
TURKI, GRKI IN POLJAKI NA OŠ RODICA 

 
V okviru projekta Comenius šolska partnerstva, v katerega so poleg naše šole vključene še šole iz Turčije, 

Grčije in Poljske, so od srede, 18.5.2011, do nedelje, 22. 5. 2011, na OŠ Rodica gostovali učenci 

partnerskih osnovnih šol iz Istanbula,  Jelenie Gore in Florine. Gostujoči učenci so v tem času gostovali 

pri družinah naših učencev, njihovi učitelji pa so se nastanili v bližnjem hotelu.  

V četrtek smo za goste pripravili prireditev, ki je seveda potekala v angleščini, da so jo gostje lahko 

razumeli. Prireditev sta vodila Neža Leben in Andraž Kos . Program je potekal v angleškem jeziku, da so 

ga obiskovalci razumeli. Po pozdravnem govoru ravnateljice Milene Vidovič je mladinski pevski zbor 

zapel pesmi Mamma Mia in  Zemlja pleše. Zatem so udeleženci iz vseh štirih držav predstavili stanje 

uresničevanja otrokovih pravic po posameznih državah in ustanove, ki skrbijo za otroke. Ugotovili smo, 

da obstajajo med državami številne podobnosti, pa tudi razlike. Tako imajo na primer na Poljskem 

varuha otrokovih pravic, pri nas pa še ne, čeprav naj bi ga vendarle dobili v bližnji prihodnosti (številne 

nevladne organizacije in varuhinja človekovih pravic si prizadevajo za ustanovitev institucije varuha 

otrokovih pravic). V vseh štirih državah so aktivne številne nevladne organizacije, ki skrbijo za 

uresničevanje otrokovih pravic, najbolj znan je Unicef, ki  s številnimi aktivnostmi deluje po vsem svetu.  

Tako pri nas kot na Poljskem je otrokom na voljo brezplačen in anonimen telefon, kamor lahko pokličejo, 

kadar so v stiski. Ugotovili smo tudi, da samo v Sloveniji  delujejo Centri za socialno delo.  Turki imajo 

največji problem z revščino otrok, saj le-ta na podeželju še narašča, prav tako pa si želijo povečati 

odstotek otrok,  ki so vključeni v vrtce.  V Grčiji je zanimivo to, da  kar 12–14 % otrok zaključi s šolanjem 

po končani osnovni šoli (ki pri njih traja le 6 let), čeprav je obvezno tudi obiskovanje prvih treh letnikov 

srednje šole. Ker glasba ne pozna jezikovnih ovir, saj jo razumemo v vseh jezikih, so program z 

glasbenimi točkami nadaljevali glasbena rock skupina naše šole, otroški pevski zbor, Lenart Oberwalder 

Zupanc in Tim Cvetko, ki sta nam zaigrala na harmoniko. Z gledališko točko so nas razvedrili učenci 2. b-

razreda, ki so zaigrali Pomladno pravljico, s plesnimi pa so program dopolnile učenke 8. c ter učenci 8. b-

razreda. Po prireditvi se je program za goste nadaljeval v  filmski delavnici, v kateri so gostje in gostitelji  

pod mentorstvom Marka Drobneta  v skupinah posneli kratek film o otrokovih pravicah. Lačnim gostom 

so v naši kuhinji skuhali slovensko kosilo, nato pa jih odpeljali v Arboretum Volčji potok. Tam so se 

skupaj fotografirali, ter si ogledovali rastline in se zelo zabavali. 

Petkov program je bil namenjen obisku svetovno znane kraške jame – Postojnske jame in Centra šolskih 

in obšolskih dejavnosti Rak pri Rakeku.  

V soboto so na naši šoli potekale zdaj že tradicionalne šolske športne igre, na katerih so se v športnih 

disciplinah pomerili učenci naše šole od 1. do 9. razreda. Igram so se aktivno pridružili učenci OŠ Roje, ki 

so se nam pridružili v odbojkarski tekmi. Prireditev so spremljale različne dodatne dejavnosti. Tako so se 

udeleženci lahko z vetrom v laseh borili proti drogam in drugim škodljivim načinom preživljanja prostega 

časa (šolskim igram se je pridružila akcija Veter v laseh). Na stojnicah so si obiskovalci lahko ogledali 

raznoliko ponudbo izdelkov, izmerili so si lahko krvni sladkor, zaigrali šah, spoznali radioamaterstvo, 

predstavil se jim je kolesarski klub Energija itd. Svoje izdelke pa so prikazali na svojih stojnicah tudi 

učenci OŠ Roje. Seveda so se nam na teh igrah pridružili tudi naši gostje, in sicer ne samo kot opazovalci, 

pač pa so se ob svojih gostiteljih aktivno udeležili nekaterih tekmovanj (npr. odbojke in nogometa).  

Prehitro je prišla nedelja, ko so se morali naši gostje posloviti, saj se je naše skupno druženje v Sloveniji 

končalo. Ob slovesu smo si obljubili, da se še kdaj srečamo, vsekakor pa bomo komunicirali vsaj po 

elektronski pošti.  

       Tina Jeretina in Manca Košir Vidergar,  

OŠ Rodica 

 


