
POROČILO O SODELOVANJU V NACIONALNEM PROJEKTU “ŽIVIMO SKUPAJ” 
 
Odzvala sem se na vabilo k nacionalnemu projektu, ker se mi zdi poglabljanje 
medsebojnih odnosov ključno za prijetno sobivanje. Spoštovati in živeti skupaj je proces, 
ki se ga učimo skozi celo življenje.  
Letos je bil poudarek na medgeneracijskem sodelovanju, zato sem se odločila, da bom 
tudi na naši šoli pripravila dogodek, ki nam bo omogočil doseganje temeljnih ciljev 
projekta. December je mesec veselja, obdarovanj in praznovanj. V sklopu veselega 
decembra sem v podaljšanem bivanju na OŠ Cirila Kosmača Piran na šolo povabila 
babice in upokojene učiteljice. Na moje vabilo se je odzvalo pet zelo  prijaznih in 
prijetnih gospa. Vsaka od njih je dobila novoletno obarvano pravljico in jo prebrala 
otrokom. Učenci so bili obiska veseli in svojo ustvarjalnost so pokazali tudi na 
delavnicah, ki so sledile pravljicam.  
 

 
 
Vtisi učencev: 
Zala, 4.a: Počutila sem se, kot da je to v resnici. Pravljica je bila zelo lepa. Občutki so bili 
krasni! Od pravljice sem se nekaj naučila. 
Brin, 4.a: Ko sem poslušal pravljico, sem se počutil zelo lepo. Pravljica je bila krasna, 
malo žalostna in pa imela je lep konec, saj ima vsaka pravljica lep konec. 
Ria, 4.a: Na dnevu, ko so nas obiskale babice in nam brale pravljice, je bilo zelo lepo. 
Babica je pripovedovala lepo in počasi. Zelo je bilo zanimivo. Bilo je zelo drugače, kot 
meni berejo starši. 
Patrik, 5.b: Meni se ni zdelo zelo zanimivo, ampak je bilo zabavno na delavnicah. Naslov 
knjige je bil Trije naljubši medvedki. 



Naši najmlajši so prvič sodelovali v taki obliki dela in so bili zelo navdušeni. Tudi od babic 
smo dobili čudovite povratne informacije. Babica Radica pravi takole: “Vesela sem, da 
ste me povabili k pripovedovanju pravljic. Všeč mi je bilo, da sem srečala svojo učiteljico 
slovenščine, da je ob meni sedela učiteljica moje hčerke, pripovedovala pa sem svoji 
vnukinji in njenim sošolcem, tako da je bilo to pravo medgeneracijsko srečanje. Mislim, 
da tudi za otroke to predstavlja pravo bogatitev, saj bi moralo biti branje ena temeljnih 
dejavnosti, ki nas povezuje. 
Ko smo končali z organizacijo dogodka, smo imeli celo težave s tem, da se nam je 
oglasilo še kar nekaj babic, ki bi nam želele brati pravljice. Tako je nastala ideja, da bi 
organizirali še en Pravljični dan.  
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