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Kulturna dediščina nas osmišlja, izkazuje skupen kulturnozgodovinski kapital ter nas vedno znova spodbuja, da v tem hitro
spreminjajočem se času hipnih podob zaustavimo svoj korak.
Odkrivanje dediščine Vitanja postaja na naši šoli stalnica, njeni bogati elementi nas navdihujejo. Že tretje leto se pridružujemo iniciativi Dnevov evropske kulturne dediščine.
V Tednu kulturne dediščine (TDK) v oktobru smo izpostavili sakralno dediščino našega okolja
v vseh njenih dimenzijah. Učenci so v vzgojno-izobraževalnem procesu pod vodstvom mentorjev osvetljevali ta
segment dediščine
domačega kraja pri
vseh učnih predmetih in drugih dejavnostih učnega procesa.
Odpravili smo se na
pohodne poti med
sakralnimi
znamenji, ki jih je pripravila
mag. Tilka Jakop. Pohodne poti so nas
popeljale po pestri
zgodovini
križev in
kapel, ki nam pripovedujejo zgodbo o
veri naših prednikov,
s svojo lepoto pa nas
nagovarjajo še danes. Nekatera pozabljena samevajo,
druga so dobila novo preobleko, vsa pa
čakajo, da se jih spomnimo.
Poleg dejavnosti v TDK pa tečejo dediščinske aktivnosti na šoli skozi vse leto. Učenci spoznavajo razpoložljive zgodovinske vire in načine, kako iz starih zapisov poiskati lastne korenine.
Vstopajo v zanimive zgodbe naših prednikov. Spoznavajo tukajšnje navade in običaje , kulinariko, seznanjajo se z zanimivimi sogovorniki v kraju. Poslušajo in izvajajo ljudske pesmi, jih
analizirajo in ugotavljajo, kakšen je bil človekov odnos do življenja in smrti, do naravnih in
nadnaravnih pojavov, kakšna njihova morala o dobrem in zlu, kakšni ideali lepote...
Na zaključni prireditvi DEKD OŠ Vitanje, ki smo jo načrtovali 18. aprila 2020, smo želeli, da bi učenci v besedi, plesu, glasbi in dramatizaciji pokazali del dediščine, ki so jo spoznavali. Prekinitev rutiniranega šolskega dela pa nas ni zaustavila v oblikovanju glasila
DEKD, ki je pred vami.
Želimo si, da bi zanimanje za kulturno dediščino domačega kraja našim učencem tlakovalo pot v prihodnost.
Mojca Koban Dobnik, koordinatorka DEKD na OŠ Vitanje

DEKD POHOD

–

UTRINKI S POHODA

1. RAZRED

Učenci so se v začetku šolskega leta najprej seznanili s
projektom. O križih jim je spregovorila tudi ga. Petra Bukovec Mauh. Zbirali so slike, podatke o križih in kapelah
v bližini svojih domov.
Opravili so se tudi na športni dan z opazovanjem sakralnih znamenj v njihovi okolici. V šoli so iz papirja naredili
otroški križ s poljubnimi motivi.

Ob novem letu so oblikovali angelčke iz papirja ter jih
uporabili za novoletno dekoracijo.
Učenci 1.razreda, učiteljici Ida in Verica
Marljivi učenci pri ustvarjanju.

2. RAZRED

Učenci med ustvarjanjem na temo Križi in kapele v Vitanju.

Njihovi izdelki so na razstavi v šoli.

3. RAZRED

3. RAZRED

-

3. RAZRED

Pri

V župnijski cerkvi

4. RAZRED
Ob velikonočnem času se v naše domove
vračajo običaji, s katerimi vsako leto obujamo
praznično tradicijo.
Otroci (predvsem mlajši) se veselijo velike
noči predvsem zaradi zajčkov, ki jim natrosijo
velikonočna jajčka, s tem pa tudi veselje ob
iskanju skritih pirhov.
In ker so zajčki značilni prav za veliko noč,
smo jih izdelali tudi sami. Nekaj okrogloličnih
zajčkov smo postavili na mizo za okras, druge
smo izdelali kot voščilnice.
Naredili smo tudi velikonočni venček, ki je lep
pomladni praznični okras. Pobarvali smo pirhe na zdrav in okolju prijazen način, tako kot
so jih pripravljale naše babice in mame. Ta način barvanja pirhov se tudi še danes največ uporablja v našem domačem kraju.
Tako smo tudi mi, v prazničnih dneh, povabili svoje starše,
da skupaj napravimo
nekaj tradicionalnih velikonočnih pirhov. Poleg čebule
smo jih pobarvali še z drugimi naravnimi barvami.

Sami smo najprej nabrali zelišča, spomladanske cvetlice,
trave…, jih razporedili po jajcih, zavili v krpice, zavezali in
dali kuhat v vodo s čebulnimi olupki. Potem smo jih še premazali s slanino ali oljem, da so dobile lesk.
Naučili smo se
tudi okraševanja
pirhov s servietno
tehniko. Na koncu smo pirhe položili v košare,
nekaj pa smo jih obesili na veje v cvetličnih dekoracijah.
Pomagali smo pripraviti praznično mizo in jo
okrasili tudi z izdelki, ki smo jih naredili pri našem
prazničnem ustvarjanju. Dodali smo še cvetje,
ki smo ga nabrali v naših vrtovih in bližnjih travnikih.
Nastali so prisrčni praznični izdelki, v naših domovih pa je v teh dneh spet dišalo po orehovi
potici, šunki in drugih velikonočnih dobrotah.
Kljub temu, da je bila letos velika noč posebna, smo praznike preživeli lepo, v krogu svoje družine.
4. razred z razredničarko Magdo Pušnik

4. RAZRED

4. RAZRED

5. RAZRED

-

6. a
JEDI NAŠIH DEDKOV IN BABIC
Pri gospodinjstvu smo
se odločili, da bomo
pripravili jedi naših
dedkov in babic.
Najprej smo obiskali
naše babice in jih
Enej in njegove sadne kupe.
povprašali po jedeh,
ki so jih pripravljali in jedli nekoč.
Matevž je z babico pripravil
»farflce«.

Jerneju so lepo uspeli
kvašeni flancati.

Mark med pripravo sestavin
za mineštro.

Grega je cvrl miške.

Nato smo jih poprosili, da so nam te recepte zaupale in že smo se lotili kuhanja. Pri pripravi smo zelo uživali, saj je to bila večino izmed nas, nova izkušnja.
Receptov vam žal ne bomo zaupali, smo pa pripravili nabor slik iz dela naših
kuhinj.
Primož med pripravo
Žan je pripravil testo za
pito.

Ožbejeva pita je bila tako
dobra, da je takoj pošla.

buhteljnov.

Učenci 6.a z učiteljico
Melito Hrovat

6. B RAZRED
. b je v okviru razrednih ur in dejavnosti DEKD ustvarjal cerkvene koledarje za leto
2020. Pogovarjali smo se o šegah, običajih in navadah, ki nam jih kroji koledar. Npr.
na god sv. Martina, jemo pečeno gos, mlince in rdeče zelje. Ker je zgodovina največja učiteljica, smo v okviru razrednih ur raziskali, zakaj je temu tako. Ugotovili
smo, da je to zaradi legende, ki opisuje Martina kot prijaznega in usmiljenega vojaka in kasneje duhovnika, ki so si ga ljudje izbrali za škofa. Skromen kot je bil, se je
skril pred ljudmi na skedenj, a so ga glasne gosi izdale in tako je postal škof ter
eden izmed bolj priljubljenih svetnikov v naših krajih.
Vsi otroci imajo radi sv. Miklavža, ker jim prinese darila. Zakaj ravno 6. decembra?
Ugotovili smo, da takrat goduje sv. Nikolaj, ki je bil ravno tako dobrodušen in je pomagal ubogim ljudem. Tisti, ki greste kdaj v cerkev verjetno opazite, da ima g. župnik oblečen zelen, bel, rdeč, vijoličen ali zlat mašni plašč. Barve plašča ne izbere
glede na počutje, ampak mu to določa cerkveni koledar. Tem barvam pravimo
bogoslužne barve. Šolsko leto nam je prehitro minilo, veliko zgodb, šeg, navad in
običajev je ostalo neraziskanih, nenapisanih, nenarisanih... Preživele so stoletja,
ostajajo z nami in nam dajejo identiteto in okus drugačnosti.
Razredničarka 6. b
Petra Bukovec Mauh

DEKD pri pouku angleščine in
nemščine v 7. in 8. r

NOČ TAVELIKIH
Od 7. 10. do 11. 10. je OŠ Vitanje beležila Teden otroka, zato smo dobivali učenci manj
domače naloge in bili smo obvarovani trpljenja spraševanja.
V petek je bilo že zjutraj drugačno vzdušje na naši šoli in zato je tudi šola imela zaradi
tega drugačno dušo, saj smo se pripravljali na popoldanske jesenske delavnice. Zvrstile
so se delavnice: slikanje za natečaj, lepljenje pozitivnih misli na stopnice, lepljenje kotomera pred vrata matematične učilnice, priprave na poznejše igre, kjer smo se preizkusili
v hoji s hoduljami, hitrem preoblačenju, metanju žogice in skakanju v vrečah. Medtem so
drugi učenci (ki niso tekmovali) jedli kostanj in jabolčno pito ter pili jabolčni sok, ki so ga
pripravili učenci 9. razreda.
Dan smo zaključili z Nočjo tavelikih, kjer smo združili državne in šolske projekte: Mesec
skupnega branja, Pišemo z roko, Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden otroka. Najprej smo se z avtobusom odpravili k Berložnikovi kapeli na Pako, kjer smo poslušali pričevanje o nastanku Berložnikove kapele zakoncev Javornik. Potem smo se spustili v noč s
pripovedovanjem strašnih zgodb in s strahotami gozda prišli po desetih prehojenih kilometrih nazaj v šolo. Po večerji je osmi razred odigral premierno avtorsko dramsko igro
»Poroka…«. Noč smo zaključili z delom v delavnicah, v katerih je tudi nastal ta članek…
Neli Rotovnik, Ana Ema Jakop, Adam Mauh iz 7. r

Osmošolke med pripravami na dramsko uprizoritev poroke nekoč.

Tradicionalni poroki je
sledila tudi ohcet.

Razredničarka 9. r., Andreja Pinter Stajnko, je opravila

Klikni na povezavo za ogled posnetka:

