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UVOD 

 

Samo kvaliteten vzgojno-izobraževalni proces omogoča učencem pridobitev znanj, spretnosti 

in navad, ki jih narekuje čas, v katerem živimo. Poudarek je torej na procesnih vidikih pouka in 

vseživljenjskih znanjih, kjer postavljamo učenca v središče vzgojno-izobraževalnega procesa.  

Naše prednosti so v zdravi in neokrnjeni naravi, vedoželjnih otrocih, sodelovanja željnih starših 

ter zavedanje ožjega in širšega okolja, da je znanje kvaliteta in ključ, ki odpira vsaka vrata. 

Manjše število učencev v oddelkih omogoča individualni pristop in diferencirano delo, 

sledenje sodobnim strategijam učenja in poučevanja pa strokovne delavce postavlja v novo 

vlogo - vedno bolj so organizatorji, usmerjevalci in vodniki na poti učencev do znanja. 

Vse bolj krepimo projektno delo, s katerim se vključujemo v izmenjavo izkušenj, ne le na 

domačem parketu, ampak tudi širše, izven naših meja. Ta preboj nam je uspel z vključitvijo v 

projekt Erasmus+ - UDEL 21, pod pokroviteljstvom OŠ Lucija. Enoletni projekt nam je omogočil 

spoznavanje primerov dobre prakse dela z učenci doma in v nekaterih evropskih državah z 

upoštevanjem rasnih, spolnih, intelektualnih in verskih značilnostih. Dosedanjo dobro prakso 

smo nadgradili z izmenjavo nadarjenih učencev, načrtujemo pa tudi izmenjavo strokovnih 

delavcev na obeh šolah ter novo sodelovanje z OŠ »Sveti Sava« iz Sremske Mitrovice in širše 

proti jugu in severu Evrope. 

 

Ravnatelj Zdravko Šostarić, prof., spec. 
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Ves čas svojega poučevanja na OŠ Jakobski Dol sem imela željo izpeljati izmenjavo učencev z 

drugimi šolami v Sloveniji in tudi tujini. Ob podpori g. ravnatelja smo v tednu otroka, od 3. 10. 

do 5. 10. 2018, na OŠ Jakobski Dol gostili 11 nadarjenih učencev in učiteljici OŠ Lucija. 

Izmenjava je potekala v sklopu nadgradnje mednarodnega projekta Erasmus+ – UDEL 21. 

Raznolikost (jezikovna, multikulturna in raznolikost med spoloma) je ena izmed prioritet 

sodobne šole. Glavni cilj izmenjave učencev je bil izmenjava primerov dobre prakse za 

zagotavljanje poučevanja v raznolikosti in poučevanja za raznolikost. 

 

Na tem mestu bi se tako zahvalila g. ravnatelju Zdravku Šoštariću za vso podporo pri izvedbi 

tega projekta. Prav tako bi se zahvalila učiteljici Martini Šalamun za vsa lektoriranja, pomoč in 

spodbudne besede kritičnega prijatelja.  

Zahvala sledi še kolektivu in zaposlenim na OŠ Jakobski Dol, ki so kakorkoli pomagali pri izvedbi 

tega projekta. 

 

Mentor: Mojca Križanec, prof. zgo-geo 

 

Slika 1: Učenci na ogledu v Mariboru 
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1. POVEZOVANJE OŠ JAKOBSKI DOL Z OŠ LUCIJA 

V šolskem letu 2017/18 smo začeli sodelovati z OŠ Lucija v sklopu mednarodnega projekta 

Erasmus+ – UDEL 21. Izmenjava med našo šolo in OŠ Lucija je potekala v sklopu nadgradnje 

projekta UDEL 21. Projekt je izpostavil raznolikost (jezikovna, multikulturna in raznolikost med 

spoloma) kot eno izmed prioritet sodobne šole. 

Ker smo v sklopu projekta navezali odlične stike s strokovnimi delavci iz OŠ Lucija, smo izrazili 

obojestransko željo po nadaljnjem sodelovanju. Tako smo se v šolskem letu 2018/19 odločili 

za izmenjavo nadarjenih učencev. Glavni cilj izmenjave je izmenjava primerov dobre prakse za 

zagotavljanje poučevanja v raznolikosti in poučevanja za raznolikost.  

 

Slika 2: Sprejem učencev iz OŠ Lucija 
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Slika 3: Kulturni program ob sprejemu  

 

 

Slika 4: Spremljanje kulturnega programa 
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2. PROGRAM AKTIVNOSTI NA OŠ JAKOBSKI DOL (3. 10.–5. 10. 2018) 

 

DAN PROGRAM AKTIVNOSTI 

Sreda  

3. 10. 2018 

 11.00 Prihod na OŠ Jakobski Dol 

 Sprejem in kratek kulturni program  

 12.30 Kosilo na OŠ Jakobski Dol 

 13.15 Ogled Maribora 

 16.00 Spoznavni ples 

 19.00 Večerja na OŠ Jakobski Dol 

 19.30 Nočitev pri učencih 

Četrtek  

4. 10. 2018 

 Sodelovanje učencev pri pouku 

 Malica na OŠ Jakobski Dol 

 Sodelovanje pri pouku 

 12.00 Kosilo na OŠ Jakobski Dol 

 13.00 Vožnja s Kulebike-i 

 14.30 Ogled Jakobskega Dola 

 16.30 Kostanjev piknik 

 19.00 Večerja na OŠ Jakobski Dol 

 19.30 Nočitev pri učencih 

Petek 

5. 10. 2018 

 Naravoslovni dan »Šolski sistemi« 

 Malica na OŠ Jakobski Dol 

 Sprejem prvošolcev v šolsko skupnost (tutorji, učenci OŠ Lucija) 

 11.30 Kosilo 

 12.30 Odhod domov v Lucijo 
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Slika 5: Priprava na vožnjo s Kulebike-i (električnimi kolesi) 

 

Učenci so bili nastanjeni pri učencih naše šole, učiteljici pa sta bivali v prenočišču Mulec v 

Jakobskem Dolu. 

 

Učenci OŠ Jakobski Dol so gostili naslednje učence OŠ Lucija: 

Živa Brumen – Jana Kaligarič 

Eva in Anej Lorber – Maj Umer 

Tiana Bračko – Eva Milutinovič, Tia Zanutto 

Katja Fekonja – Lana Kokotec 

Luka Prelog – Vid Šorgo, Matija Vidma 

Nives Pridigar – Alia Kozlovič Ban 

Hana Urnaut – Juni Mise 

Elena Markuš – Pia Ana Šuklje 

Karin Dajčman – Ajda Bajc 
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Spremljevalki iz OŠ Lucija sta bili učiteljici dr. Andreja Klančnik, prof. mat. in Kristina Budin, 

prof. italj. 

Pripravili smo program, ki je zajemal spoznavanje življenja in dela v šoli ter spoznavanje našega 

domačega kraja Jakobski Dol. Prav tako so si učenci ogledali mesto Maribor.  

Ob prihodu učencev smo pripravili kratek kulturni program, na katerem jih je pozdravil 

ravnatelj g. Zdravko Šoštarić. Predstavil je šolo ter način življenja, zaplesala je šolska folklorna 

skupina, učenci 8. razreda pa so nastopili z dramatizacijo o autarju in »jakobški« čarovnici.  

Učenci OŠ Lucija so vse dni prisostvovali in sodelovali pri pouku oz. pri dejavnostih, ki so se 

odvijale v šoli. 

Učiteljici sta spoznali organizacijo šole in obiskali vrtec. Posebej so ju zanimali načini dela in 

organizacija pouka. 

V sredo popoldan smo si z učenci OŠ Lucija in njihovimi gostitelji ogledali Maribor. Gostujoči 

učenci so ob našem vodenju spoznali Frančiškansko cerkev, Mariborski grad, Florjana, 

Židovsko ulico do Sinagoge, Staro trto na Lentu, Rotovški trg, Stolno cerkev, gledališče in 

rektorat. Po povratku nazaj so zaplesali na šolskem plesu. 

V četrtek so gostje prisostvovali pri pouku, ki je bil ta dan še posebej usmerjen v elemente 

formativnega spremljanja, individualizacijo in diferenciacijo s poudarkom na nadarjenih 

učencih. 

Popoldan so učenci spoznavali Jakobski Dol, in sicer najprej s Kulebike-i (električnimi kolesi), 

kasneje so si ogledali še lovsko jamo ter kočo z divjadjo. Spoznali so Johanesa, muzej nagrobnih 

spomenikov, ampelografski vrt z autarjevim stolom ter relief cesarja Probusa. Vodenje po 

kraju so opravili učenci naše šole, ki obiskujejo izbirni predmet Turistična vzgoja. 

V petek so učenci OŠ Lucija sodelovali na naravoslovnem dnevu z naslovom Prosti čas, bili so 

tudi prisotni pri sprejemu prvošolcev v šolsko skupnost.  

Sledilo je slovo, z željo po ponovnem snidenju, ki bo že v mesecu aprilu, ko bodo naši učenci 

obiskali OŠ Lucija. 
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Slika 6: Sprehod ob Dravi 

 

3. OSEBNE IZPOVEDI UČENCEV OŠ JAKOBSKI DOL OB KONCU SREČANJA 

Že nekaj časa pred prihodom učencev OŠ Lucija smo se dogovorili, kdo bo nudil prenočišča 

učencem OŠ Lucija. Pokazala se je možnost, da lahko eden pride k meni. Bil sem neučakan, 

kdo bo tisti, ki bo bival pri meni. Izbran je bil Maj Umer, ki v Luciji prav tako obiskuje 9. razred. 

Prvi dan po prihodu smo se skupaj odpravili v Maribor, kjer smo si ogledali nekatere 

znamenitosti. Po prihodu iz Maribora smo se opravili k meni domov. Doma sem mu lahko 

pokazal našo hišo in seveda svojo sobo. Maj je bil navdušen. Pred spanjem smo se pogovarjali 

o njegovem vsakdanjem življenju, o njem in njegovi družini. Naslednji dan sva skupaj odšla v 

šolo s šolskim avtobusom. Ta dan so učenci iz Lucije sodelovali pri pouku. Po tem smo si šli 

ogledati Jakobski Dol s kulebike-i. Nato smo si šli ogledati našo kraško jamo in se kasneje družili 

na kostanjevem pikniku. 

Prišel je petek in dan odhoda.  

Vesel sem, da sem lahko gostil Maja in s tem spoznal nekaj njegovih navad in njegov vsakdan. 

Anej Lorber, 9. razred 
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Slika 7: Vožnja s Kulebike-i 

 

Od 3. do 5. oktobra so nas na šoli v sklopu tedna otroka obiskali učenci OŠ Lucija.  

V sredo, 3. 10., ob 11. uri je na šolo prišlo 11 učencev iz OŠ Lucija. Sprejeli smo jih s kulturno 

prireditvijo, takoj za tem pa smo odšli na kosilo, kjer smo se lahko spoznali in o marsičem 

pogovorili. Ker so na naši šoli bili prvič, smo jim razkazali vse učilnice.  

Nekje ob enih popoldan smo se odpravili na ogled Maribora, kjer so spoznali glavne značilnosti 

našega drugega največjega mesta. Po ogledu smo se odpravili na sladico v eno izmed 

mariborskih slaščičarn.  

Nazaj v Jakobski Dol smo prispeli okoli štirih in sledil je spoznavni ples, ki je trajal do sedmih. 

Na plesu smo se že zelo dobro spoznali in se spoprijateljili. Ugotovili smo, da imamo vsi radi 

glasbo in da zelo radi plešemo. Po plesu smo z učenci iz Lucije imeli večerjo. Seveda so morali 

nekje prespat, zato smo nekateri učenci tem učencem ponudili prenočišče.  

Drug dan so učenci iz Lucije imeli z nami pouk. Pri predmetih smo delali v skupinah in se skupaj 

veliko novega naučili. Popoldan, okoli dvanajste ure, smo se odpravili na vožnjo po Jakobskem 

Dolu s Kulebike-i (električnimi kolesi). Učenci iz OŠ Lucija so bili zelo navdušeni nad našim 

krajem. Po vožnji s kolesi smo se odpravili na ogled jakobške jame, kjer nas je lepo sprejel član 

lovskega društva g. Mulec, ki nam je tudi povedal nekaj o divjih živalih, ki živijo v naši bližini. 

Nato smo pot nadaljevali do pokopališča, kjer smo si ogledali vse spomenike in pa do potomke 

stare trte.  
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Po dolgi poti smo si zaželeli kostanjev, počitka in pa dobre družbe, zato smo se odpravili na 7. 

tradicionalni kostanjev piknik, kjer smo se družili, pojedli dobre kostanje in se po dolgem 

dnevu odpravili domov. Ker je bilo še svetlo, sem svoji gostji razkazala še Kušernik. Nato sva 

zelo utrujeni ob pogovoru zatisnili oči.  

Drugo jutro sva se zbudili nekoliko žalostni, saj sva vedeli, da sva skupaj zadnje jutro in 

dopoldan, a sva se vseeno veselo odpravili na šolski kombi. V šoli smo imeli naravoslovni dan 

na temo druženja. Do desete ure smo se v učilnicah igrali namizne igre, v telovadnici so 

potekale tekme v nogometu in na šolskem igrišču tekme v odbojki. Po malici smo v telovadnici 

imeli prireditev, kjer smo prvošolčke sprejeli v šolsko skupnost. Predstavili so se nam tudi 

učenci 2. in 3. Triade ter Društvo za boljši svet, ki je pripravilo zanimivo igro. 

Po prireditvi smo se z učenci odpravili na kosilo, učenci OŠ Lucije in učenci gostitelji pa smo s 

prvošolčki pojedli še tortico.  

Na žalost so trije dnevi prehitro minili in smo se morali posloviti. Bilo je zelo težko, saj smo 

spletli zelo močna prijateljstva. A ne rabimo preveč skrbeti, saj se že aprila spet vidimo, ko 

bomo učenci gostitelji obiskali OŠ Lucija. Do takrat pa bodo socialna omrežja tista, ki bodo 

omogočila, da se ne pozabimo. 

Karin Dajčman, 9. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 8: Učenci OŠ Lucija in učiteljici so prisostvovali pouku matematike 
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Slika 9: Učenci pri pouku zgodovine 

 

Ko so prišli učenci OŠ Lucija, smo bili vsi polni pričakovanj in mislim, da so se pričakovanja 

pozitivno izpolnila. Hitro smo se spoznali in se zelo ujeli in. Najbolj všeč mi je bilo na šolskem 

plesu, saj je bilo zelo zabavno. 

Tisti, ki smo doma gostili katerega od učencev, smo šli domov z novimi prijatelji. Zjutraj smo 

skupaj šli na šolski kombi in v šolo. Po pouku smo se odpeljali s kulebike-i po Jakobu. Po vožnji 

pa še do naše jakobške jame.  

Bilo je zelo zabavno, veselo in poučno. 

Upam, da ta dogodek ponovimo še kdaj. 

Eva Lorber, 6. razred 
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Slika 10: Ogled lovske jame in divjadi, ki živi v Slovenskih goricah 

 

Nikoli se ne bi mislila, da bo tako enkratno. Ko smo se začeli pogovarjati, sem videla, da ste 

prijetni in zabavni. Na plesu sem te učila plesati in bilo je zelo zabavno.  

Prvi večer pri meni sva se spoznavali in si pripovedovali smešne zgodbe iz šole. Zelo dobro si 

se ujela z mojo družino. 

Drugi dan na kostanjevem pikniku sva se še bolj družili in ko sva prišli k meni domov, sva si 

ogledali hlev ter nato pripravili večerjo in se ob njej pogovarjali. 

Moj brat Luka te je učil vrteti palico za mažoretke in ob tem smo se zelo zabavali.  

V petek mi je bilo žal, da je te izmenjave že konec. Komaj sva se dobro spoznali, pa sva se že 

morali posloviti. Si zelo prijetna, zabavna in zanimiva oseba. Rada te mam! 

Elena Markuš, 8. razred 
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Slika 11: Rondo s potomko stare trte v Jakobskem Dolu 

 

Učenci iz OŠ Lucija so prispeli na našo šolo v sredo okrog 11. ure. Začeli smo s sprejemom 

učencev in za sprejemom je prišel na vrsto najbolj zanimiv del. Spoznali smo se med seboj in 

takrat sem ugotovila, da bom gostila zelo prijazni učenki Evo in Tio. Za tem smo se počasi 

odpravili na kosilo. Po kosilu smo odšli v Maribor. V Mariboru smo si ogledali veliko zanimivih 

stvari kot je npr.: najstarejša trta na svetu, sinagoga … Po ogledu Maribora smo se odpravili 

nazaj v Jakobski Dol, kjer smo pripravili spoznavni večer. Po plesu smo povečerjali in že sem 

komaj čakala, da bom gostila Evo iz 7. razreda in Tio iz 9. razreda. Ko smo prišle domov, sem 

jima razkazala, kje bosta spali in druge kotičke naše hiše. Spoznali sta tudi moje starše, sestri 

in bratca. Tako smo v krogu družine poklepetali pozno v noč, nato pa smo se odpravile spat.  

Naslednji dan smo se šle v šolo, saj smo ta dan imele pouk. V šolo smo šle z avtobusom. Pouk 

smo imeli do 11.10, po pouku smo odšli na kosilo. Kasneje so se učenci iz OŠ Lucija odpravili 

na vožnjo z električnimi kolesi, za tem pa odšli na kratek ogled po Jakobu. Ta ogled smo vodile 

Katja, Nives, Hana, Živa in jaz. Po ogledu smo se odpravili na travnato nogometno igrišče, kjer 

smo imeli kostanjev piknik. Po zelo zabavnem in igrivem pikniku smo se počasi odpravile 

domov. Doma sem jima predstavila še našega psa Torija in malo smo se poigrale še z njim. Za 

tem smo se odpravile noter, saj se je že začelo temniti. V hiši smo že spet malo poklepetale. 

Nato smo se počasi odpravile spat.  



 

Smo šola in vrtec, kjer ustvarjalnost, radovednost in znanje oblikujejo odgovorne, uspešne ter zadovoljne ljudi, 
ki so v ponos sebi, staršem in družbi. 

 

 

 

 

15 
 

Naslednji dan je bil naravoslovni dan. V šoli smo se igrali družabne igre, tekmovali smo v 

nogometu in odbojki ter sprejeli prvošolčke v šolsko skupnost. Učenci iz OŠ Lucija so si z nami 

ogledali sprejem, nato pa je sledila predstava o šoli in šolski skupnosti. Po predstavi smo se 

odpravili še na kosilo - in to zadnjič skupaj. Po kosilu smo odšli še na pogostitev (na tortico). 

Po pogostitvi pa smo se poslovili od učencev in nato so počasi odšli nazaj v svoj kraj. 

Tiana Bračko, 7. razred 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Lovska jama s kapniki 

 

Zelo mi je všeč, da so nam omogočili, da se družimo s svojimi vrstniki iz Lucije. Spoznala sem 

nekaj novih prijateljic in vse so bile zelo prijazne. Motila me je, da je to trajalo samo tri dni. 

Lahko bi ostali pet dni, saj so zelo zabavni in tudi pametni. Imela sem super gostjo, prijazno in 

simpatično Juni Mislej. Zelo sva se »zaštekali«. Komaj čakam, da bomo mi obiskali Lucijo in 

videli njihovo okolico. 

Hana Urnaut, 7. razred 
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Slika 13: Kostanjev piknik 

 
V sredo so prišli učenci iz OŠ Lucija. Zbrali smo se v telovadnici, kjer smo sprejeli goste. Nato 

smo si gostitelji in učenci iz OŠ Lucija ogledali šolo. Potem smo bili v razredu in smo se malo 

pogovarjali. Pri meni je spala učenka Alio, ki je zelo prijazna, zabavna. Hitro sva se ujeli. Nekje 

ob 13. uri smo odšli v Maribor. V mestu smo šli na tortico/sladoled. Po ogledu mesta smo odšli 

v šolo, kjer se je odvijal šolski ples. Po plesu smo povečerjali in odšli domov. Po naju z Alio je 

prišla mama. Ko smo prišle domov, sem ji vse razkazala.  

Zjutraj sva se zbudili in odšli na avtobus. V četrtek smo imeli pouk. Po pouku smo šli na ogled 

Jakobskega Dola. Po ogledu smo imeli kostanjev piknik. Kasneje sem Aliji pokazala mini-panie. 

Nato sva šli v sobo in s pogovarjali. V petek naju je mama peljala v šolo. Imeli smo dan 

dejavnosti, igrali smo igre v učilnici in telovadnici. Nato smo prvošolce sprejeli v šolsko 

skupnost. S 1. razredom in tutorji smo odšli v 1. razred, kjer smo pojedli torto in se poslovili. 

Odšla sem domov. 

Skoraj vsak dan sva se z Alio poklicali. 

Nives Pridigar, 7. razred 
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Slika 14: Kostanjev piknik 

 

Vse se je začelo v sredo, 3. 10. 2018, ko je iz OŠ Lucija prišlo 11 učencev in 2 učiteljici. Najprej 

smo jih sprejeli in se spoznali. Potem pa so se razdelili k učencem iz OŠ Jakobski Dol. Jaz sem 

dobila Lano, ki je bila zelo prijazna, veliko se je smejala in me spravljala v dobro voljo.  

Odšli smo v Maribor, kjer smo jim razkazala naše mesto in odšli na slastno tortico ter sladoled. 

Ko smo prišli nazaj, smo imeli spoznavni ples (disko), kjer smo veliko plesali in se zabavali. 

Sledila je večerja in nato odhod domov. Doma sva se umili in se še malo zabavali. Potem pa 

sva odšli spat.  

Zjutraj ob 7.00, ko sva se zbudili, sva najprej imeli zajtrk in se pripravili za šolo. Potem pa naju 

je mama odpeljala v šolo. Ta dan se je na šoli izvajal pouk in na njem so sodelovali tudi učenci 

iz Lucije. Večinoma smo delali po skupinah, skupaj smo tudi kaj zapeli. Po šoli smo imeli voden 

ogled po Jakobskem Dolu (Johanes, lovski dom z jamo, pokopališče, rondo, potomka 400-letne 

vinske trte). Po ogledu smo imeli kostanjev piknik, nato pa smo odšli domov. Doma sem Lani 

razkazala, kje živim, kakšne živali imam in kje se najraje potikamo s prijatelji. Potem sva odšli 
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v hišo, kjer smo imeli večerjo. Po večerji sva se umili in gledali Youtube videe. Zaspali sva okrog 

22.30.  

V petek zjutraj sva se spet zbudili ob 7.00 in imeli zajtrk ter se pripravili za šolo. Ampak ta dan 

sva v šolo odšli z drugačnim razpoloženjem, saj je bil to njen zadnji dan pri nas v Jakobskem 

Dolu. Ta dan smo igrali družabne igre in sprejeli prvošolčke v šolsko skupnost. Ogledali smo si 

tudi gledališko igro, ob kateri smo se pošteno nasmejali. Za konec smo imeli še kosilo, nato pa 

smo se poslovili. Videli se bomo spet aprila. A do takrat je še kar dolgo. Vem pa, da sem 

preživela tri lepe dni z Lano in komaj čakam na ponovno srečanje. 

Katja Fekonja, 7. razred 

Slika 15: Pri pouku biologije 

 

Od 3. 10. do 5. 10. 2018 smo gostili učence iz OŠ Lucija. Bilo je pravo doživetje in vsi smo se 

imeli res super. Vsi, ki so prišli, so bili zelo prijazni. Ves čas se je nekaj dogajalo, tako da se 

nobeden od nas ni dolgočasil. Pred njihovim prihodom sem bila malo živčna. Takoj, ko so 

stopili v telovadnico, sem si zaželela, da se ne bi javila za gostiteljico. Ampak najprej smo se 

morali tako ali tako spoznati. Med njimi sem videla punco, ki mi je bila všeč in sem si mislila: 
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»Jaz bi jo imela!« In kakšno naključje - res sem jo dobila in super sva se ujeli. Jana mi je kasneje 

povedala, da si je tudi ona zaželela mene kot gostiteljico, ko me je zagledala.  

Prvi dan se nam je res največ dogajalo. Šli smo si ogledat Maribor in imeli šolski ples. Učenci 

so bili navdušeni, saj so povedali, da imajo res večjo telovadnico, ampak da se v njej nič 

zanimivega ne dogaja … Mi smo mala šola, oni pa velika šola in presenečeni so bili, kako smo 

med razredi povezani.  

Naslednji dan smo jim predstavili Jakobski Dol in pridružili so se nam na kostanjevem pikniku. 

Ta dan smo lahko šli prej domov, da smo še izkoristili čas za druženje. Mi smo ga izkoristili za 

družinski večer iger. Igrali smo se igre, se pogovarjali in se še bolje spoznavali.  

Zadnji dan se nismo videli pogosto, a imeli smo se super. Poslavljanje je bilo dolgo. Tisočkrat 

sva si rekli adijo, nekoliko manjkrat pa z ostalimi. Pa vseeno, bilo je veliko prekratko. Zato je 

moja želja za naslednjič: »Malo več dni prosim!« 

Živa Brumen, 6. razred 

 

 

Slika 16: Pogled na reko Dravo 
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Mislim, da je bilo v redu, da so iz OŠ Lucije prišli k nam. Delali smo zanimive stvari. Šli smo na 

ogled Maribora in Jakobskega Dola s kraško jamo.  

Naslednji dan smo se vozili s Kulebike-i. Imeli smo šolski ples. Nato pa smo imeli kostanjev 

piknik na nogometnem igrišču. Zvečer smo se doma igrali igrice. 

Bilo mi je zelo všeč, ker sem spoznal dva nova prijatelja. 

Luka Prelog, 7. razred 

 

4. OSEBNE IZPOVEDI UČENCEV OŠ LUCIJA OB KONCU SREČANJA 

Opis izmenjave učencev skozi oči spremljevalk in osebne izpovedi gostujočih učencev je zbrala 

učiteljica Andreja Klančar in jih posredovala učiteljici Mojci Križanec. 

+ - 
 ples 

 pri družinah so nas super sprejeli 

 dobra hrana v šoli 

 vožnja s Kulebike-i 

 učitelji naj nadaljujejo, kot že delajo, ker 

so super 

 so super šola 

 sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost 

in darilo – medalja 

 samopostrežno kosilo 

 veliko hodili in se pogovarjali o 

Jakobskem Dolu 

 premalo prostega časa za druženje 

 pouk se mi zdi isti kot pri nas, je tudi na 

naši šoli ok 

 v šoli smo se imeli lepo 

 je zelo prijetna šola 

 zanimivo je bilo jutranje zbiranje v 

jedilnici 

 všeč mi je bil kostanjev piknik 

 namesto predstav bi raje čas namenili 

druženju 

 Kulebike-i so super - kot da si na 

motorju 

 super hrana, zredila sem se 

 všeč mi je bilo, ko smo šli v Maribor v 

slaščičarno in sami po Mariboru 

 všeč mi je bilo veliko komunikacije, 

veliko dela v skupini 

 niso mi bile ok nagačene živali, so se mi 

smilile 

 

 full zanimiv ples, prišlo je veliko 

učencev 

 učenci so bolj sproščeni, družabni, 

povezani 

 dobra hrana 

 všeč mi je bil kostanjev piknik 
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 najbolj všeč mi je bilo pri pouku, smo se 

bolje spoznali, naredili stvari in se 

zraven nasmejali 

 super učiteljica Špela (MAT), lahka snov, 

sodelovali smo 

 vsi na šoli so povezani, so kot družina 

 všeč mi je bil jutranji klepet v jedilnici, 

ne klepetajo toliko med poukom 

 družina super, muffini dobri, lepo so me 

sprejeli 

 všeč mi je bil ogled in sprehod po 

Mariboru obisk slaščičarne 

 šolski ples je bil full ok, njihov ples 

zakon (polka, metla) 

 zelo prijazna družina, babica super, 

starši super, normalni 

 kmetija - super izkušnja, videla domače 

živali 

 z gostiteljico si želim izmenjave izkušenj 

(življenje v bloku, hiši) 

 super ples, so nas naučili plesati 

 vsi fantje plešejo, razen Reneja 

 super je bila vožnja z električnimi 

kolesi,  

 full lep Jakobski Dol 

 MB full lep 

 všeč nama je ideja, da ima piknik cela 

šola 

 všeč nama je bilo, ker lahko učenci 

uporabljajo pri pouku telefone za 

iskanje informacij 

 super, ker imajo zlato knjigo 

 všeč nama je bil sprejem prvošolčkov v 

šolsko skupnost 

 

 všeč nama je bil ples z metlo, vendar je 

bilo pretemno v telovadnici 

 zanimivo se je bilo v šolo peljati s 

šolskim kombijem 

 Jana:  

 lepa hiša, imela svojo sobo, kopalnico 

(živela pri Živi) 

 super družina 

 zelo prijazni 

 zanimivo narečje 

 zelo gostoljubni 

 premalo časa v MB 

 mrzlo na kostanjevem pikniku  
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 doma smo igrali družabne igre  

 spoznali tudi sorodnike 

 v šoli nama je bilo všeč drugačno delo, 

delo v skupinah 

 všeč nama je bila samoevalvacija pri 

urah pouka 

 šola, družine in kraj so zelo povezani, 

drugače kot pri nas 

 povezanost med razredi 

 Sporočilo učiteljem: naj delajo to, kar 

delajo, še naprej, saj je sistem, ki ga 

imajo ok 

 z učenci J. Dola si želimo ohraniti stike 

 všeč nama je bil ogled Maribora 

 prijazni pri družinah 

 Vid: zanimiva izkušnja luščenje koruze 

 super pri pouku, skupinsko delo 

najboljše 

 kulebike je bil dober ... predlog: da bi šli 

še malo v drugo smer 

 kostanjev piknik 

 nogomet 

 starši so se družili posebej, učenci 

posebej 

 dobro druženje  

 doma pri družinah imajo veliko živali  

ideja za OŠ Lucija: lahko bi imeli 

sprejem prvošolčkov 

 premalo časa v MB, tudi za prosti 

sprehod 

 predolg spoznavni ples 

 pri pouku nama ni bilo všeč, ker so se 

nekateri norčevali in pri predstavitvah 

niso mogli zastopati celotne skupine in 

enakovredno sodelovati 

 ni nama bil všeč pohod do jame 
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5. ZAKLJUČEK  

Naša prva izmenjava v šolskem letu 2018/19 je po opravljanih analizah odlično uspela. Učenci 

gostitelji in njihovi starši so bili zelo veseli prijaznih, prijetnih in odprtih učencev ter učenk OŠ 

Lucija. Izpostavili so, da so imeli premalo časa za druženje v krogu družine in da je sama 

izmenjava bila prekratka.  

Veselimo se ponovnega snidenja, ki bo potekalo na OŠ Lucija od 24. 4. do 26. 4. 2019. Naše 

vezi bomo še utrdili in zasnovali še kakšno sodelovanje v naslednjem šolskem letu. 

Pozitivne povratne informacije pa so nas navdušile za iskanje vezi še drugod in tako že 

potekajo intenzivni pogovori z OŠ Svetog Sava iz Sremske Mitrovice. Šolo sta učiteljica Mojca 

Križanec in ravnatelj Zdravko Šoštarić obiskala med 5. in 7. novembrom 2018. Sprejeli so jih 

ravnateljica šole, župan Sremske Mitrovice in predsednica Turistične zveze. V aprilu 2019 bodo 

obisk v Jakobskem Dolu vrnili. Šoli sta se dogovorili, da bosta izvedli izmenjavo primerov dobrih 

praks poučevanja in učenja.  

 

Zapisali: Mojca Križanec, prof. zgo-geo in Martina Šalamun, prof. slov. in ped. 

 
 


