
V okviru programa krožka prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja smo se 
povezali z Medgeneracijskim centrom Bistrica. 

Učenci 4. b razreda so v četrtek, 17.10.2013, ob 10. uri, so za oskrbovance  MGC 
Bistrica uprizorili gledališko igrico Pekarna Mišmaš. Predstavo si je ogledalo veliko 
oskrbovancev, njihovih sorodnikov in prijateljev. Po predstavi so z mladimi igralci tudi 
družili, izrazili svoje navdušenje nad njihovo igrico in obiskom. Izrazili so željo, da jim 
še kaj zapojejo. Učenci so z velikim veseljem ugodili njihovi želji in jim zapeli več 
otroških pesmic. Na koncu so se posladkali z dobrotami, ki so jim jih pripravili v 
kuhinji doma. 

V sredo, 13.11.2013, ob 15. uri je  ob 1. obletnici uradne otvoritve MGC Bistrica v avli 
doma potekala slavnostna prireditev s kulturnim programom. K izvedbi programa so 
povabili tudi našo šolo. Sodelovali smo z osmimi plesnimi točkami. Nastopile so 
Sovice, jazz plesni par Tjaša in Lea, Navijaške sovice, Hip hop plesni par Lana in 
Manca, freestyle plesni par Tjaša in Zala, Mini sovice, Sovice mladinke in še enkrat 
Mini sovice. S svojimi vrhunskimi nastopi so obogatile program. Stanovalci, svojci, 
vabljeni in ostali obiskovalci so jih nagradili z močnim aplavzom. 

Člani krožka prostovoljstva smo se v četrtek, 14. 11. 2013, ob 14. uri udeležili 
delavnic v Medgeneracijskem centru Bistrica, kjer smo skupaj z oskrbovanci 
izdelovali novoletne okraske. Delavnic se je udeležilo 14 prostovoljcev. Delavna 
terapevtka, oskrbovanci in prostovoljci so skupaj pripravili delovno površino in 
material za izdelke. Izdelovali smo izdelke iz embalaže za jajca, iz kartona in venčke. 
Udeleženci so pri delu sodelovali, si pomagali, oskrbovanci in učenci prostovoljci so 
med delom prijetno poklepetali in skupaj preživeli prijetno popoldne. Izdelke smo 
prodajali na šolskem bazarju v torek, 19. 11. Na bazar smo povabili tudi oskrbovance 
MGCja Bistrica. 

  

NASTOP NA PRIREDITVI OB PRIHODU MIKLAVŽA V MGC BISTRICA 

  

 

  



V petek, 6. 12. 2013, so učenci naše šole nastopili na prireditvi ob prihodu Miklavža v 
MGC Bistrica. Učenci 1. b so zapeli 4 pesmice: Prvič v šolo, Burja piha, Ježek in 
medved ter Ura. Recitirali so pesem o levi in desni roki ter pesem Korenjak.  
Zaplesali so ples Merengue in zaigrali igrico Rokavička. Učenci so pokazali veliko 
znanja, smisla za igro in s svojo prisrčnostjo očarali gledalce. 

  

 Učenki Tjaša Janežič in Lea Lilik, ki plešeta v plesni skupini Sovice sta  zaplesali 
jazz ples, s katerim sta na državnem prvenstvu zasedli 1. mesto v kategoriji otroški 
jazz pari. Njun nastop je bil koreografsko in izvedbeno prava paša za oči. 

  

 Špela Hribar in Monika Majcen sta zapeli pesem Taylora Swifta – Safe and sound v 
angleščini, ter pesmi Aleksandra Mežka – Siva pot in Pop designa – Na božično noč. 
Špela Hribar pa je hkrati še spremljala na kitaro. Ob ganljivih besedilih in čustveno 
zapetih pesmih, si je marsikdo od poslušalcev obrisal kakšno solzo. 

  



 

 Na koncu so učenci vsakemu obiskovalcu podarili novoletno voščilnico, ki so jo sami 
izdelali. Poklicali so tudi Miklavža, ki ga je spremljal hudiček, ki pa ni bil nič strašen, 
celo zelo zabaven je bil in otroci se kar niso mogli posloviti od njega. 

 Za gledalce in tudi za nastopajoče je bilo srečanje zelo lepo doživetje. 

  

S sodelovanjem bomo nadaljevali in v glavi že nastajajo nove ideje in načrti.  

 


