Projekt za vrtce in osnovne šole
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Pripravil: Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj
Ljubljana, junij 2019

V Sobivanju odnosom kot pomembni trajnostni komponenti pripisujemo zelo velik pomen!
Tako smo letošnje šolsko leto že sedmo leto zapored s pomočjo družbe BTC d.d. izpeljali
projekt Spodbujamo prijateljstvo.
Spodbujamo prijateljstvo je projekt, ki poteka v vrtcih in osnovnih šolah po celi Sloveniji.
Otroci se v sklopu projekta pogovarjajo o odnosih, kaj jim pomeni prijateljstvo, česa od
prijateljev ne marajo, … Letošnje leto smo projekt razširili tudi na starše oziroma družine.
Izvedli smo dogodka Dan prijateljstva, namenjena odraslim (zaposlenim v ustanovah in
staršem), otrokom in njihovemu skupnemu druženju in ustvarjanju.
Projekt Spodbujamo prijateljstvo je letos združil rekordno število otrok – 13.765 otrok iz kar
215 vrtcev in osnovnih šol iz cele Slovenije, kar je res lep dosežek.
Rast števila sodelujočih otrok in ustanov od začetka izvajanja projekta, leta 2013, do danes
lepo prikazujeta spodnja grafa:

Otroci so s svojimi deli na temo prijateljstva – risbami, fotografijami, plakati, verigami
prijateljstva, pokazali, da razumejo pomen prijateljstva. Prav tako so pripravili neverjetne
točke na temo prijateljstva, s katerimi so razveseljevali na zaključnih dogodkih v Murski
Soboti, v Novem mestu in v Ljubljani.
Tematika projekta je podrobneje predstavljena tudi v Sobivanju – brezplačni reviji za
majhne in velike, ki jo prejme kar 30.000 otrok oziroma družin.

Revija Sobivanje: Kako razmišlja naše srce?

Tudi letošnje leto so potekali zaključni dogodki in razstave prejetih v treh mestih:
 15. marca 2019 v BTC Cityju v Murski Soboti,
 29. marca 2019 v BTC Cityju v Novem mestu in
 19. aprila 2019 v BTC Cityju v Ljubljani.
V vseh treh krajih smo nagradili najboljše tri med vrtci in najboljše tri med osnovnimi šolami
v regiji. Letošnje leto smo uvedli tudi novost – s partnerjem, družbo BTC d.d., smo nagradili
vse otroke, ki so se udeležili zaključnih dogodkov. Seveda pa so posebna priznanja dobili
najboljši v posameznih kategorijah.

Projekt smo predstavili tudi na zaključnem dogodku – Festivalu Sobivanje, ki je potekal v
petek, 24. maja 2019 v Adrenalinskem parku Atlantis.

Festival Sobivanja 2019 – nagovor g. Mihe Mermala
Prav vsi oddelki/razredi so za sodelovanje v projektu prejeli posebna priznanja, mentorji pa so
dobili potrdila za vodenje nacionalnega projekta.
Letošnje leto smo dosegli res izjemen rezultat, udeležba otrok je bila veliko višja – sodelovalo
jih je kar 13.765. Prav tako se je v projekt vključilo rekordno število vrtcev in šol – kar 215!
Verjamemo, da bomo tudi v prihodnje k tematiki o pomenu odnosov med otroci in ljudmi
sicer pritegnili še večje število otrok!
V nadaljevanju so predstavljeni dogodki in razstave v Murski Soboti, Novem mestu in
Ljubljane ter foto utrinek iz zaključnega dogodka – Festivala Sobivanja.
Podrobneje sta predstavljena tudi dogodka Dan prijateljstva, ki smo ju letošnje leto izvedli
prvič in sicer v OŠ Zadobrova in v vrtcu Miškolin.

BTC Murska Sobota, 15. marec 2019
Na zaključnem dogodku smo podelili najboljšim vrtcem in šolam nagrade ter odprli razstavo
prejetih del. Komisija je izbrala tri najboljše kreativne izdelke v dveh ločenih kategorijah za
vrtce in šole, avtorji del pa so prejeli privlačne nagrade.

Murska Sobota

Nagrajenci med vrtci:
 Učenci 7. in 8. razreda osnovne šole Puconci z mentorico Lariso Weiss Grein Konolič;
 Učence osnovne šole Kobilje, z mentoricama Danijelo Belovič ter Brigito Zver;
 Učence osnovne šole Gornji Petrovci, z mentoricama Sandro Sukič in Martino Horvat
 Učence 5.a, I osnovne šole Murska Sobota, z mentorico Suzano Tivadar
 pri Manka Golarja, skupina 3 do 6 let, z mentoricama Miroslavo Vučko in Dašo
Benko, ki bosta tudi prevzeli nagrado;
 Vrtec pri OŠ Puconci, vrtec Bodonci starejša skupina, z mentoricami Renato Novak,
Marino Cör in Mojco Hazl.
Nagrajenci med osnovnimi šolami:
 učenci osnovne šole Kuzma; mentorici Suzana Farič, Bojana Škodnik;
 učenci osnovne šole Šmarje pri Jelšah, 2. 3. in 5. razred, z mentoricama Vanjo Užmah
in Tadejo Pevc;
 učenci II osnovne šole Murska Sobota, 6.b z mentorjema Hedvigo Kovač in Miranom
Flegarjem;
 učenci dvojezične osnovne šole Prosenjakovci, 5. – 9. razred, z mentoricama Sandro
Kontrec in Andrejo Hladen.
Dogodek so popestrili otroci z nastopi na temo prijateljstva:
 učenke I OŠ Murska Sobota s predstavitvijo dveh pesmi, ki so jih učenci zapisali v
svojem delu za natečaj:
o Prijateljstvo večno - predstavili sta jo Živa in Mara,
o Prijateljstvo - predstavili sta jo Iva in Nika.
 plesna skupina OŠ Kobilje - zaplesale so na skladbo Little Mix - Black Magic.
 učenci dvojezične osnovne šole Prosenjakovci so z lutkami upodobili njihov kratki
film z naslovom Posebne vezi.
 učenke 8. in 9. razreda OŠ Kuzma so za nas pripravile nastop z naslovom Vrednote se
predstavijo.
 učenci 4. razreda OŠ Kuzma so za nas pripravili točko z naslovom Črke prijateljstva.

BTC Novo mesto, 29. marec 2019
Tudi v Novem mestu smo na zaključnem dogodku podelili najboljšim vrtcem in šolam
nagrade ter odprli razstavo prejetih del. Komisija je izbrala najboljše kreativne izdelke,
avtorji del pa so prejeli privlačne nagrade. Otroci so nam pripravili tudi odlične nastope na
temo prijateljstva.

Nagrajenci v Novem mestu
Med osnovnimi šolami, kategorija mlajši učenci, so nagrado prejeli:
 OŠ Dolenjske toplice, učenci 1. – 3. razreda in podaljšanega bivanja, mentorici Liljana
Klobučar in Marjetka Jordan
 OŠ Otočec, 1.b razred, mentorica Karmen Cimermančič
 OŠ Center Novo Mesto
Med osnovnimi šolami, kategorija starejši učenci, so nagrado prejeli:
 OŠ Žužemberk, učenci 5. in 6. razreda, mentorici Maja Mlakar, Irena Gorenc Pernek;
 OŠ Cerklje ob Krki, 8. razred, mentorica Urška Jekler;
 OŠ Loka, 4. razred, mentorica Marjetka Žunič.
Dogodek so popestrili otroci z nastopi na temo prijateljstva:
 otroci iz OŠ Loka so danes pripravili dva nastopa:
o učenka Lara Klevišar je predstavila pesem o prijateljstvu,
o učenka Daša Jelenič je pripravila pesem o prijateljstvu.

BTC Ljubljana, 19. april 2019
V Ljubljani smo tudi letošnje leto izpeljali zaključni dogodek projekta Spodbujamo
prijateljstvo. Prireditev je potekala v Siti Teatru, udeležilo pa se je je skoraj 400 otrok! Ti so
nam pripravili bogat program na temo prijateljstva. Komisija je tudi
tu izbrala tri najboljše kreativne izdelke v dveh ločenih kategorijah za vrtce in šole.

Ljubljana – polna dvorana Sity Teatra

Ljubljana – ena od točk otrok na temo prijateljstva

Nagrajenci med vrtci in osnovnimi šolami:
 Vrtec Ciciban, enota Žabice, skupina Želve; Mentorica Mojca Gabrovšek
 VVZ Kekec Grosuplje; Mentorici Patricija Jerovšek in Tina Tambolaš
 Vrtec Hrastnik; Mentorica Mirjam Rupar
 OŠ Brezovica pri Ljubljani; Mentorici Andreja Dobnikar, Edita Jesih in Urša Krvina
 OŠ Notranjski odred Cerknica - POŠ 11.maja Grahovo; Mentorica Saša Grilc
 OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu; Mentorica Katarina Zbačnik
 OŠ Poljane; Mentorica Mihaela Žakelj Ogrin
 OŠ Šturje; Mentorica Polonca Juretič
 OŠ Koroška Bela Jesenice; Mentorica Martina Šorn
 Vrtec Otona Župančiča; skupina Smrkci z mentoricama Matejo Kopecky in Tino
Rajsar in skupina Copatki z mentoricama Marinko Mojškerc in Sašo Šebenik
 Kranjski vrtci - vrtec Najdihojca; mentorici Urša Dubravica in Karmen Omejec
 Vrtec Mojca; Skupina Ježki Z Mentoricami Carmen Rokavec, Marušo Maučec In
Barbaro Friškovec
 OŠ N. H. Maksa Pečarja; 3. Razred z mentorico Biserko Škarja Celec; 2. razred z
mentorico Martino Nediževec ter 1. razred z mentorico Špelo Ozimič
 OŠ Prežihov Voranc; 1. razred z mentorico Jasno Kopa
 OŠ Branik; 3. razred z Mentorico Mašo Blaško In 1. - 5. razred z mentorjema Markom
Curkom in Edes Arčon Vodopivec
Dogodek so popestrili otroci z nastopi na temo prijateljstva:
 otroci iz vrtca Hrastnik so zapeli pesmi Poj z menoj in Mi smo otroci enega sveta, v
znakovnem jeziku pa so zaplesali na pesem Jaz gradim prijateljstvo,
 otroci - Želve iz vrtca Ciciban, enota Žabice so pripravili točko Poj z menoj,
 učenci OŠ Šturje so pripravili dramsko plesni nastop na temo Čebelar,
 skupaj so učenci 1.,2. in 3. razreda podružnične OŠ 11. maja Grahovo zapeli, učenci
OŠ Branik pa zaplesali na pesem Zgodba o prijateljstvu,
 skupina Smrkci iz vrtca Otona Župančiča, enota Mehurčki je odplesala ples
prijateljstva, skupina copatki, prav tako iz vrtca Otona Župančiča pa so v ritmu rapa
zapeli pesem Moj prijatelj,
 skupin Ježki iz vrtca Mojca je zapela dve pesmi - Gradimo prijateljstvo in Požugana, s
spremljavo harmonike.

Dan prijateljstva
Po lanskoletnem obsegu projekta smo v letošnjem letu želeli projekt Spodbujamo prijateljstvo
nadgraditi z dodatnimi vsebinami tudi za zaposlene in starše oziroma družine. V ta namen
smo zasnovali Dan prijateljstva.
Projekt je s svojo vsebino in izvedbo predstavlja unikaten pristop in dodatno vsebino na
področju izobraževanja o odnosih ter povezovanja v našem prostoru. Verjamemo namreč, da
so odnosi temelj za razvoj današnje družbe, kot tudi pokazatelj trenutnega stanja na vseh
področjih razvoja družbe.
Izvedli smo dva dogodka in sicer v OŠ Zadobrova in v Vrtcu Miškolin.
Namen Dneva prijateljstva je okrepiti, vzpostaviti in izboljšati odnos do sebe in do svojih
bližnjih in posledično izboljšati celostni odnos do okolja (prijateljski odnosi, odnosi do okolja
in narave itd...). Nadalje je namen graditi vzdušje prijateljstva, povezanosti do soljudi, stvari
in okolja.
Vsebino dogodka sestavlja:
-

strokovno predavanje za starše ter zaposlene v ustanovi;

-

izobraževalne delavnice za otroke;

-

skupne aktivnosti.

Udeležencem vsebina omogoča ozavestiti svoje trenutne odnose in jim pomaga pri iskanju
načinov, kako jih izboljšati.
Delavnice potekajo medgeneracijsko – udeleženci so starši s svojimi otroci, ki imajo v
delavnici možnost neposredne izkušnje gradnje odnosov in povezovanja preko interaktivnih
vaj in strokovne vsebine.
Oba dogodka sta bila sprejeta izredno pozitivno, tako pri starših in učiteljih, kot tudi pri
otrocih. V nadaljevanju je prikazana fotoreportaža iz obeh dogodkov.

OŠ Zadobrova

Vrtec Miškolin

Festival Sobivanja 2019

Zaključek projektov Sobivanja
Letošnje leto je v petek, 24. maja 2019, v Adrenalinskem parku Atlantis, potekal že peti
Festival Sobivanja. Festival Sobivanja predstavlja zaključek trajnostnih projektov, ki jih
društvo Sobivanje izvaja celo šolsko leto. Letošnje leto je bilo še posebej uspešno, saj je v
projektih sodelovalo preko 65.000 otrok iz skoraj 700. vrtcev in šol.
Na Festivalu Sobivanja smo skupaj s partnerji (BTC Misija zeleno, Zelene doline, Agencija
RS za varnost prometa, Geodetski inštitut Slovenije, Pošta Slovenije, …) izvajali trajnostne
delavnice na temo zdravega načina življenja, varnosti v prometu, skrbi za okolje in energetske
učinkovitosti.
Festival Sobivanja 2019 – foto utrinki

