     
Predpriprave-oblačenje                 Prihod na tribuno                    Pozdrav ravnatelja OŠ Stična        
posebnih majic                                     
               

     
  Razporejanje v skupine            Vodenje teniške žogice med         Prenašanje vode v kozarčku 
                                                         ovirami s hokejsko palico                      posebnih majic                                  
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                                  Podelitev priznanj                              Sodelujoči 
 

� ŠEGE IN NAVADE V DOMAČEM KRAJU 

Otroci so z obiski starejših krajanov in v pogovoru z njimi spoznavali najznačilnejše šege in 
navade kraja, zapisali njihovo dogajanje ter fotografirali še ohranjene šege in navade, ki so se 
sicer ohranile, vendar v sodobnejši obliki. Tako smo otrokom omogočili, da bodo lažje 
razumeli pomen dogodkov v preteklosti in poskrbeli, da se ohranijo z opisom poteka 
posamezne šege ali navade. Vsaka šola si je izbrala najbolj značilno za domači kraj in jo s 
plakatom predstavila na zaključni prireditvi. Nastali so stroški nakupa likovnih pripomočkov, 
pisarniškega materiala, nakupa tonerjev za tiskalnike, razvijanja fotografij, ki so jih naredili 
otroci in učiteljice o šegah in navadah v današnjem času in v preteklosti, nakup barvnega in 
belega papirja A4, A3, šeleshamer papirja, nakupi gline za izdelavo spominkov.  
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� IGRAJMO SE EKOLOGIJO 
Otrokom je ločevanje odpadkov večkrat  tuje in nesmiselno, zato smo se v tem letu posvetili 
učenju ločevanja odpadkov. Nekatere odpadke, kot je embalaža, karton, zamaški in podobno 
smo uporabili za izdelavo najrazličnejši umetnin, za katere so idejo dali prav otroci. Na PŠ 
Prežganje so izdelovali eko voščilnice. Ustvarjanje je bilo tako zabavno in sproščujoče hkrati. 
Šole so se v okviru društev udeleževale čistilnih akcij v domačem okolju.  
 

    
            Mlin v Besnici                             Čistilna akcija            Gledališče iz odpadne embalaže 
 
 

� KREATIVNE DELAVNICE 
Kot vemo, otroci z navdušenjem sodelujejo pri praktičnih delavnicah, ki se jih je v tem času 
odvilo že mnogo. Postali so mojstri v izdelovanju rož iz papirja in velikonočnih butaric, 
pletenju košaric, peki kruha in peciv, plesanju ljudskih plesov, igranju ljudskih iger, 
prepevanju, igranju odrskih predstav, fotografiranju, in še in še. 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 starih 
običajev in navad in dogodkov v krajih, kjer so se aktivnosti dogajale. Najbolj zanimive fotografije 
otrok so bile razstavljene ob zaključni prireditvi. 
 
 ROŽE IZ 

PAPIRJA ali 
LESA 

PEKA 
KRUHA IN 
PECIV 

PLETENE  
KOŠARE, 
PIŠČALI 

LJUDSKI 
 PLESI 

DIGITALNA 
FOTOGRAFIJ
A 

BUTARE 

PŠ AMBRUS 13. 6. 2011 / 14. 4. 2011 
12. 5. 2011 

/ Od januarja do 
junija 2011 

14. 4. 2011 

PŠ BESNICA 14. 4. 2011 / / Februar, marec 
in april, 3 krat na 
mesec 

Od januarja do 
junija 2011 

14. 4. 2011 

PŠ JANČE / 19. 3. 2011 10. 3. 2011 28. 5. 2011 Od januarja do 
junija 2011 

/ 

PŠ KRKA / 9. 3. 2011 11. 4. 2011  
13. 4. 2011 

/ Od januarja do 
junija 2011 

13. 4. 2011 

PŠ LIPOGLAV 5. 5. 2011 14. 2. 2011 / / Od januarja do 
junija 2011 

12. 4. 2011 

PŠ MULJAVA 13. 3. 2011 28.5.2011 / / Od januarja do 
junija 2011 
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PŠ PREŽGANJE / / 18.4.2011 / Od januarja do 
junija 2011 

15.4.2011-
pirhi 

PŠ VIŠNJA 
GORA 

22. 3. 2011 / / / Od januarja do 
junija 2011 

/ 

 
 

     
         Peka peciva                                        Pletenje košar                Priprava osnove za košaro 
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� NA VASI JE LEPO, 19. 06. 2011, PŠ Besnica, od 10.00 do 14.00 ure – uradni 
dogodek 

Letošnja zaključna prireditev se je odvijala na podružnični šoli Besnica. V zgornji učilnici je 
bila na ogled postavljena fotografska razstava šeg in navad, ki se še odvijajo v posameznih 
krajih. Otroci so se potrudili po svojih najboljših močeh in v fotografski objektiv ujeli 
marsikaj zanimivega in skoraj že pozabljenega. V spodnji so bili na ogled postavljeni plakati s 
predstavljenimi šegami in navadami; od vasovanja, šranganja, ofiranja, postavljanja mlaja, 
pastirskih navad, kovaštva in konjereje, mlinarstva in  čebelarstva. Zanimivo, česa vse so se 
odločili raziskovati in spoznavati otroci podružničnih šol. Spoznavanje preteklosti je 
pomembno za otroke, saj jo bodo   na ta način lažje razumeli in povezovali s sedanjostjo. To 
pa še ni bilo vse. Zbrano šego ali navado so predstavili še z odrsko predstavo na pravem 
gledališkem odrčku. Kulturna prireditev se je odvijala v spodnjem prostoru, dvorani, ki je bila 
prepolna obiskovalcev. Športnim društvom so bila v zahvalo za soorganiziranje iger brez meja 
podeljena priznanja, uokvirjena fotografija z zahvalo.  
Skozi celo leto so otroci obiskovali najrazličnejše dejavnosti, se imeli lepo in  uživali. Hkrati 
pa so spet raziskali in spoznali delček preteklosti kraja, da bodo lažje razumeli življenje v 
preteklosti in znali ceniti dediščino. Ob vsakem zaključku si otroci zaslužijo pohvale in 
zabave. Tokrat jih je popeljal v svet smeha in solz čarovnik Grega. 
 
Projekt se izvaja tri leta in planirana je bila izdaja biltena. Za te potrebe je bil izdelan anketni 
vprašalnik za starše, z učenci so o aktivnostih pisale učiteljice, po predhodnih pogovorih, 
vodja projekta je po predhodni prošnji zbrala 5 uvodnikov, od oseb, ki so ves čas spremljale 
izvajanje projekta. Celotno gradivo je uredila vodja projekta. Nastal je ZBORNIK 
PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA, ki je bil tiskan v 600 izvodih. Razdeljen je bil 
vsem sodelujočim otrokom, učiteljicam, krajanom, vodstvom šol, šolskemu in kmetijskemu 
ministrstvu, županom in svetnikom občine Ljubljana ter Ivančna Gorica.  
 
 

     
Označitev aktivnosti                               Otvoritev s harmonikami           Nastop otrok iz Besnice 
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                 iz Ambrusa                                    z Janč                                                s Krke 
 

      
               z Lipoglava                                   z Muljave                                            s Prežganja 
 
 

    
iz Višnje Gore                                        Torta za 3. rojstni dan                 Animacija s čarovnikom 
 
 
 

� SESTANEK VODJE IN KOORDINATORICE, na OŠ Stična, 23. 08. 2011 
 

Opravljen je bil ponovni celotni pregled dokumentacije, dopolnjevanje z gradivi in kopiranje 
vseh materialov.  
 

� SESTANEK SODELUJOČIH UČITELJIC, na OŠ Stična, 29. 8. 2011 
 
Bila je dana povratna informacija o pripravljenih poročilih in možnost dodajanja pomembnih dejstev 
ter rezultatov v zvezi z izvedenimi aktivnostmi  projekta v tem letu. Zelo natančno je bila 
predstavljena vsa potrebna dokumentacija za pripravo zahtevka.  
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ZAKLJU ČEK 
Pomena obstoja in delovanja šol na podeželju ter njenega prispevka pri razvoju kraja se danes 
premalo zavedamo. Morda so pomembnejši faktor razvoja podeželja, kot smo sposobni 
dojemati.  Rezultati, ki smo jih dosegli, so odlični pokazatelji, kako pomembne so 
podružnične šole za otroke kot tudi za življenje in razvoj kraja samega. Podružnične šole so 
resnično postale središče življenja na vasi, kar je  neprecenljiva pridobitev za vse prebivalce 
območja, ker se v njej družijo, pridobivajo nova  znanja, se medgeneracijsko povezujejo, 
snujejo nadaljnji razvoj kraja, skratka rastejo kulturno in osebno. S tem pridobiva tudi lokalna 
skupnost, saj takšno delovanje prerašča v obojestransko korist, drug na drugega smo 
upravičeno lahko ponosni, saj smo opravili zelo veliko delo pri razvijanju socialnega kapitala 
pri mladih, ki se izraža, ko stopamo v medsebojne odnose z drugimi ljudmi, kajti učili so se 
medsebojnega dialoga, navezovanja stikov, povezovanja, graditve zaupanja in spoznavali 
možnost izbire.  
Kar do sedaj ni uspelo nobeni lokalni oblasti, je uspelo nam, zabrisali smo tako geografske 
kot tudi lokalne meje v glavah ljudi in združili skupaj ljudi iz vseh vasi, kajti vsi smo eno, vsi 
smo doma s podeželja, z enakimi možnostmi, potrebami, problemi. Ni več pomembno, od kod 
smo, pomembno je, da smo mi, vsi tisti, ki smo doma na podeželju. 
Izbrane vsebine niso zajete v učnih načrtih,  v okviru projekta so jih spoznali do podrobnosti 
in se jih naučili spoštovati! Otroci so tisti, ki so z raziskovanjem domačega okolja, z javnim 
predstavljanjem kraja, njegovih posebnosti, običajev in navad pridobili na samozavesti, čutijo 
se pripadle in pomembne, ponosni so na kraj, kjer živijo, kar je bilo v preteklosti označeno kot 
slabšalno.  
Prostovoljno delo vseh vključenih pri izvajanju aktivnosti je v današnjem času zelo redko, 
skoraj nemogoče, v našem primeru je dragocenost, kar pomeni, da so izvajalci izkušeni ljudje 
s posebnim čutom do sočloveka.  
Prvi in edini projekt podružni čnih šol, se širi in pridobiva nove partnerje. Zadovoljni otroci in 
starši kot tudi krajani, saj z navdušenjem sodelujejo in prenašajo svoja znanja. Ponosni so, da 
ne bodo zamrla. 
 

VSEM SODELUJOČIM V PROJEKTU HVALA ! 
 
 
Poročilo pripravila: Marjana Marn 


