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POROČILO O IZVEDBI AKTIVNOSTI PROJEKTA 

 »PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA«  ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 
 
V obdobju od 1. septembra 2012 do 30. avgusta 2013 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 in okolje.  
 
1. KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA  
� SKUPNI SESTANEK na PŠ Janče, 11. 12. 2012, od 15.00 do 19.00 ure. 
� USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE LAS o potrebnih spremembah izvajanja projekta.  
 

         
                                    Skupni sestanek                               Pozorno spremljanje  
 
� SKUPNI SESTANEK na PŠ Ambrus, 28. 06. 2013, od 9.00 do 13.00 ure. 
Izveden sestanek z analizo izvedbe 2. faze projekta, pripravo vsebinskih poročil pisno in zapis 
na CD-jih s fotografskim materialom, poročil in dokazil za vsako podružnico posebej. Po 
končanem sestanku je bilo organizirano kosilo za sodelujoče učiteljice, ki so izvajale projekt v 
svojem prostem času. Nastali so stroški izplačila potnih nalogov, prostovoljno delo, plačila 
storitev pošiljanja različne pošte in pogostitve na skupnem sestanku.  
 
2. PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
� Predstavitev projekta na 2. podeželskem parlamentu v Zrečah, od 16. do 17. 10. 2012 
Izdelana je bila zloženka o projektu – 500 kom. Z razstavnimi panoji o rezultatih projekta, 
izdanimi koledarji in zbornikom ter tradicionalnimi pecivi za degustacijo so se predstavili na 
podeželskem parlamentu.  
 

       
         Razstavni del o projektu                Udeleženci na ogledu              Dobrote za pokušino  
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� Članki o projektu so bili objavljeni v naslednjih glasilih: Kmečki glas, 7. november 2012, 
št. 45; glasilo občine Škofljica Glasnik, november 2012; glasilo Mestne občine Ljubljana, 
Ljubljana, številka 1, januar 2013, Klasje, junij 2013. 
� Projekt je bil predstavljen na Ivankinem sejmu v Ivančni Gorici in na velikonočnem sejem 
v Ambrusu. 

 
    

3. MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL 
� Obisk otrok podružnic OŠ Stična in Sostro ter PŠ Lavrice je bil organiziran v petek, 26. 4. 
2013 v popoldanskem času. S samo izvedbo so uresničili cilje medsebojnega druženja in 
spoznavanja otrok,  novih krajev in njihovih posebnosti, življenja v preteklosti (Iga, Želimelj)  
ter se sprehodili po Svarunovi poti. Otroci 1., 2. in 3. razreda so prehodili Svarunovo pot in 
spoznavali značilnosti pokrajine. Otroci 4. in 5. razreda pa so obiskali DEŽELO 
KOLIŠČARJEV na Igu. Učiteljica Mateja Jere Grmek jim je predstavila značilnosti 
Ljubljanskega Barja. V muzeju jim je pripovedovala o življenju in delu koliščarjev. Učenci so 
si ogledali maketo koliščarskega naselja, s preprostimi loki so »streljali na medveda«, lahko 
so se oblekli v oblačila koliščarjev, se okrasili z nakitom, zaigrali na instrumente, spoznavali 
različne posode, orodja. Po obisku muzeja so se z avtobusom odpeljali do PŠ Želimlje, kjer je 
vse zbrane pozdravil ravnatelj OŠ Škofljica. Učenci so si ogledali kulturni program, kjer se je 
vsaka sodelujoča šola predstavila na svoj način. Nekateri učenci so zaplesali različne ljudske 
plese, predstavili otroške igre, pripovedovali zgodbe, pesmi. Učiteljice PŠ Želimlje so 
poskrbele, da smo se učenci in učiteljice malo posladkali, odžejali in se imeli lepo. Ta dan 
nam bo ostal v prijetnem spominu. 

     
 Obisk PŠ Želimlje – predstavitve sodelujočih 

   
Po poteh koliščarjev na Barju 
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Nagovor ravnatelja OŠ Škofljice           Po Svarunovi poti                                Zaslužena malica                                                                    
 
� Podružnica Prežganje je obiskala PŠ Lipoglav, 20. 6. 2013, kjer so skupaj spoznavali okolico,  
posebnosti njihovega kraja in se predvsem športno družili. 
 

 
 
 
4. PRIREDITEV: PODRUŽNICE SE PREDSTAVIJO  
Ena izmed aktivnosti projekta je predstavitev v Ljubljani pred mestno hišo. Potekala  je v 
soboto, 22. 9. 2012, od 8.00 do 15.00 ure. Zgodaj zjutraj je 7 učiteljic in hišnik pripravljalo 
prireditveni prostor pred mestno hišo, od postavljanja panojev za razstavo, stojnic za pripravo 
degustacije tradicionalnih peciv z recepti za obiskovalce, domačih čajev ter predstavitve 
koledarjev, nastalih fotografij, zbornika. Kulturni program je obsegal: razstavni del, 
podeželske dobrote za pokušino ter odrske predstavitve otrok. Meščanom so pokazali, kaj vse 
zmore podeželje in hkrati povezali podeželjem z mestom in dokazali, da se vse dobro začne 
na deželi. V nadaljevanju so učiteljice otroke peljale na vožnjo z vzpenjačo in vodeni ogled 
Ljubljanskega gradu.  
 

     
     Stojnica o projektu PŠ                       Razstavni del                       Degustacija dobrot  
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       Uvodni del dogodka                  Župan med podružničarji        Zahvala za podporo 
 

     
                                           Nastopi otrok                                                         Malica 

      
                   Malica               Vodeni ogled Ljubljanskega gradu        Vožnja z vzpenjačo 
 
 
 
 

5. KREATIVNE IN EKO DELAVNICE 
Praktične delavnice so za otroke privlačne in nadvse zanimive. Vsaka šola je načrtovala izbor 
delavnic, se dogovarjala s starejšimi krajani o sodelovanju pri prenosu znanj na otroke ter 
izvedla povprečno vsaj eno delavnico iz naslednjih načrtovanih sklopov: peka peciv, izdelava 
pletenih košar, izdelava eko izdelkov, učenje sodelujočih otrok fotografiranja dogodkov 
projekta ali delavnico na izbrano temo kmečkih opravil, ki so rdeča nit tega leta. V sklopu 
digitalne fotografije so nastali nepozabni in trajni posnetki, ki  so jih naredili otroci in 
učiteljice, izbrani so objavljeni na izdanem koledarju projekta, ki so ga prejeli vsi sodelujoči 
otroci, učiteljice, krajani, društva in posamezniki. 
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 Trganje koruze              Ličkanje koruze          Izdelava začimbne mešanice             Rezanje 
buč  
                                             

    
            Peka peciva               Ličkanje koruze               Izdelki iz ličkanja              Peka peciva 
 

    
      Igrajmo se ekologijo            Punčke iz cunj                       Mlačev                Izdelava jagod  
 

         
       Izdelava pripomočkov za mlačev                       Peka štrudla iz sliv         Pletenje košaric 
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 Rože iz 
papirja 
ali lesa 

Peka kruha in 
peciv, sušenje 
sadja 

Pletenj
e  
košar,  

Digitalna 
fotografija 

Druge  
delavnice na  
izbrano temo 

Skupaj  
delavnic na  
posamezni 
šoli 

PŠ  
AMBRUS 

/ 21. 12. 2012 
– peka peciva 

/ Od septembra  
2012  
do februarja 
2013. 

/ 1 

PŠ  
BESNICA 

/ / / Od septembra  
2012  
do februarja 
2013. 

2. 10. 2012 - 
mlatenje žita  
8.1.2013- 
izdelava 
pripomočkov za 
žetev in mlačev  

2  

PŠ  
JANČE 

 20. 9. 2012 – 
izdelava 
jagod in peka 
štrudla 
14. 1. 2013 – 
peka peciva 

21. 1. 
2013 – 
pletenj
e 
košaric 

Od septembra  
2012  
do februarja 
2013. 

/ 3 

PŠ  
KRKA 

/ / / Od septembra  
2012  
do februarja 
2013. 

17. 10. 2012 – 
igrajmo se 
ekologijo 

1 

PŠ 
LIPOGLAV 

/ 1. 12. 2012 – 
praznična  
peka 
babičinih 
piškotov 

/ Od septembra  
2012  
do februarja 
2013. 

/ 1 

PŠ 
MULJAVA 

/ / / Od septembra  
2012  
do februarja 
2013. 

29. 9. 2012 – 
ličkanje 
22. 1. 2013 – 
izdelki iz 
ličkanja 

2 

PŠ 
PREŽGANJE 

/ / / Od septembra  
2012  
do februarja 
2013. 

10. 1. 2013 - 
punčke iz cunj – 

1 

PŠ LAVRICA / / / Od septembra  
2012  
do februarja 
2013. 

6. 10. 2012 – 
trganje koruze 
6. 10. 2012 – 
ličkanje koruze 

2 

PŠ 
ŽELIMLJE 

/ 12. 10. 2012 
– sušenje 
sadja 

/ Od septembra  
2012  
do februarja 
2013. 

12. 10. 2012 – 
izdelava 
začimbne 
mešanice  
18. 10. 2012 – 
izrezov. buč in 
sušenje semen  

3 

SKUPAJ IZVEDENIH DELAVNIC v 1. FAZI:  16 
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     Rože iz krep papirja- prenos tradicionalnih znanj 

     
       Bilo je včasih                            Izdelava butaric                         Izdelki iz slame 

    
     Vžiganje v les                              Digitalna fotografija                  Čistilna akcija 

     
         Peka piškotov po babičinih receptih                                         Velikonočne butare 

     
  Rože iz papirja                            Ustvarjanje izdelkov iz odpadnih materialov 
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Kvačkanje - delavnica 

     
Peka piškotov                                Pletenje košar                                 Peka peciva 

     
  Striženje ovac                                   Kmečka opravila                               Grabljenje trave 

    
Spravljanje trave danes                     Prikaz košnje nekoč                      Malica  
 

  Molža  
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 Rože iz 
papirja 
ali lesa 

Peka kruha in 
peciv, sušenje 
sadja 

Pletenje  
košar,  

Digitalna 
fotografija 

Druge  
delavnice na  
izbrano temo 

Skupaj 
delavnic 

PŠ  
AMBRUS 

/ / / Od februarja  
2013 
do avgusta 
2013. 

11.3.2013 – 
velikonočna 
delavnica 
6.4.2013- 
polstenje 
15.5.2013 – 
striženje ovac 

3 

PŠ  
BESNICA 

/ / / Od februarja  
2013 
do avgusta 
2013. 
 

25.4.2013-čistilna 
akcija, 
14.5.2013 – 
izdelki iz slame 

2  

PŠ  
JANČE 

2.3.201
3 – rože 
iz 
papirja 

8.3.2013-
peka peciva 
na 
tradicionalni 
način  

4.2.2013
- pletenje 
košaric 

Od februarja  
2013 
do avgusta 
2013. 

22.4.2013-ogled 
molže 
7.5.2013-izdelki 
iz odpadne 
embalaže 

5 

PŠ  
KRKA 

/ / / Od februarja  
2013 
do avgusta 
2013. 

8.5.2013 – 
kvačkanje, 
12.6.2013 – 
košnja in 
grabljenje 

2 

PŠ 
LIPOGLAV 

25.3.20
13 – 
rože iz 
papirja 

/ / Od februarja  
2013 
do avgusta 
2013. 

25.3.2013 – 
velikonočne 
butare, 10.4.2013-
gojenje okrasnih 
rastlin, 7.5.2013 – 
izdelki iz odpadne 
embalaže 

4 

PŠ 
MULJAVA 

/ / / Od februarja  
2013 
do avgusta 
2013. 

22.2.2013-
velikonočna 
delavnica 

1 

PŠ 
PREŽGANJE 

13.3.20
13 – 
rože iz 
krep 
papirja 

/ / Od februarja  
2013 
do avgusta 
2013. 

/ 1 

PŠ LAVRICA / / / Od februarja  
2013 
do avgusta 
2013. 

8.3.2013 – Bilo je 
nekoč 

1 

PŠ 
ŽELIMLJE 

/ / / Od februarja  
2013 
do avgusta 
2013. 

15.5.2103 – 
košnja in 
grabljenje sena 
  

1 

SKUPAJ IZVEDENIH DELAVNIC v DRUGI FAZI: 20 delavnic  
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5. IGRE BREZ MEJA  je organizirala Podružnična Šola Muljava v sodelovanju z njihovim 
športnim društvom. Odvijale so se v soboto, 15. junija 2013, na igrišču pred šolo. Pred 
samim začetkom smo si z učenci ogledali šolski muzej, ki so ga pred kratkim uredili in odprli 
za širšo javnost. Bile so oranžno obarvane, kajti vsi udeleženci smo bili oblečeni v majice 
živo oranžne barve. Kljub napovedanim dežnim kapljam se nismo dali, polno smo uživali v 
tradicionalnih igrah, ki so prikazovale našo preteklost in njihove običaje. Med seboj se je 
pomerilo šest ekip, ki so jih sestavljali otroci iz različnih šol. Tako smo v koloni otrok lahko 
brali imena krajev: Ambrus, Besnica, Janče, Krka, Lipoglav, Muljava, Prežganje, Lavrica, 
Želimlje. Ekipe so se pomerile v naslednjih igrah: navijanje volne v klobčič, drobljenje 
žgancev in prevažanje bal sena z lesenim vozičkom. Igre so bile odlično pripravljene in 
celotna prireditev vrhunsko izpeljana. Vsi sodelujoči so bili zmagovalci in prejeli 
plastificirana priznanja za udeležbo. 
 

        
Malica                                                                                                            Slavnostni mimohod                               

                                              
Navijanje volne v klobčič                      Drobljenje žgancev                         Spravljanje sena z vozički                

     
        Brez težav pa ne gre!                          Rezultati-zapis                                   Degustacija   
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                   Pogostitev                            Označitev s transparentom                  Razglasitev rezultatov 
 
6. NA VASI JE LEPO  
V soboto, 22. junija 2013 so v kulturnem domu Ambrus  izvedli zaključno prireditev 
projekta PODRUŽNIČNA ŠOLA - GIBALO RAZVOJA "Na vasi je lepo. V projektu smo 
sodelovale podružnične šole Ambrus, Besnica, Janče, Krka, Lavrica, Lipoglav, Muljava, 
Prežganje in Želimlje. skozi celo leto smo raziskovali in spoznavali kmečka opravila (molža, 
oranje, košnja, setev, mlačev, ličkanje, izdelava butar, grabljenje sena, striženje ovac in 
polstenje volne, pobiranje koruze.). Na to temo smo z učenci izvedli različne delavnice. 
Aktivnosti smo tudi fotografirali. Poskrbeli smo za razstavo likovnih izdelkov in fotografsko 
razstavo. Učenci so nastopili s kulturnim programom (predstavitvijo posameznih kmečkih del, 
petjem, plesom). Po kulturni prireditvi so si obiskovalci ogledali razstavo, ki jih je navdušila.  
Za otroke je bil organiziran še zabavni program. Animatorji Društva glasbenih umetnikov.  so 
poskrbeli, da so učenci uživali v petju, igranju na instrumente in plesu. Z aktivnostmi projekta 
skrbimo, da se kmečko življenje in delo iz preteklosti ne bo pozabilo. Pri aktivnostih nam 
pomagajo starejši krajani. S tem poskrbimo za dobro medgeneracijsko povezovanje, druženje 
in aktivno preživljanje prostega časa. 

 Besnica    

     
  Muljava                                                                                    Janče 
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Prežganje                                            Mladi razvojniki podeželja 
 
 

   
Zaključek odrskih predstavitev                Osvežitev s sladoledom                   Zunanja animacija 
 
 
 
7. NAKUP 11. NAGLAVNIH MIKROFONOV:  Pri usklajevanju projekta je bilo 
ugotovljeno, da je za potrebe projekta nujno potrebno nabaviti naglavne mikrofone, saj le tako 
otroci lahko predstavijo svoje delo na večjih prireditvah kvalitetno.  
    

            
Z mikrofoni dober glas seže v deveto vas. 
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� PRIZNANJE NAŠA SLOVENIJA 2012 
Podružnične šole OŠ Sostro so prejele priznanje NAŠA SLOVENIJA 2012 za celostni projekt 
PODRUŽNIČNA ŠOLA-GIBALO RAZVOJA.  Priznanja NAŠA SLOVENIJA četrto leto 
podeljuje gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine/ 
krajine KULTURA-NATURA SLOVENIJA v štirih kategorijah: 
-    PRVA: OHRANJANJE DEDIŠČINE, 
-    DRUGA: RAZISKOVANJE IN UVELJAVLJANJE DEDIŠČINE, 
-    TRETJA: ZASLUGE POSAMEZNIKOV ali ORGANIZACIJ, 
-    ČETRTA: IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OZAVEŠ ČANJE. 
Izmed vseh nominiranih v četrti kategoriji je bil naš projekt edini nagrajen.  Letošnji 
častni pokrovitelj podelitve je bil predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, g. Mitja 
Brvar.  
 

                    

 
Z izvedenimi 20. delavnicami  v 2. fazi in 16. v 1. fazi so se povečale aktivnosti za nenehno 
neformalno izobraževanje otrok na podeželju. Skupaj je bilo izvedenih 36. delavnic. 
Zaradi zanimivih vsebin ter praktičnih delavnic se je povečalo tudi število vključenih otrok v 
aktivnosti ob koncu 2. faze. 
Neformalne oblike dela, med katerimi prevladujejo metode praktičnega, izkušenjskega ter 
raziskovalnega dela, je privabilo večje število otrok, ki so preko druženja spoznali vrednote 
podeželja, kar je pripomoglo k dvignjeni stopnji pozitivnega odnosa do podeželja ter 
zavedanja pripadnosti kraju. 

Povečano sodelovanje otrok in učiteljic s krajani je odraz vsebin posameznih delavnic, kajti le 
še nekateri krajani imajo določena znanja, ki so jih uspešno prenesli na mlade, da jih bodo le-
ti ohranjali in ohranili.  

Predstavljanje podeželskih šol kot gibala razvoja v okolju LAS in medijih se je povečalo, kar 
se odraža v časopisnih in spletnih objavah ter prejemu priznanja NAŠA SLOVENIJA 2012, ki 
ga je podeljuje  Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne 
dediščine/ krajine KULTURA NATURA.SI. V 4. kategoriji IZOBRAŽEVANJE, 
USPOSABLJANJE in OSVEŠČANJE je bil projekt PŠ – GIBALO RAZVOJA edini 
nagrajen. 

               Marjana Marn 


