
ŠIRIMO SOLIDARNOST 

Ta svet ni popoln. In učenci 8.c Osnovne šole Vič se tega zavedamo. Zato 

smo sodelovali v Humanitasovem projektu »Širimo solidarnost«. 

Odločili smo se, da otrokom iz azilnega doma polepšamo vsaj eno popoldne. 

Pri razredni uri smo skupaj z učiteljicama določili datum dogodka. Kasneje smo se 

učenci sami zmenili za potek dogodka in njegov program. 

Ko je končno prišel dan dogodka, 5.6.2021, smo se s kolesi odpravili v Tivoli in 

določili mesta točk za skriti zaklad. Kasneje so se nam pridružili še učiteljici in otroci. 

Naprej smo se postavili v krog in se predstavili. Potem so se starejši otroci in nekateri 

učenci igrali različne igre npr. Črni mož, skrivalnice. Ostali pa smo se igrali z mlajšimi 

na igralih. Tako smo se igrali približno eno uro, nato pa je prišel čas za skriti zaklad. 

 

Pred tem smo se posladkali še s palačinkami, ki so jih naši sošolci, ki se 

dogodka žal niso mogli udeležiti, dobrodušno spekli. 

 

Pripravili smo štiri točke: 

➢ Na prvi točki so se morali spustit po ziplinu, brez da bi se dotaknili tal. 

Vsi so bili uspešni, zato so dobili naslednji namig.  

 



➢ Na drugi točki so dobili šablone z različnimi liki, in iz njih morali narisati 

čim bolj izvirno pošast. Ker so bile vse zelo izvirne in zanimive so si 

prislužili drugi namig. 

➢ Na tretji točki, smo se razdelili v dve skupini. Igrali smo se igro, pri kateri 

imaš določeno število rok, nog in drugih delov telesa in skupina se 

mora tako organizirati, da imajo tisto število delov telesa na tleh. Vse so 

opravili odlično, zato smo jih dali še zadnji namig.  

 

➢ Na zadnji, četrti točki, smo se igrali pantomimo živali. V tem so se 

izkazali zelo dobro, zato so dobili črke in iz njih morali sestaviti njihov 

»zaklad«. To je bil… SLADOLED!!!  

  

    

S slastjo so ga pojedli, za oboje pa je kar prehitro prišel čas slovesa. Glede na 

to, da so nas spraševali, če se vse to dogaja vsak teden in njihove nasmehe na 

njihovih obrazih, se mi zdi da so bili otroci zadovoljni. Mi pa smo se utrujeni, a 

zadovoljni vrnili domov. 

     Članek pripravila Klara Prešeren, učenka 8.c 

     Fotograf: Tilen Kermavner, učenec 8.c  


