
SODELOVANJE S POŠ LEDINE 

Podružnična šola  na vasi je kot »ena velika hiša, ena velika družina, en 

čudovit razred«. Taka šola pomembno vpliva na kulturno življenje na vasi. Učenci 

s pomočjo učiteljev so tisti, zaradi katerih se ljudje v šoli srečujejo, se družijo, 

poklepetajo, doživljajo prijetne trenutke na šolskih prireditvah. Pomembno vlogo 

na vasi ima seveda tudi učitelj. Od njega veliko pričakujejo tudi pri razvoju 

kraja, zato je učiteljeva osebnost izjemno pomembna in zelo javna. 

Vračanje ljudi na deželo, obnavljanje starih domov in zidanje novih kažejo, da se 

slovenski človek vrača k svojim koreninam in na deželi išče svojo srečo.  

Majhni oddelčni in šolski kolektivi dajejo občutek domačnosti, zaupanja, varnosti 

in prijateljstva med mlajšimi in starejšimi učenci. 

To je le nekaj utrinkov, ki pričajo, kako pomembno je, da take šole obstajajo. 

Na naši šoli, OŠ Škofja Loka- Mesto, sodelujemo z eno izmed takih šol in 

ponosne smo, da smo z njimi navezali prijateljske odnose. 

Kako se je začelo? 

Ko smo prvič dobili na šolo vrečke z avtohtonimi semeni in dobili možnost, da jih 

posejemo, smo si učiteljice zaželele, da to poteka na nekoliko drugačen način.  

Želele smo odkriti, kako bi kalili, se razvijali v višjih legah, kako v mestih. Skupaj 

smo želeli odkriti ,  kako rastline rastejo v drugačnih življenjskih pogojih, kaj jih 

ogroža. Zaradi tega smo se povezali z manjšo POŠ v Ledinah. Že dve leti 

prizadevno sodelujemo, se obiskujemo, si izmenjujemo ideje in skupaj 

raziskujemo, odkrivamo razlike med nami. 

Kaj bomo delali v šolskem letu 2015/2016? 

S POŠ Ledine bomo letos sodelovale preko spletne učilnice, si izmenjale primere 

dobre prakse, razvijale medvrstniško učenje, iskale močna področja in sodelovale 

preko interesnih dejavnosti, ki jih same izvajamo. Rdeča nit bodo zelišča v 



povezavi s pravljičnimi junaki. NAŠA JUNAKA STA ČAROVNICA IN NJEN 

MUC.  

Ona nam pomaga reševati poslane probleme in sestavljati naloge, ki si jih 

izmenjujemo. LE KAKŠNA ČAROVNICA JE TO? To je resnično prijazna 

čarovnica, ki jo spremlja maček Bučko. Pokažeta se takrat, ko imamo otroci 

težave. Priskočita nam na pomoč in z nami rešujeta probleme. Ne pomagata pa 

vsakomur.  Moraš biti prijazen, skrben in željan učenja.  

 

telegrammedo.si 

Tudi učenci v Ledinah imajo svoje junake. Vsak mesec nam prijazni sloni pošljejo 

naloge. Včasih jih lahko vključimo v pouk, včasih pa dobimo dodatno nalogo, ki nas 

vodi k raziskovanju.  Naloge bomo reševali tudi pri krožku: KUHAMO – PEČEMO,  

NARAVOSLOVNIH DELAVNICAH , MAMKI BRŠLJANKI. Tudi tu je že bilo in še 

bo zabavno. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pri krožku NARAVOSLOVNE DELAVNICE smo raziskovali  od kod so netopirji, 

kaj so spominčice, kje rastejo zdravilne rastline. Vse to smo se že naučili in 

izmenjali  ideje prav s  POŠ Ledine. 

 

Pri krožku MAMKA BRŠLJANKA smo spoznavali  stare ljudske pesmi, otroške 

igre, stare  igrače, ljudske pravljice in običaje. Zanimalo nas je  tudi, kako so 

včasih iz zdravilnih rožic pripravljali napitke, čaje, sokove, obkladke, izdelovali 

razne enostavne zdravilne pripomočke. Vse to nam je v pomoč in veselje tudi 

danes. Izdelali smo blazinico s posušenimi  kamilicami  za lajšanje dihalnih težav. 

 



 

V lepem vremenu smo se družili med seboj in poskušali marmelade z zelišči, ki so 

nam jih poslali naši prijatelji. Pripravili smo: MARMELADO PARTY. 

 

Kaj vse nas še čaka, pa izveste postopoma! 

Mentorice: 

Marjeta Kavčič, Lidija Hafner, Marija Benedik, Simona Podobnik 

 

 


