
MEDNARODNI DAN PRIJAZNOSTI (13. november 2021) 

 

Tako kot lansko šolsko leto tudi v letošnjem v okviru Unesco projekta Pošljimo sapico 

prijateljstva sodelujemo z domom starejših Idila, a na žalost še vedno na daljavo.  

Skupaj z delavci naše šole in doma starejših smo se odločili, da bomo obeležili mednarodni dan 

prijaznosti. Kljub razdalji smo želeli drug drugemu polepšati dan. Oskrbovanci doma in učenci 

so pobarvali kamenčke, ki so jih kasneje okrasili in nanje zapisali lepo besedo ali misel. Učenci 

so ob ustvarjanju kamenčkov izredno uživali in nestrpno čakali, da prejmejo kamenčke 

oskrbovancev doma starejših Idila.  

   
KAMENČKI UČENCEV OŠ PESNICA IN PODRUŽNICA PERNICA 

 

Ob mednarodnem dnevu prijaznosti, 13. novembra 2021, smo si kamenčke med seboj izmenjali. 

Ob ustvarjanju smo se z učenci poskušali držati načela:  

NAJ BO MEDNARODNI DAN PRIJAZNOSTI VSAK DAN! 

In če so naši kamenčki pričarali nasmeh na obraz vsakega izmed oskrbovancev doma starejših 

Idila in so v srcu začutili toplino, smo dosegli svoj namen. 

 

   
KAMENČKI OSKRBOVANCEV DOMA STAREJŠIH IDILA 

 

mentorica Martina ROJS 

  



BOŽIČNO-NOVOLETNA PROSLAVA in PROSLAVA OB DNEVU 

SAMOSTOJNOSTI in ENOTNOSTI 

 

Pred prazniki (24. 12. 2021) je na naši šoli potekala božično-novoletna proslava in hkrati 

proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti naše države, Slovenije. 

Želeli smo, da so del te proslave tudi oskrbovanci doma starejših Idila, zato smo jo posneli in 

poslali v dom starejših Idila. Na tak način so si lahko poleg proslave ogledali tudi, kakšna znanja 

in talente imajo naši učenci in učenke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OSKRBOVANCI DOMA STAREJŠIH IDILA MED OGLEDOM PROSLAVE 

 

Upamo, da so v domu starejših ob posnetku proslave uživali, v novem letu pa smo jim zaželeli 

predvsem zdravja, veselja in osebnega zadovoljstva. 

 

mentorica Martina ROJS 

  



VELIKONOČNE DELAVNICE (14. april 2022) 

 

14. aprila 2022 smo za starše in učence OŠ Pesnica in podružnica Pernica organizirali 

velikonočne delavnice. Starši in otroci so izdelovali razne izdelke na temo velike noči. Pri tem 

smo sodelovali tudi z domom starejših Idila. Vodstvo doma, zaposleni in oskrbovanci so nam 

prijazno in nesebično donirali izdelke, ki so jih oskrbovanci in zaposleni izdelali sami. Naši 

učenci in njihovi starši so bili nad njimi navdušeni. 

Na teh delavnicah smo zbirali prostovoljne prispevke, katere bomo v bodoče namenili za nakup 

dodatne literature v naši šolski knjižnici. Kot je že bilo prej omenjeno, so izdelki doma starejših 

Idila poželi veliko občudovanja in na podlagi teh izdelkov smo zbrali kar nekaj prostovoljnih 

prispevkov.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tem mestu bi se radi iskreno in iz srca zahvalili oskrbovancem, zaposlenim in vodstvu doma 

starejših Idila za darovane izdelke in posledično za donacijo v našo šolsko knjižnico, ki smo jo 

prejeli na podlagi prostovoljnih prispevkov staršev in učencev za njihove izdelke.   

ISKRENA HVALA! 

 

 

mentorica Martina ROJS 


