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POROČILO O IZVEDBI AKTIVNOSTI PROJEKTA 

 »PODRUŽNIČNA ŠOLA – GIBALO RAZVOJA«  OTROCI ZA RAZVOJ 
ZA ŠOLSKO LETO 2013/2014 – 1. faza 

 
V obdobju od 1. septembra 2013 do 28. februarja 2014 so bile izvedene vse aktivnosti v 
skladu z načrtovanimi v oddanem projektu na LAS Sožitje med mestom in podeželjem in 
potrjenimi spremembami s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje.  
    
    

1. KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA 
� SESTANEK ZA PROJEKT na CIZI, Zavodu za razvoj podeželja, 11. 9. 2013, od 15.00 

do 16.30 ure. 
� DELOVNI SESTANEK na PŠ Janče za podružnice OŠ Sostro, 24 . 02. 2014, od 14.00 do 

19.00 ure. 
� DELOVNI SESTANEK na PŠ Janče za podružnice OŠ Stična in Škofljica, 25 . 02. 2014, 

od 14.00 do 19.00 ure. 
Na delovnem sestanku so se pregledala poročila posameznih šol in naredili zbirniki po šolah. 
Naredila se je analiza opravljenih aktivnosti ter predlogi za njihovo izboljšanje. Pripravila sta 
se vprašalnika za sodelujoče otroke in starše z namenom pridobitve povratnih informacij o 
izvajanju projekta in njihovemu pomenu. Konkretno se je dodelal nadaljevalni program. Po 
končanem sestanku je bila organizirana večerja za sodelujoče učiteljice, ki so izvajale projekt 
v svojem prostem času.  
 

 
2. PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
Pripravili, natisnili so zloženko o projektu – 1000 kom, ki so jo razdelili sodelujočim 
otrokom, staršem ter prebivalcem. Za obveščanje javnosti so izdelali 300 kom zgibank - vabil 
za prireditev DAN PODRUŽNIČNIH ŠOL pred Mestno hišo v Ljubljani. Projekt je bil 
predstavljen tudi na sejmu Turizem in prosti čas. O izvedenih aktivnostih so posamezne šole 
objavile krajše zapise na svojih spletnih straneh.  
 
  

   
Na sejmu Turizem in prosti čas 
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3. DAN PODRUŽNIČNIH ŠOL 
28. septembra 2013 so imeli z učenci pred Mestno hišo v Ljubljani že tretji dogodek v sklopu 
projekta Podružnična šola – gibalo razvoja z naslovom DAN PODRUŽNIČNIH ŠOL. V 
projektu sodelujemo podružnične šole Besnica, Janče, Lipoglav, Prežganje (OŠ Sostro), 
Ambrus, Krka, Muljava (OŠ Stična), Lavrica in Želimlje (OŠ Škofljica). Raziskovali in 
spoznavali so kmečka opravila (molžo, oranje, košnjo in grabljenje, setev, mlačev, ličkanje, 
izdelavo butar, ovčerejo) in z učenci, starši ter krajani izvedli različne delavnice. 
Pred Mestno hišo so pripravili razstavo izdelkov in opise posameznih kmečkih opravil. 
Obiskovalci prireditve so si na stojnicah lahko ogledali fotografije učencev s posnetki 
kmečkih opravil, Zbornik, vse izdane koledarje, zloženko, drugo gradivo o projektu. Okusili 
so lahko domač kruh in sadje. 
Vse navzoče je pozdravil župan Ljubljane, g. Zoran Janković. Prireditve so se udeležili tudi 
ravnateljica OŠ Sostro, ga. Mojca Pajnič Kirn, ravnatelj OŠ Stična, g. Marjan Potokar in 
predstavnica Zavoda RS za šolstvo, ga. Fani Nolimal. 
Po uvodnih pozdravih in spodbudnih besedah so zaigrali člani harmonikarskega orkestra pod 
vodstvom Simona Bučarja. Nato pa so se predstavili učenci podružničnih šol s kulturnim 
programom, v katerem so s pesmijo ali  plesom ali igrico nazorno predstavili kmečka 
opravila. 
Sledil je še obisk Narodne galerije, v kateri so učenci 1., 2. in 3. razreda iskali Galovo skrinjo, 
učenci 4. in 5. razreda pa odkrivali in raziskovali umetnine s pomočjo delovnih zvezkov.  
Učenci in učiteljice so skupaj preživeli še en nepozaben dan v slovenski prestolnici.  
Z aktivnostmi omenjenega projekta skrbijo, da otroci na podeželju aktivno preživljajo prosti 
čas, spoznavajo preteklost domačih krajev in ohranjajo medgeneracijske povezave.  
 

   
       Animacija s harmonikarji                                          Predstavitve učencev  

       
               Orjemo, orjemo, …                             Vodenje               Otroci navdušujejo 
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                        V Narodni galeriji                                            Iskanje Galove skrinje    
 
4. MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL 
V četrtek, 17. oktobra 2013, je bil organiziran obisk PŠ Besnica. Obiskale so jo podružnice 
Janče, Lipoglav,  Prežganje, Ambrus, Krka in Muljava. Obisk je bil izveden v sklopu projekta 
Podružnična šola – gibalo razvoja.. Skupaj se je družilo 192 učencev in 23 učiteljic. Učenci 
Lutkovne skupine iz Besnice so zaigrali lutkovno predstavo Nekoč je bila. Ker je bilo 
obiskovalcev za obstoječo telovadnico preveč, so bili otroci razdeljeni v dve skupini in 
predstava je bila odigrana dvakrat. Učenci so se po njenem ogledu okrepčali z malico. Nato so 
se z avtobusi odpeljali do vrha Janč. Od tu so se peš nadaljevali pot do travnatega igrišča 
Športnega društva Janče. Za uporabo igrišče se je dogovorila učiteljica Marjana Marn z Janč. 
Med potjo so učenci v gozdu nabrali veliko kostanja. Na igrišču so igrali nogomet, se igrali 
različne igre, se gugali, pogovarjali, izmenjavali izkušnje. Učenci so dobili tudi krofe, ki jih je 
spekel bivši učenec. Čez nekaj časa so se peš odpravili do Planinskega doma na Jančah. 
Zaradi sončnega vremena je bil razgled z vrha Janč res čudovit. Pogled je segal zelo daleč. 
Opazovali smo Ljubljansko kotlino in okoliške hribe. Prekrasno so se videle tudi gore. Med 
opazovanjem prelepe pokrajine in igranjem učencev na igralih je kuharica z Janč, Nada 
Končar, pekla kostanj, ki so ga nabrali otroci. Otroške ročice so z veseljem segale po pečenem 
kostanju. Oskrbnik Planinskega doma pa je za učence pripravil topel čaj. Tokratno druženje je 
bilo za vse udeležence prijetno, zabavno, sproščeno in zanimivo. Vsi so se strinjali, da bi bilo 
lepo, če bi bili skupaj več  časa. 
 

     
         Obisk na šoli Besnica                             Predstava za otroke                     Malica za učiteljice 
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         Malica za učence                     Pohod do igrišča na Jančah                 Po nabiranju kostanja 

      
          Slastno …                          Diši po kostanju                       Kažipot            Lupljenje kostanja 
 
� Podružnice Lipoglav, Besnica in Prežganje so  obiskale PŠ Janče, 21. 12. 2013, kjer so 

skupaj spoznavale dobre može ter zgodovinske posebnosti kraja.  
 

   
 
5. KREATIVNE IN EKO DELAVNICE 
Praktične delavnice so za otroke vedno 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 eko izdelkov, učenje sodelujočih otrok fotografiranja dogodkov projekta ali 
delavnico na izbrano temo turistični spominek, ki je letošnja rdeča nit projekta. Posvetili so se 
tudi ekološkim vsebinam, kajti otrokom je ločevanje odpadkov večkrat  tuje in nesmiselno. 
Nekatere odpadke, kot je embalaža, karton, zamaški in podobno smo uporabili za izdelavo 
najrazličnejši umetnin, za katere so idejo dali prav otroci. 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, peki kruha in peciv, fotografiranju, kateremu so namenili 
kar nekaj časa, da bi bile njihove fotografije zanimive. Vsaka podružnica je izvedla najmanj 
dve delavnici v popoldanskem času. 
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 Rože iz 
papirja 
ali lesa 

Peka kruha in 
peciv, sušenje 
sadja 

Digitalna 
fotografija 

Turistični spominek Skupaj 
delavnic 
na posamezni 
šoli 

PŠ  
AMBRUS 

/ / Od septembra  2013 
do februarja 2014. 

8., 13. In 16.  9. 2013 
– kopa 
2. 10. 2013 – izdelava  
spominkov 

4 

PŠ  
BESNICA 

/ / Od septembra  2013 
do februarja 2014. 
24. 9. 2014, 18. 11. 
2013, 20. 1. 2014. 
5.12.2103 – ljudski 
plesi 

19.11.2013 – solna 
ustvarjalnica 
21. 1. 2014 - 
spominek 

6  

PŠ  
JANČE 

13.1. 
2014  – 
rože iz 
papirja 

15.10.2013-
priprava 
jabolčnega 
štrudla 
9. 12. 2013 

Od septembra  2013 
do februarja 2014. 
2. 12. 2103 

28. 1. 2014 – vezenje 
prtičkov 

5 

PŠ  
KRKA 

/ / Od septembra  2013 
do februarja 2014. 

3. 12. 2013 – 
novoletni aranžmaji 
12. 2. 2014 - 
keramika 

2 

PŠ 
LIPOGLAV 

/ / Od septembra  2013 
do februarja 2014. 

10. 2. 2104 – 
valentinova delavnica 

2 

PŠ 
MULJAVA 

/ / Od septembra  2013 
do februarja 2014. 

21. 11. 2013 – 
oblikovanje iz gline 
23. 1. 2013 – izdelava 
mošnjičkov 

2 

PŠ 
PREŽGANJE 

/ / Od septembra  2013 
do februarja 2014. 

22. 11. 2013 – 
adventni venček 
6. 2. 2014 – sovice iz 
odpadnega materiala 

2 

PŠ LAVRICA / / Od septembra  2013 
do februarja 2014. 

4.12.2013 – ptičje 
strašilo 
4. 12. 2013 – konjički 
iz gline 

2 

PŠ 
ŽELIMLJE 

/ / Od septembra  2013 
do februarja 2014. 

14.11. 2013 – 
znamenitosti Želimelj  
23.12.2013 – izdelki 
iz gline 

2 

    SKUPAJ 
DELAVNIC: 

27 
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                                         Priprava jabolčnega zavitka                                                      Izdelava rož iz papirja 
    

                            
                                                                            Digitalna fotografija                                            Solna delavnica                                                       Turistični spominek 
 

                    
                        Iz odpadnega materiala                                       Iz naravnih materialov                           Sove iz odpadnih materialov 
 

       
                   Peka kruha                                                       Valentinova delavnica                                                    Delavnica keramike 
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                                                                                                                                                                                                                                            Ustvarjalnica  za  aranžiranje                                                                            Peka rulade 

                    
                                      Kopa                                                             Turistični spominek                                        Konjički iz gline 

                    
                  Izdelki iz gline kot turistični spominek                                                           Znamenitosti Želimelj v sliki in besedi 

                    
                        Mošnjički                                                                      Spominek iz lesa                                          Spominek iz gline 

 
V sklopu delavnic in ostalih aktivnosti so nastali otroški fotografski posnetki. Med njimi so 
bile izbrane fotografije za koledar projekta, ki je bil izdan v 600 izvodih ter razdeljen vsem 
sodelujočim otrokom, staršem, krajanom in društvom, ki so pomagali pri izvedbi delavnic ter 
lokalnim skupnostim z namenom seznanitve z doprinosom h kvaliteti življenja otrok na 
podeželju.  
 

Marjana Marn 


