
 
 
 
 
V okviru projekta 2. razredov - S FLUPIJEM NA POTEP spoznavamo 
okolje in ljudi. Na najrazličnejše načine ugotavljamo, kaj vse lahko 
naredimo za čistejši košček Zemlje in bolj prijazne odnose med ljudmi. 
Povezovalna nit projekta je DRUGAČNOST. V šoli smo se o drugačnih in 
drugačnosti veliko pogovarjali, prebrali, primerjali, pogledali in ugotavljali, 
ali so >DRUGAČNI< res tako DRUGAČNI in kako DRUGAČNI smo mi. 
Vendar pa je nekoliko DRUGAČE, ko se z >DRUGAČNIMI< tudi srečamo. 
Ali se lahko z njimi neobremenjeno družimo, pogovarjamo, smejimo, ...ne 
da bi se ob tem počutili nelagodno...Se znamo ob srečanju z njimi 
obnašati, ne da bi jim dajali občutek drugačnosti? Zato smo v torek, 7. 3. 
2006, obiskali naše sosede na OŠ Roje. Ko smo se začeli pripravljati na 
obisk, je bilo nekatere strah. Kaj bomo z njimi počeli, kako se bomo 
obnašali, kaj se lahko z njimi pogovarjamo,...Pa smo se dobro pripravili. 
To se je izkazalo že ob prvem stiku, ko smo se predstavili drug drugemu. 
Otroci in njihove učiteljice ter učitelji so nas prijazno sprejeli. Tudi tokrat 
se je izkazalo, da pesem združuje - ob kitari smo skupaj zapeli in 
zaplesali. Potem so nas popeljali na ogled šole. Z navdušenjem smo 
pogledali, kaj vse znajo narediti iz lesa - letala, avtomobile, ladje, 
podmornice in celo Titanik... Kar ostali bi v njihovi delavnici. Vendar je bilo 
še toliko zanimivega. Pokukali smo v njihov drugi razred. Kar začudeni 
smo bili, da je nas kar 26, njih pa samo 5. Seveda, potrebujejo več 
pozornosti, učijo pa se podobne stvari kot mi, le počasneje in v manjšem 
obsegu. V prijetno urejeni gospodinjski učilnici je ostal le vonj po pečenih 
piškotih. Z veseljem bi se vrnili in skupaj z njimi kaj dobrega spekli. Zato 
pa je bilo toliko bolj zabavno v telovadnici, kjer smo se družno spopadli s 
premagovanjem ovir. Nismo pa premagali samo teh ovir. Zagotovo sedaj 
naši sosedje in drugi >drugačni< ne bodo za nas več tako drugačni, kot so 
bili. Verjetno pa tudi obratno. 2. A in učiteljica Ani Jeretina 


