
 

Tudi mi smo bili majhni in nekoč bomo stari 

 
 Gregor Strniša 

 OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnik 

 Ključne besede: medgeneracijsko sodelovanje, vrstniki, nudenje pomoči, drugačnost, 

odgovornost, sodelovanje, skrb zase in za druge 

OŠ NHR Hrastnik deluje v okviru projekta POGUM na področju SOCIALE, in sicer v sklopu 

imenovanem ŠOLA KOT SREDIŠČE SKUPNOSTI. Znotraj tega sklopa smo v lanskem 

šolskem letu v projektnem timu izbrali 3 glavne smernice, ki so bile osnova za naše 

načrtovane dejavnosti. Tri glavne smernice so: 

- razvijanje sposobnosti opaziti osebe v stiski in pripravljenosti pomagati (v družini, okolju in 

med vrstniki); 

- vzpostaviti šolo kot prostor mogočih srečevanj mladih, starejših in med generacijami; 

- vključevanje medgeneracijskega sodelovanja v šolski prostor (povabiti starejše k 

sodelovanju pri urah športne vzgoje – aktivno življenje; izmenjava znanj – mlajši učijo 

starejše, starejši učijo mlajše, skupni krožki, skupne prireditve ob posebnih priložnostih ipd.) 

Na podlagi teh smernic in na podlagi predlogov učencev smo izbrali konkretne dejavnosti, ki 

jih na šoli v večini že izvajamo, jih pa še dodatno nadgrajujemo: 

 

V OKVIRU REDNEGA POUKA 

 

 UČENCI REDNEGA PROGRAMA SE VKLJUČIJO V ODDELKE NIS 

Učenci IP nemščina so se konec maja odpravili na bližnji hrib Kal, kjer so obiskali učence   

nižjega izobrazbenega standarda naše šole, ki so se udeležili tridnevnega tabora in z njimi 

preživeli dopoldan v nemškem jeziku. Učencem NIS so najprej podali nekaj osnov nemščine, 

zatem pa so se z njimi igrali športne in družabne igre.  

 

 PRVI ŠOLSKI DAN 

Učenci 9. razreda so spremljali učence 2. do njihovih matičnih učilnic.   

 

     



 

 ISP NADARJENI 

Učenci 9. razreda, ki obiskujejo ISP nadarjeni, so pri zgodovini v 6. razredu pripravili učno 

uro na temo PISAVA, PRVE PISAVE, v 7. razredu pa na temo GRKI. Uro so učenci 

pripravljali pod nadzorom učiteljice, vendar samostojno. 

 

 SPREMSTVO UČENCEV OPB-JA V KNJIŽNICO 

Učenci 8. in 9. R 1× tedensko spremljajo učence 1. in 2. R , ki so v OPB, v knjižnico, pri 

čemer jim v knjižnici svetujejo pri izbire literature in jim po potrebi preberejo knjigo, ki si jo 

prvošolci zaželijo. 

 

 PROSTE URE 

Med prosto uro, ko učenci čakajo na naslednjo učno uro, je organizirana medsebojna pomoč 

sovrstnikom, ki potrebujejo ali učno ali moralno pomoč s strani svojih sovrstnikov. 

 

 STAREJŠI UČENCI SE VKLJUČIJO V  REDNI POUK IN V DNEVE DEJAVNOSTI 

PRVE TRIADE 

Učenci višjih razredov pri dnevih dejavnosti sodelujejo in pomagajo učencem 1. in 2. 

Razredov. 

Učenke 9. razreda pomagajo učencem 2. razreda pri športni vzgoji. 

 

 SODELOVANJE UČENCEV 3. TRIADE Z 2. TRIADO NA ŠOLSKEM PLESU 

Učenci 9. razreda so organizirali ples, na katerem so pripravili različne družabne in plesne 

igre za učence 2. triade.                                  

 

      

IZVEN REDNEGA POUKA 

 

 SREČANJE STAROSTNIKOV – RDEČI KRIŽ 

Učenke so kot prostovoljke priskočile na pomoč pri srečanju starostnikov v športni dvorani 

Hrastnik. 



 

 VETER V LASEH 

Na šoli so v sodelovanju s KRC Hrastnik potekale športne in družabne dejavnosti, pri čemer 

so učenci 8. in 9. razredov spremljali učence 1. in 2., da so se lažje orientirali na štadionu in 

lažje »manevrirali« od stojnice do stojnice, pri tem pa so jim starejši vrstniki nudili oporo in 

varnost na prireditvi. 

 

 DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE HRASTNIK 

V sodelovanju z DPM Hrastnik je bila organizirana pravljična dežela. To leto so se učenke 2. 

in 3. triade, ki so vključene v projekt Pogum, odločile za prostovoljno sodelovanje. 

 

 DRUŠTVO SOŽITJE (pomoč ljudem s posebnimi potrebami) 

V prostorih šole so učenci s pomočjo mentorjev organizirali in vodili ustvarjalno delavnico za 

člane društva Sožitje. Ustvarjali so beneške maske.   

 

NAŠI IZZIVI 

 

- sodelovanje in delovanje skupaj z drugimi za razvijanje idej in njihovo uresničevanje v 

aktivnosti;  

- ko je potrebno, pozitivno reševati primanjkljaje in konflikte;  

- timsko delo;  

- sodelovanje in mreženje ter spodbujanje in vključevanje drugih;  

- spodbujanje in večanje senzibilnosti do sebe in drugih. 

 

GLAVNA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Kako krepiti medgeneracijsko in medvrstniško sodelovanje? 

Kako spodbujati biti pripravljen pomagati ter v kočljivih situacijah poskrbeti za drugega?  

Kako sprejemati drugačnost?  

Kako sprejemati odgovornost zase in za druge?  

Kako poiskati skupne rešitve? 

 



 

SLEDIMO NASLEDNJIM VEŠČINAM ENTRECOMP 

 

* Ideje in priložnosti: etično in trajnostno mišljenje, kreativnost, odkrivanje priložnosti, 

* Viri: mobiliziranje drugih, motivacija in vztrajnost, 

* Aktivnosti: sodelovanje, načrtovanje in vodenje, prevzemanje pobude. 


