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Ljubljana, 31. december 2014 
 

POROČILO O IZVEDBI AKTIVNOSTI PROJEKTA »PODRUŽNI ČNA ŠOLA – 
GIBALO RAZVOJA« OTROCI ZA RAZVOJ ZA LETO 2014 – 2. faza 

 
 
V obdobju od 1. marca 2014 do 31. decembra 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, gozdarstvo in prehrano.  
    

1. KOORDINACIJA IN VODENJE PROJEKTA  
� DELOVNI SESTANEK na PŠ Janče za sodelujoče podružnice, 30. 06. 2014. 
Na delovnem sestanku so se pregledale izvedene aktivnosti posameznih šol in ugotovilo, kaj 
je še potrebno izvesti po posameznih po šolah. Naredila se je analiza opravljenih aktivnosti ter 
predlogi za njihovo izboljšanje. Prišlo je tudi do nekaterih potreb za spremembe posameznih 
aktivnosti, njihovo povečanje ali zmanjšanje. Pripravil se je popis potreb po spremembah.  
Dokazila: vabilo, PPT predstavitev, lista prisotnosti, zapisnik, fotografiji. 
 

   
 

� DVODNEVNO DELOVNO SREČANJE na Jezerskem za sodelujoče podružnice, od  26 . 
09. do 28. 09. 2014. 

V petek, 26. 9. 2014 so se natančno seznanili s programom, oblikovali skupine in razdelili 
naloge. V soboto so se pregledale aktivnosti načrtovane za oktober, november in december 
2014, pregledali vsi vprašalniki,  izvedla celotna analiza vprašalnikov za otroke in starše ter 
zapisali rezultati v tabele, izdelali grafih in zapisala razlaga, zbrali so se podatki o številu 
delavnic, vsebin ter sodelujočih učiteljih po letih, izvedenih promocijah, vnesli so se prispevki 
o šolah na računalnik. V popoldanskem delu so se pisala krajša besedila o izvedenih 
aktivnostih po posameznih letih z izborom fotografij. V nedeljo so se pregledale fotografije z 
vseh aktivnosti ter naredil izbor za koledar. 
Dokazila: program dvodnevnega srečanja, lista prisotnosti, zapisnik, fotografiji. 
Nastali stroški: potni stroški, pisarniški material, plačila storitev pošte, pogostitev na 
sestanku, namestitev s prehrano, prostovoljno delo. Zveza-računi št.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 73, 93, 139. 
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2. PROMOCIJA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
Pripravili in natisnili so zloženko o projektu, ki so jo razdelili sodelujočim otrokom, staršem 
ter prebivalcem. Za obveščanje javnosti so izdelali zgibanke o projektu, ki so bile namenjene 
obiskovalcem na različnih lokalnih prireditvah, kjer so predstavljali projekt (13. pohod pod 
Pugledom, Festival ljubljanskega in slovenskega podeželja, Razstava projekta PŠ na 
Kostanjevi nedelji, Razstava ob pohodu na Muljavo). O izvedenih aktivnostih projekta so 
posamezne šole objavile krajše zapise na svojih spletnih straneh.  
Dokazila: zloženka o projektu, liste prisotnosti, fotografije. 
Nastali stroški: prevoz otrok, pisarniški material, baterije za mikrofone, potni stroški 
učiteljic, kartuše, razvijanje fotografij, poštne storitve,  prostovoljno delo, malica za 
sodelujoče, pogostitve. Zveza-računi št.: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 72, 93, 
139. 

   
Projekt na velikonočnem sejmu v Ambrusu, 13. 4. 2014  

    
 Razstava projekta in nastop z otroki na Festivalu ljubljanskega in slovenskega podeželja, 4. 10. 2014  

   
Razstava na Kostanjevi nedelji, na Jančah, 12. 10. 2014               Na sejmu v Ambrusu, 21. 12. 201 
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Razstava  na Muljavi ob pohodu, 27. 10. 2014                Spominek - culice                
 
3. PROJEKTNE AKTIVNOSTI: 
MEDSEBOJNI OBISKI ŠOL:  
V četrtek, 23. oktobra 2014, od 13.00 do 17.00 je bil organiziran obisk PŠ Prežganje. 
Obiskale so jo podružnice Besnica, Janče, Lipoglav, Ambrus, Krka in Muljava. po uvodnih 
pozdravih vodje projekta, nagovoru ravnateljice OŠ Sostro in kulturnemu programu šole 
gostiteljice so vsi skupaj  odšli na pohodu do Volavelj, kjer so si ogledali dejavnost podjetnika 
Boruta Kamška, ki se ukvarja z livarstvom in najstarejšo kmečko hišo v vasi, narejeno iz lesa.  
Dokazila: vabilo, lista prisotnosti, poročilo, fotografije. 
Nastali stroški: avtobusni prevozi, malica, prostovoljno delo. Zveza-računi št.: 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 93, 139. 

   
 

    
         
� Podružnice Lipoglav, Besnica in Prežganje so  obiskale PŠ Janče, 22. 12. 2014, od 13.00 

do 
15.00,  kjer so si skupaj ogledale igrano predstavo, ob tem ponovile posebnosti krajev, iz 
katerih prihajajo in se srečale z dobrim možem. 
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Dokaz: vabilo, lista prisotnosti, fotografiji. 
Nastali stroški: avtobusni prevoz, sokovi za otroke, prostovoljno delo. Zveza–račun št.: 49, 
93, 98, 139. 
 

   
 
 
6. IGRE BREZ MEJA  so se odvijale v soboto, 10. maja 2014, od 10.00 do 13.30 na igriščih 
ter na travnatih površinah pred centralno šolo na Škofljici. Ob prihodu so nas prijazno sprejele 
njihove učiteljice in zaigrala je harmonika. Slavnostni začetek 6. iger brez meja se je pričel z 
mimohodom sodelujočih šol. Po uvodnem govoru g. Romana Brunška, ravnatelja OŠ 
Škofljica, pozdravnem nagovoru g. Marjana Potokarja, ravnatelja OŠ Stična ter pozdravu ga. 
Marjane Marn, vodje projekta, so otroci razporejeni v ekipe imenovane po živalih, prisluhnili 
kratkemu pravljičnemu uvodu ter navodilom. Ekipe so potovale od ene postaje do druge 
(MORJE, BARJE, TRAVNIK, MOČVIRJE, REKA, POLJE, JEZERO, JAMA, GOZD, 
GRIČ, VRT, MLAKA) s poljubno hitrostjo. Za vsako uspešno opravljeno nalogo je ekipa 
prejela nagrado. Iz nagrad so po opravljenih vseh nalogah sestavljali škratke. Nastale so 
čudežne mojstrovine, ki jih zmore le otroška domišljija. Sledilo je druženje otrok ob plesu, 
igranju nogometa ali košarke ter teku po travnatih površinah. Vsi smo uživali tako v igrah kot 
druženju, saj so nam učitelji podružničnih šol Lavrica, Želimlje in centralne šole Škofljica 
organizirali zanimive aktivnosti ter pričarali pravljično vzdušje v prijetnem in prijaznem 
okolju.  
Dokazi: vabilo, program iger, lista prisotnosti, fotografije, objave na spletnih straneh šol. 
Nastali stroški: potni stroški, avtobusni prevozi, malica, pisarniški materiali, barve za 
tiskanje, priznanja za sodelujoče na igrah, prostovoljno delo. Zveza-računi št.: 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58,59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 139. 
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KREATIVNE IN EKO DELAVNICE 
Poleg velikonočnih delavnic in izdelave izdelkov iz odpadne embalaže je bila rdeča nit 
delavnic  iskanje edinstvenih posebnosti in ustvarjanje turističnih spominkov, ki predstavljajo 
lepote domačega kraja. Učenci so jih na delavnicah izdelovali iz najrazličnejših materialov. 
Na PŠ Ambrus so risali lepote na razglednice, izdelovali glinene gobe kot magnete, lesene 
obeske z vžgano gobico in napisom, slednje so delili pohodnikom. Na PŠ Besnica so šivali 
blazinice, slikali na steklo in poslikali kamne, ki so jih našli v domačem potoku. Učenci PŠ 
Janče so izdelali drevo sožitja med mestom in podeželjem in drevo sadne ceste, vezli prtičke 
ter iz mase naredili odlitke jagod in jih pobarvali. Učenci PŠ Krka so spoznavali oblačilno 
kulturo, sešili preprosta oblačila, predpasnike, kvačkali torbice, vezli prtičke. PŠ Lipoglav je 
izdelovala borovnice iz naravnih in odpadnih materialov, borovnice pa so tudi vžgali v les in 
nastal je čudovit spominek. Učenci PŠ Muljava so oblikovali mošnjičke za rimske kovance in 
kozice iz gline ter lesene podstavke. Na PŠ Prežganje so naredili maketo kraja, odlitek in 
poslikavo krajevne cerkve. Učenci PŠ Lavrica so naredili strašila na kuhalnicah, vozove iz 
lesenih gradnikov ter konjičke iz gline, na PŠ Želimlje pa so izdelovali obeske iz gline, 
oblikovali močvirski tulipan iz papirja in slamice ter razglednice.  
Ob vseh mogočih ročnih delih, ki so se jih učili otroci, je bilo pomembno sproščeno vzdušje, 
ob tem so krepili ročne spretnosti, delavoljnost in zmožnost koncentracije. Razvijali so tudi 
občutek za lepoto in harmonijo. Vsa pridobljena natančnost in spretnost pa je vsekakor 
okrepila otrokovo samozavest.  
Dokazila: vabila na delavnice, liste prisotnosti, poročila, fotografije. 
Nastali stroški: avtobusni prevoz za ogled Čebelarskega muzeja, nakup likovnega in 
pisarniškega materiala, tonerjev za tiskalnike, barvnega in belega papirja A4, A3, šeleshamer 
papirja, gline za izdelavo spominkov, blaga za šivanje, pripomočkov za ročna dela,  malice za 
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sodelujoče otroke na delavnicah, sokov za delavnice, stroški šivanja, izbor in priprava 
fotografske razstave, prostovoljno delo. Zveza – računi št.: 31, 34, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 139. 
 
 

 Digitalna fotografija Delavnice - 
razne 

Turistični spominek  - delavnice Skupaj 
delavnic 
na  šoli 

PŠ  
AMBRUS 

Od marca  2014 
do decembra 2014. 

 8. 3. 2014 - Odkritje Aljaževega 
stolpiča 
27. 5. 2014 – Razglednica 
10.10. 2014 – Ličkanje koruze 

3 

PŠ  
BESNICA 

Od marca  2014 
do decembra 2014. 

16. 10. 2014 – 
izdelki iz 
odpadne 
embalaže 

14. 5. 2014 – ljudski plesi 2  

PŠ  
JANČE 

Od marca  2014 
do decembra 2014. 

20. 10. 2014 – 
izdelava jagod 
in drevesa iz 
kera mase 

18. 4. 2014 – povezava mesta in 
podeželja 
23. 5. 2014 – spominek iz krep 
papirja-  sadno drevo 

3 

PŠ  
KRKA 

Od marca  2014 
do decembra 2014. 

 20. 5. 2014 – Čebelarstvo   
28. 5. 2014 – Šivanje 
25. 11. 2014 – Spominek 
izdelava 

3 

PŠ 
LIPOGLAV 

Od marca  2014 
do decembra 2014. 

 5. 5. 2014 – Krajevni spominek 
23. 5. 2014 – Lipoglavske 
borovnicee 

2 

PŠ 
MULJAVA 

Od marca  2014 
do decembra 2014. 

10. 4. 2014 – 
Velikonočna 
delavnica 

23. 4. 2014 – Likovna  
delavnica  
22. 10. 2014 – Izdelava culic 

3 

PŠ 
PREŽGANJE 

Od marca  2014 
do decembra 2014.. 

  5. 11. 2014 – medena delavnica 
26. 11. 2014 – božični venčki 

2 

PŠ LAVRICA Od marca  2014 
do decembra 2014. 

 23. 4. 2014 – Izdelava vozov 
25. 10. 2014 – Pohod do gradu 
Lisičje 

2 

PŠ 
ŽELIMLJE 

Od marca  2014 
do decembra 2014. 

 3. 3. 2014 – Močvirski tulipan 
22. 4. 2014 – Razglednice 
22. 10. 2014 – Obisk 
ribogojnice 
23. 10. 2014 – Prvo 
ribogojništvo na Slovenskem 

4 

   SKUPAJ DELAVNIC: 24 
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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.  
Dokazilo: koledar 2015.    

Nastali stroški: prostovoljno delo, oblikovanje in tisk koledarja. Zveza – računi št.: 135, 
139. 
 
NA VASI JE LEPO 
Četrtkovo popoldne, 5. junija 2014, so se dobile vse sodelujoče šole na enem mestu, na 
Podružnični šoli Janče, kjer smo drug drugemu predstavili, kaj zanimivega smo počeli v tem 
letu. Nova dvorana je bila polna otrok, učiteljic, staršev, krajanov in gostov. V kulturnem 
programu so sodelovale podružnične šole OŠ Sostro: Besnica (ples Ob bistrem potoku je 
mlin) Janče (igra Sožitje med mestom in podeželjem), Lipoglav (Po borovnice) Prežganje (o 
domoljubju in domovini), podružnične šole OŠ Stična: Ambrus (prijetno domače), Krka 
(Modna revija), Muljava (O Krjavlju) ter podružnici OŠ Škofljica: Lavrica (igrica O Lisičjem) 
in Želimlje (igra Posebnosti Želimelj) Rdeča nit kulturnega programa, fotografske ter likovne 
razstave je bil: TURISTIČNI SPOMINEK V BESEDI, SLIKI IN FOTOGRAFIJI. Razstavo 
so učiteljice pripravljale cel teden, postavitev spominkov pa se je opravila v sredo, 4. 6. 2014, 
saj se je nahajala v prostoru, kjer sicer poteka pouk in prej postavitev ni bila možna. Vse 
navzoče na prireditvi sta pozdravila ga. Mojca Pajnič Kirn, ravnateljica OŠ Sostro in g. 
Roman Brunšek, ravnatelj OŠ Škofljica. Dogodka se je udeležil tudi g. Gorazd Maslo, vodja 
Odseka za razvoj podeželja pri Mestni občini Ljubljana, ki vsa leta srčno podpira projekt. Po 
prireditvi so si učiteljice z učenci ogledale razstavo in potem so pojedli zasluženo malico ter 
se posladkali ob pecivu, ki so ga sponzorirali podjetniki.  
Dokazi: vabilo, scenarij prireditve, lista prisotnosti, primer priznanja, primer potrdila o 
strokovnem delu, fotografije, objava vabila in dogodka na spletu. 
Nastali stroški: avtobusni prevozi, malica, tisk priznanj za sodelujoče otroke in šole v 
projektu, potni stroški, razvijanje fotografij, pisarniški material, kartuše, šeleshamer papir, 
pogostitev za učitelje in goste, prostovoljno delo, Zveza – računi št.: 32, 72, 103, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110,111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,139. 
 

     
         Postavljanje razstave                   Prigrizek po delu                    Fotografska razstava 
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                              Nastopajoči s predstavitvami posebnosti njihovih krajev 

    
             Pozdravni govori s podelitvijo priznanj za strokovno delo ter priznanj otrokom  
                                                                za sodelovanje 

       
                  Malica za otroke                              Pogostitev za učiteljice in zunanje sodelujoče 
                                                                           
OBNOVA ŠOLSKI SADOVNJAK JAN ČE 
Jesensko soboto, 15. novembra, so se starši, otroci, učiteljica, kuharica in član Sadne ceste zbrali v 
šolskem sadovnjaku.. Teren je bil zares razmočen, a kljub temu so se  vsi dobre volje in polni 
delovnega elana lotili dela. Najprej so odstranili od februarskega žledu poškodovano vrsto jablan, 
izkopali ustrezne jame, vanje postavili zaščitne mreže in sadike. Tako so posadili 25 bio sadik sadnega 
drevja: hruške, jablane in češnje. Obstoječim slivovim drevesom so zmanjšali krošnje z žaganjem 
največjih vej, da bo jeseni obiranje sadja možno s tal. S sajenjem so tako zaključili, ostalo pa je še kar 
nekaj dela z zamenjavo dotrajanih stebrov, ki so jih zamenjali z novimi. Nabavili so tudi novo 
prepotrebno orodje za delo v sadovnjaku. 

Dokazi: fotografije. 
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Nastali stroški: nakup 25 sadik sadnega drevja, 5 podarjenih, orodja, del orodja smo nabavili 
z lastnimi sredstvi in tega stroška ne uveljavljamo, ker so na računu še dodatna orodja, nakup 
vezic, lepljivih plošč, mrež proti voluharju, nosilnih stebrov za žični sistem, bambusovih 
palic, potnih stroškov za nakup bio sadik. Zveza-računi št.: 118, 119, 120.  
 

    
Delovna akcija otrok, staršev, učiteljice, kuharice in člana Sadne ceste med Javorom in 

Jančami za obnova sadovnjaka 

    
 

ZAKLJU ČNA PRIREDITEV PROJEKTA 
Vsi, ki so delali v projektu in živeli z njim, so sobotno dopoldne, 13. 12. 2014, preživeli na 
Osnovni šoli Škofljica, kjer so jih za začetek navdušili harmonikarji Glasbenega društva 
Bučar. Besedo je prevzel voditelj, ki jih je popeljal skozi prehojeno pot, jo povezal s 
kulturnimi točkami učencev šole gostiteljice, z nagovori g. Romana Brunška, ravnatelja OŠ 
Škofljice, g. Ivana Jordana, župana  občine Škofljica, ga. Mojce Pajnič Kirn, ravnateljice OŠ 
Sostro, g. Marjana Potokarja, ravnatelja OŠ Stična, g. Josipa Pintarja, upravljavca LAS 
Sožitje med mestom in podeželjem in ga. Marjane Marn, vodje projekta. Vsem sodelujočim 
šolam je bilo podeljeno priznanje NAŠA SLOVENIJA 2012, ki jo je projektu podelilo 
Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne 
dediščine/krajine KULTURA-NATURA SLOVENIJA v četrti kategoriji: 
IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OZAVEŠČANJE. Spremljevalni dogodek 
prireditve je bila na ogled postavljena razstava TURISTIČNI SPOMINEK, ki je bil vodilna 
tema projekta v letošnjem letu. Ob vsakem zaključku pride čas za zahvale in v našem projektu 
so jih bili deležni otroci, starši, učitelji, kuharice, hišniki, računalničarji, zunanji izvajalci. Na 
poseben način smo se zahvalili ravnateljem in županu za vso podporo pri izvajanju projekta. 
Domačinom in društvom smo se  za njihovo pomoč in sodelovanje zahvalili s posebnim 
priznanjem, ki je nastalo v sklopu projekta ter s koledarjem. Za poskočno zabaven zaključek 
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skupnega druženja vseh sodelujočih iskric projekta je poskrbel kantavtor Adi Smolar, saj so 
se mu v celoti prepustili, z njim peli, plesali in ploskali. 

Dokazi: vabilo za otroke, vabilo za ostale vabljene, lista prisotnosti, primer priznanja – kopija, 
primer zahvale – kopija, primer priznanja za ravnatelje, seznam zunanjih sodelujočih v 
projektu. 
Nastali stroški: avtobusni prevozi, malica, okvirji za priznanja, tisk priznanj za zunanje 
sodelujoče v projektu, potni stroški, pisarniški material, pogostitev za učitelje in goste, 
ozvočenje, animacija z Adijem Smolarjem, čistila in sanitarni material, poštni stroški, 
prostovoljno delo. Zveza – računi št.: 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 139. 

     
 

     
 

    
Malica za otroke                                 Priznanja zunanjim                        Pogostitev  
Ob zaključku projekta so učiteljice pripravile zbornik, v katerem so zbrane vse izvedene 
aktivnosti. Le-ta je dragocen spomin vsem, saj je bilo izvedenih ogromno dodatnih aktivnosti 
za otroke na podeželju kot tudi prebivalce. Razdeljen je bil v zahvalo vsem sodelujočim 
otrokom, učiteljem, staršem, krajanom, ravnateljem in lokalnim oblastem. 
Dokaz: zbornik. 
Nastali stroški: priprava, tisk in oblikovanje zbornika, prostovoljno delo. Zveza računi št.: 
136, 137, 138, 139. 
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REZULTATI PROJEKTA 
 
Zaradi zanimivih vsebin ter praktičnih delavnic se je povečalo število vključenih na leto, 
ciljno vrednost je bila presežena za 11 otrok.  
Število ogledov lokalnih znamenitosti je v celoti doseženo in s tem so otroci povečali število 
poznanih krajev in njihovi znamenitosti.  
Skupno število izvedenih delavnic v obeh fazah je v celoti doseženo, s čimer  se je znatno 
povečala ponudba in pestrost aktivnosti, pri katerih se pridobiva znanja z neformalnimi 
oblikami učenja, 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. 
Izvedene so bile vse promocije, ki so bile zelo odmevne, prireditev Na vasi je lepo in 
predstavitve v medijih. 
Vključitev novih krajanov in društev v izvedbo aktivnosti je doprinesla tako k popestritvi kot 
tudi povečanju medgeneracijskega sodelovanja. 
 
 

INDIKATORJI PROJEKTA 
 

    

Izhodiščno stanje v NIP Planirani cilji v NIP Dejansko stanje ob 
oddaji zahtevka/ 2. faza 

Število sodelujočih otrok v aktivnostih 

239 otrok v letu 
2011 

280 otrok v  
različnih 
aktivnostih na leto 

301 sodelujoči 
otrok v 
aktivnostih na 
leto 

Število ogledov lokalnih znamenitosti na 
leto 

2 ogleda na šolsko 
leto 

 

4 ogledi  na  šolsko 
leto 

4  ogledi na šolsko leto 

Uporabljeni odpadni materiali  po vrstah 
v izvedenih delavnicah 

3 različne vrste 
odpadnega 

materiala v letu 
2011 

5 različnih vrst 
uporabljenih 

odpadnih 
materialov v 
delavnicah 

5 različnih vrst 
uporabljenih 
odpadnih 
materialov v 
delavnicah 

Predstavitev projekta širši javnosti  
1 predstavitev na 

leto 
3 predstavitve na 

leto 
3 predstavitve na 
leto 

Število objav  o projektu v medijih 
0 objav v medijih 

na leto 
3 objave v medijih 

na leto 
3 objave na leto v 
medijih (spletne 
strani šol) 

Število sodelujočih krajanov oz. društev 
pri izvajanju aktivnosti 

1 krajan in 1 
društvo na leto 

Najmanj 10 
krajanov in 3 

društva na leto 

10 krajanov in 3 
društva (TD 
Ambrus, TD 
Besnica-Janče, 
PGD Prežganje )  
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Podeželje je naš ljubi dom. 
Otroci so za razvoj. 
Drugačne hiše učenosti kraljujejo pri nas. 
Radostno v njih zahajamo. 
Učenost iz dneva v dan bogatimo. 
Življenje z EU projektom PODRUŽNIČNA ŠOLA – 
GIBALO RAZVOJA vsem smo razgibali. 
Na vasi je zares lepo.   
Iskric ustvarjalnih polno je vsepovsod. 
Čudes na tono ustvarile otroške so roke. 
A še je časa bilo, da Ljubljano navduševali smo. 
Res bilo nam je lepo. 
Je z združenimi močmi uspel nam mogočen mozaik.  

ISKRENA HVALA VSEM, KI STE NA TAK 
  ALI DRUGAČEN NAČIN POMAGALI PRI 
  IZVAJANJU AKTIVNOSTI PROJEKTA. 
  IN HVALA, KER IMATE RADI 
  PODEŽELJE! 
 
 
 

Marjana Marn 
vodja projekta Podružnična šola – gibalo razvoja, OTROCI ZA RAZVOJ 

 

 


