PROJEKT MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA
»Ti meni danes, jaz tebi jutri«
V petek, 10. 1. 2020 smo učenci 4. in 5. stopnje posebnega programa vzgoje in izobraževanja,
na šoli gostili nekdanje upokojene delavke naše šole. Uprizorili smo rusko dramsko igro z
naslovom Sneguročka. Po predstavi smo jih povabili v učilnico na čajanko in druženje. Ob
prijetnem klepetu so odgovarjale na vprašanja učencev o šoli nekoč. Odgovore smo strnili v
kratek zapis v obliki intervjuja. Za konec prijetnega druženja smo učiteljicam zaželeli srečno in
zdravo novo leto, ter jim podarili voščilnice, ki smo jih izdelali sami.
INTERVJU Z UPOKOJENIMI UČITELJICAMI


Ali ste bile učiteljice nekoč bolj stroge kot danes?

Učiteljice so povedale, da je bila njihova strogost odvisna od skupine učencev. Predvsem so
imeli učenci več spoštovanja do učiteljev. Poudarile so, da so včasih učencem, ki so kršili
pravila, izrekli več opominov in ukorov kot danes.


Povejte smešno anekdoto iz razreda.

Bivša ravnateljica šole, se spominja, kako je nekoč k njej v pisarno prihajal na sestanek
pomemben mož, ki se je pred šolo ustavil in učenca, ki je okopaval zemljo vprašal: »Kaj pa
delaš?«. Učenec, se je ozrl čez ramo in zabrusil: »Kaj ne vidiš, butelj?«. Moški se je v pisarni
opravičil ravnateljici z besedami: »Postavil sem neprimerno in neumno vprašanje!«. Seveda se
je ravnateljica nasmehnila in opravičila njemu, za neprimeren odziv učenca.
Učiteljica športne vzgoje se spominja, da je nekoč v zimski šoli v naravi na Krvavcu, spremljala
9 učencev na smučanje. Ker včasih smuči še niso imele vezi, so učencem smučke na čevlje
pritrdili kar z vezalkami. Na vrhu smučišča se je enemu učencu pripetilo, da se mu je smučka
odvezala in ušla po smučišču v dolino. Učiteljica ni preostalo drugega, kot da se je odpravila v
dolino po smuči, učencem pa naročila, naj jo na vrhu smučišča počakajo, kar so tudi pridno
storili.



Ali je v preteklosti pouk potekal kako drugače kot danes?

Povedale so, da je bilo nekoč na šoli drugače kot danes, bilo je več učencev, spoštovanje med
njimi in do učiteljev pa večje. Opisale so, kako je potekala evakuacijska vaja pod naslovom
»Nič nas ne sme presenetiti« v primeru vojaškega napada ali splošne nevarnosti.


Kakšne predmete ste se nekoč učili v šoli?

Vse učiteljice se spomnijo, da so imeli poseben predmet Praktični pouk, ki je zajemal različne
domača opravila in spretnosti, ki so se jih morali učenci naučiti.


Kako so vas učenci nekoč nazivali?

Nekoč so učenci učiteljico ob vstopu v razred pozdravili tako, da so vstali in dejali: »Zdravo,
tovarišica!«


Katere malice in kosila so bila učencem najljubša?

Povedale so, da so se nekoč kosila in malice v celoti pripravljale na šoli v šolski kuhinji. Več
je bilo kuhanih malic in kosil iz lokalno pridelane prehrane. Učenci so najraje jedli ribji namaz.
VTISI UČENCEV O DRUŽENJU Z UPOKOJENKAMI

FOTO UTRINKI:
- priprava razreda na čajanko

- dramska predstava Sneguročka

- čajanka
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