
DAN DRUŽENJA TREH GENERACIJ 

 

V soboto 11. maja 2019 smo izpeljali DAN DRUŽENJA TREH 

GENERACIJ. Dan se je  v marsičem razlikoval od vsakdanjega 

šolskega utripa. V sklopu medgeneracijskega sožitja smo tako del 

dneva preživeli v naravi, del pa v šolskih učilnicah in drugih 

prostorih šole ter v športni dvorani. Letošnje druženje smo znova 

pripravili v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ribnica in 

Zdravstveno postajo Sodražica. Aktivnosti tega dne pa so vodili 

tudi strokovni delavci šole, predstavniki društev in zavodov. Za 

dobro počutje in okrepčilo pa so poskrbeli tudi donatorji iz 

Sodražice, saj so nam prav za ta dan podarili pekovske in mesne 

izdelke. 

  
Po jutranjem pozdravnem nagovoru ravnateljice šole in predstavitvi 

aktivnosti dneva,  smo vsi zbrani dan začeli v dobrem in sproščenem 



razpoloženju. S pesmijo »Vem da danes bo srečen  dan«  ter »Ko si 

srečen«,  sta profesorici Mojca in Veronika ob spremljavi kitare 

poskrbeli,  da smo dan začeli z nasmehom. Nato smo se vsi zbrani ogreli 

in razgibali svoje telo pod vodstvom fizioterapevtke Anje iz 

Zdravstvenega doma Ribnica.  

 
Sledil je pohod udeležencev v različnih smereh. Učenci razredne 

stopnje so v spremstvu učiteljic, staršev,  starih staršev in lovca  odšli 

v smeri Sedlo-Jelovec-Smrekovec, učenci predmetne stopnje pa so se 

v spremstvu odraslih namenili v smer Strmca-Grdi Dol-Zamostec-

Izver. Učenci Podružnične šole dr. Janeza Evangelista Kreka Sveti 

Gregor so dan začeli pred šolo na Svetem Gregorju in po starih poteh  

čez »drn in strn« prišli do Sodražice. V Smrekovcu  so vse pohodnike 

pričakali člani ribiške družine in jim predstavili svoje aktivnosti. 

Za učence 9. razreda in njihove družine pa je potekal test hoje in 

predstavitev aktivnosti zdravega življenjskega sloga.  

 

                   

 

 

 



 
 

 
 

Predstavnice Zdravstvenega doma Ribnica in Zdravstvene postaje 

Sodražica so izvajale meritve krvnega tlaka, meritve krvnega 

sladkorja, indeksa telesne mase, deleža maščob in tako poskrbele, da 

so obiskovalci lahko preverili svoje zdravstveno stanje. Poskrbele pa 

so tudi za izobraževanje s plakati, zgibankami in nasveti o zdravju, 

zdravem prehranjevanju ter ozaveščale o pomenu programa Svit. 

 



 
 

Med 9. 30 in 10. uro so se vsi pohodniki zbrali pred šolo. Na dvorišču 

jih je ob zvokih popularne glasbe pričakal čaj, sadje in prigrizki. Vse 

obiskovalce prireditve smo še enkrat povabili, da se pridružijo 

aktivnostim, ki so se odvijale na dvorišču šole, v vseh  prostorih šole,  

na igrišču,  v športni dvorani in za šolo.   

 

 
 

V izvedbo delavnic smo tudi tokrat vključili strokovni kader šole, 

starše, stare starše, bivše učence šole,  predstavnike Društva 

upokojencev Sodražice, Društvo mažoret Sodražica, Prostovoljno 



gasilsko društvo Sodražica,  Lovsko družino Sodražica, Ribiško družino 

Ribnica,  Klub Kresnička Sodražica in  predstavnike Mladinskega kluba 

Sodražica. Letos so se prijazno odzvali našemu povabilu tudi 

Zdravstveni dom Ribnica, Zdravstvena postaja Sodražica, Center za 

socialno delo Ribnica, Policijska uprava Ljubljana in Policijska postaja 

Ribnica, Športno društvo Sibor, Zavod za gozdove Slovenije,  Društvo 

paraplegikov ljubljanske pokrajine in  Plesna šola Bolero.  

 

Učenci  in obiskovalci prireditve so lahko natančno spoznali delo 

mobilnega oddelka policije, spoznali delo policista s službenimi psi, ki 

je prikazal nekaj osnovnih vaj pri dresuri službenih psov. Tudi učenci 

šole so se lahko vključili v izvajanje posameznih aktivnosti. Najbolj 

atraktivna je bila vožnja na simulatorju  ter spoznavanje različnih  

policijskih vozil. 

  

  

 



  

 
 

 



Na dvorišču šole so si obiskovalci lahko ogledali gasilsko vozilo in se 

urili v  spretnosti zavezovanja različnih gasilskih vozlov pod vodstvom 

gospoda Metoda.  Lahko so se tudi zapeljali z gasilskim vozilom po 

kraju.  

  
V prostorih šole so najmlajši  pozorno prisluhnili razlagi starejših, še 

posebej ob prikazu ročnih spretnosti pletenja in kvačkanja.  Skupini so 

se pridružili tudi učenci šole, ki pod mentorskim vodstvom učiteljice 

Angelce obiskujejo krožek ročnih del. Obe skupini sta pripravili tudi 

bogato razstavo izdelkov.   

    

   
 



Predstavniki društva paraplegikov ljubljanske pokrajine  so predstavili 

svoje društvo,  dejavnosti društva in obiskovalcem povedali  svoje 

življenjske zgodbe, kako se je spremenilo njihovo življenje po prometni 

nesreči, padcu z višine, … . Obiskovalci pa so se lahko preizkusili tudi v 

risanju z usti in premagovanju ovir z invalidskimi vozički. Vsakdo je 

imel možnost preizkusiti, kako je biti za nekaj minut invalid ter se 

premikati z invalidskim vozičkom po dvorišču, pa tudi  premagati 

klančino in priti v notranjost šole  ter  premagati teren z umetno travo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 



V dvorani šole smo spoznali aktivnosti JU-JUITSU kluba pri kateri so 

poleg trenerja Janka sodelovali tudi učenci šole, ki sodelujejo v klubu 

in dosegajo izjemne rezultate na državnem nivoju.  Obiskovalcev ob 

vsakokratno predstavitvi ni manjkalo in   z nazorno predstavitvijo  so 

zagotovo privabili v svoje vrste tudi bodoče  nove člane. 

 

 
 

  

 

Najmlajši so se lahko preizkusili tudi v lutkarstvu in se udeležili 

lutkarske delavnice. Stopili so lahko za pravi paravan in odigrali vlogo 

z izbrano lutko ali se preizkusili v   izdelovanju  preproste lutke,  za 

kar je izvrstno poskrbela učiteljica Klara.  



 

  
 

V učilnici razredne stopnje so vsi željni plesa in gibanja  lahko zaplesali 

v družbi plesne učiteljice Vanesse. Bilo je razgibano in živahno,  tako 

elegantnih plesnih korakov, zanimivih koreografij  kot smeha ni 

manjkalo.  

 



V sosednji učilnici pa je prav tako ob glasbi in vihtenju mažoretnih  

palic v svoje plesne in akrobatske  aktivnosti vabila vaditeljica Nina. 

Obiskovalci so ugotavljali, kako preprosto izgleda  gledanje in 

opazovanje vrtenja palice in kako zahtevno je, ko se v vrtenju in 

lovljenju palice preizkusiš sam.     

 

 
 

Poskrbeli smo tudi za ozaveščanje o tem, kako sobivati z velikimi 

zvermi in kako poskrbeti za biološke odpadke v bližini domov. Za 

prestavitev je poskrbela gospa Vesna, ki je nazorno in z naravnimi 

materiali predstavila dejavnost Zavoda za gozdove.  

 



Tudi družabne in miselne igre so združile starejše in mlajše. Nekateri 

so se znova preizkusili ali jim bo tokrat uspelo razvozlati že pred časom 

nerešeno miselno nalogo.  V učilnici je bilo vseskozi polno obiskovalcev, 

ki so drug drugega spodbujali pri miselnih izzivih. 

 

Letos so udeleženci srečanja znova  lahko tudi mikroskopirali. To je 

bilo za mnoge  nekaj posebnega. Nekateri so pod mikroskopom prvič 

ogledovali lepoto narave, ki s prostim očesom ni vidna. Drugi so znova 

navdušeno pogledali pod objektiv svoj preparat, si ogledovali svoj las,… 

 
 

Poskrbeli pa smo tudi za ozaveščanje mladih o varni rabi interneta in 

mobilnih naprav. Z zanimivim predavanjem in delavnicami so to delo 

opravili predstavniki LOGOUTA, ki se profesionalno ukvarjajo z 

zasvojenostjo z internetom ter gospa Ana iz Zavoda Sena plus, ki je 



pripravila dve delavnici z naslovom Kako pomagam svojemu sošolcu- 

učinek lepe besede ter delavnico V naravi se bolj varno počutim.  

  
 

  
Predstavnici  Centra za socialno delo Ribnica sta predstavili aktivnosti 

centra, sproščeno poklepetali z vsemi mimoidočimi ter se z obiskovalci 

pogovarjali o možnostih  medsebojnega sodelovanja ter oblikah pomoči.  

Aktivnosti sta predstavili tudi s plakati in zgibankami, ki so bile na voljo 

vsem in so jih udeleženci lahko odnesli s seboj. 

 



Predstavniki Mladinskega kluba Sodražica so predstavili aktivnostih 

mladih, izvedli veliko zanimivih iger z učenci  in povabili devetošolce v 

njihove vrste, da se jim pridružijo na dogodkih, ki jih organizirajo v 

okviru kluba. 

  
 

Mladi iz kluba Kresnička pa so izvajali glasbene delavnice ter banse in 

vabili vse generacije, da se jim pridružijo pri petju, igranju na 

instrumente in pogovorih.  Vse  obiskovalce so povabili, da se jim 

pridružijo pri  njihovih vsakoletnih odmevnih projektih.  

 
Likovne delavnice so bile tudi  tokrat  dobro obiskane. Ustvarjanje s 

papirjem, risanje ali pa nizanje elementov in sestavljanje ogrlic, 

zapestnic, uhanov in drugih izdelkov iz usnja in ostalih materialov  je  

pritegnilo  tako mlajše kot starjše učence in njihove starše. Nastali so 

čudoviti izdelki nakita, od uhanov, zapestnic, prstanov, …, ki bodo 

krasili zlasti nežnejši spol. 



 

  

 
Dan druženja pa ne more brez sladkih dobrot, ki so tudi tokrat 

nastajale v gospodinjski učilnici. Učiteljici Maja in Mateja sta 

poskrbeli za vodenje kuharskih delavnic in  ob sodelovanju učencev ter  



obiskovalcev, je iz učilnice celo dopoldne prijetno dišalo po slastnih in 

zdravih dobrotah. 

 

  
Skoraj ni bilo obiskovalca, ki se ne bi ta dan ustavil tudi v  športni 

dvorani. Tam je skozi dopoldne potekal nogometni turnir za fante in 

dekleta. Tudi navijačev ni manjkalo. Obiskovalci pa so se lahko razgibali 

tudi ob igranju namiznega tenisa ter dobili strokovni nasvet 

navdušenega igralca Staneta Gašperiča.  Nekateri pa so spretno vihteli 

loparje za  badminton. 

 



 
 

Največji ljubitelji premagovanja  ovir   so se tudi tokrat ustavljali na 

igrišču, kjer je bil postavljen spretnostni poligon. Učiteljici Veronika 

in Neža sta skrbeli, da so vse aktivnosti potekale varno.   

 
Pred  šolsko knjižnico je potekala delavnica Pridi po knjigo. Obiskovalci 

so si lahko ogledali razstavo knjig, prebirali knjige ali pa izbrali 

podarjeno knjigo, zgoščenko, videoposnetek, ki so ga lahko odnesli s 

seboj.  

Preko diaprojekcije fotografij pa so vsi obiskovalci še enkrat 

podoživeli, kaj  vse smo v letošnjem šolskem letu doživeli v okviru 

pouka, dni dejavnosti  in šol v naravi. Z zanimanjem smo se spomnili  

tudi prireditev in drugih dogodkov, ki smo jih pripravljali in na katerih 

smo sodelovali ob našem praznovanju dvestoletnice šolstva v kraju  in 

drugih pomembnih dogodkov zadnjih let.  



 
Dan druženja treh generacij nam je znova  lepo uspel.  Spoznali smo, 

da  šolske aktivnosti in učenje lahko potekajo tudi drugače. Učenci, 

strokovni delavci šole, starši in drugi obiskovalci  so bili navdušeni nad 

potekom celodnevnega šolskega dogajanja. Za dobro počutje pa so 

poskrbeli tudi naši donatorji, Pekarna Ajdič in Mesarija Arko iz 

Sodražice, saj so nam podarili pekovske in mesne izdelke, za kar se jim 

iskreno zahvaljujemo.  Zadovoljni smo z veliko udeležbo in s 

pripravljenostjo staršev, babic, dedkov, občanov in drugih 

udeležencev, da  se tako zavzeto poglobijo v prikaze  tako že 

pozabljenih obrti kot  pripravo delavnic in aktivnosti, ki so še kako 

aktualne v današnjem času. V veliko zadovoljstvo nam je, da se v 

dejavnosti šole vključijo tudi zdravstvene delavke ZD Ribnica in ZP 

Sodražica,  predstavniki Društva upokojencev Sodražice, Društva 

mažoret Sodražica, Prostovoljnega gasilskega društva Sodražica,  

Lovske družine Sodražica, Ribiške družine Ribnica,  Kluba Kresnička in  

predstavniki Mladinskega kluba Sodražica,  Centra za socialno delo 

Ribnica, predstavniki Policijske uprave Ljubljana in Policijske postaje 

Ribnica, Športnega društva Sibor, Zavoda za gozdove Slovenije,  

Društva paraplegikov ljubljanske pokrajine in  Plesne šola Bolero, ki so 

nam polepšali  in popestrili dan druženja ter se  predano in aktivno 

vključili v  naše aktivnosti.  

 Majda Kovačič Cimperman, ravnateljica 

 



 

 

                                                                 

                                                          

 

 

 

 

 


