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Nagrada za »vrtec v naravi« 
M ed prejemniki evropske nagrade za inovativno -poučevanje je tudi kamniški Vrtec Antona Medveda, 
v katerem se že dobrih deset let sis tematič_no ukvarjajo s prenosom dejavnosti iz igralnice v naravno 
okolje. S projektom With open arms/Z odprtimi rokami so svojo prakso še nadgradili. 

ANA JAGODIC _DOLŽAN .................................... ... 

Kamnik - Narava ponuja ve
liko možnosti za igro, uče· 
nje, ustvarjanje, razvoj ot• 
rok, nam. je povedala sve• 
tovalna delavka Janja -Hu
dej. »Na travniku na pri
mer lahko preberemo pra• 
vljico, ob potoku prešteva
mo in barvamo kamenčke, 
v gozdu pripravimo neki iz• 
ziv ... « V naravi je vse bolj 
spontano, k čemur pripo• 
more tudi io, da so otroci 
radi zunaj, posledično, kot 
opaža sogovornica, lažje so
delujejo in vsak lahko naj
de ter pokaže neko močno 
področje. »Imamo srefo, da 
so naše enote v neposredni 
bližini vseh naravnih oko
lij,« pravi Hudejeva. Vrtec 
ima 14 enot, ki jih. obiskuje 
okrog 940 otrok. Dejavno
sti na prostem so na urniku 
vsaj dve uri dnevno, ne gle
de na vreffie. 

S projektom With open 
arms/Z _odprtimi rokami 
programa Erasmus+ so že
leli svoje znanje in izku
šnje še poglobiti ter primer
jati in izmenjati izkušnje s 
področja gozdne pedago
gike in drugih alternativ
nih pedagoških metod. Pri 
tem so se posebej osredoto· 
čili na prakse, ki bi otrokom 
z manj priložnostmi, kot so 
priseljeni ali otroci iz soci
alno šibkejših okolij, olajša
le vključitev v vrtec. Po be
sedah svetovalne delavke, 

V Vrtcu Antona Medveda dajejo velik poudarek dejavnostim v naravnem učnem okolfu. 
/ foto; •rhiv vrtu 

Zaposle ni so okrepili svoje strokovne kompetence, 
predvsem za delo_ z otroki iz skupin z manj 
priložnostmi, in usvojili nove metode, ki jih lahko 
uporabljajo vsakodnevno v kreativnem z unanjem 

učnem okolju, je zapisano v obrazložitvi nagrade, ki jo 

je kamniški vrtec prejel za projekt With open arms. 

krje bila tudi koordinatori
ca projekta, so se pokazale 
potrebe po tem. 

Svojo prakso so 
nadgradili 

Projektne alctivnosti so za
čeli izvajati v letu 2018, do
brodošle usmeritve in ide
je so dobili pri kolegih na 

Islandiji, kasneje pa sta bili 
dve vzgojiteljici še na obisku 
v Italiji. Seznanitev z meto· 
dami dela in dobrimi pra
ksami, predvsem pa rezul
tati izkustvenega učenja, ki 
ga omogoča naravno oko
lje, so utrdili prepričanje, 

da so na pravi poti, obenem 
pa tudi razblinili določene 

predsodke, na primer o jezi
kovni oviri, je pojasnila pred
stavnica vrtca. 

Nagrada Evropske komi
sije je pika na i. »Tanagra
da nam zelo veliko pome
ni. Je potrditev dosedanjega 
dela in motivacija za naprej, 
da tudi ~ prihodnje delamo 
dobro;« pravi Hudejeva. 

Srefanje _s predstavniki 
drugih nagrajenih institu
cij, ki poteka prav v teh dneh, 
je nova priložnost za izme• 
n javoizkušenj, kot je še pou
darila sogovornica, pa je po· 
membno zlasti to, da izku. 
šnje lahko prenašajo na oko
liške vrtce. 

Suvereni šele, ko sami odločamo o usodi 
V Kamniku so s slovesnostjo in podelitvijo spominskih medalj zaznamovali današnji dan suverenosti. 

ALEŠ SENOŽETNIK 

Kamnik - Danes praznuje
mo dan suverenosti, v spo
min na dan, ko je pred 31 
leti zadnji vojak Jugoslovan
ske ljudske armade zapustil 
območje Republike Sloveni
je. V spomin na dogodke so 
v petek v Domu kulture Ka
mnik pripravili slovesnost, v 
okviru katere so podelili tudi 
spominske medalje članom 
Območnega združenja vete· 
ranov vojne za Slovenijo Ka
mnik - Komenda. 

» Država je suverena šele 
takrat, ko na njenih tleh ni 
tujih vojakov, ko sama bra
ni svoje ozemlje in ko sama 
odloča o svoji usodi,« je ob 
tej priložnosti povedal mini
ster za obrambo Marjan Ša
rec, ki je bil slavnostni go
vornik na prireditvi. V svo
jem govoru se je dotaknil 
začetkov tega procesa, ki 

Slavnostni govornik je bil minister za obrambo Marjan 
Šarec. J Foto: A/d Seno!ttnlk 

segajo v čas pred stoietjem, 
ko je general Rudolf Maister 
priključil severovzhodni del 
ozemlja, in so se nadaljevali 
z bojem proti okupatorjem 
med drugo svetovno vojno 
ter se nazadnje zaključili z 

desetdnevno vojno in obli
kovanjem neodvisne drža
ve. »Z demokratičnimi vo
litvami so se začele aktivno
sti za samostojno in neodvi
sno državo in danes Si nih
če ne more lastiti zaslug, 

kajti to je zasluga naroda,« 
je dejal Šarec in ob tem po
udari, da čeprav danes sliši
mo drugače, politika ni bila 
enotna, še kako enoten pa je 
bil narod. »Veteranke in ve
terani, ki ste takrat aktivno 
sodelovali, ste ključno pri
pomogli k temu, da smo se 
lahko osamosvojili,«. je še 
povedal in opozoril tudi na 
aktualne razmere v Ukraji
ni. »Od 24. februarja naprej 
se še kako jasno kaže, kako 
pomembno je imeti lastno 
silo, kako pomembno je 
imeti lastno vojsko in lastne 
usposobljene ljudi, ki se 
znajo braniti. Spet smo pri
ča vojni in narodu, ki druge
mu narodu ne pusti živeti, 
kot želi,« in sklenil z misli
jo, da nam ni bilo nič podar
jeno, niti vstop v EU in zvezo 
Nato, a smo danes del teh in
tegracij in enakopravni par
tnerji obeh zvez. 
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Kostanj pekli tudi 
na Katarini 

Topol - Kostanja je letošnjo 
jesen veliko, tako da organi
zatorji tradicionalnega do
godka Kostanjeva nedelja 
na Katarini s tem niso ime
li skrbi. Pred Osnovno šolo 
Topol so pripravili pestro do
gajanje. 

» Potrudili smo se fun bolj 
popestriti današnji dogodek. 
Vesel sem, da so se odzva• 
li lokalni pridelovalci, tukaj 
so tudi otroci iz-Podružnične 

osnovne šole Topol. Nabra
li smo okrog sto kilogramov 
kostanja in mislim, da bomo 
spekli pravvsega. V ponudbi 

so tudi lokalni med, žganje, 
piškoti, drugi pridelki, sok iz 
jabolk iz šolskega sadovnja
ka, kuhanovino, aj,člani na
šega društva pečejo palačin
ke ... Ne smem pozabiti na 
gobov in krompirjev golaž, 
ki sta odlična. Priprayljata it\ 
domača ekipa in ekipa iz Tu
rističnega društva Smlednik. 
Z obiskom smo zelo zado
voljni,« je povedal Žiga Krši
nar, novi predsednik uradno 
še Turističnega društva Kata· 
rina, ki je v preimenovanju v 
Turistično društvo Polhog
rajski dolomiti in bo v svoje 
delovanje vključevalo širše 
območje. 

S~ldi so okrog st~ kiiogramov kostanja. Na s liki ie drugi z 
desne predsednik Turističnega društva Katarina žiga Kršinar. 
/FO!o:J.bjaBtiton<elj 

Zgodovina nas ni 
nič naučila 

Žiri - V krajevni organiza• 
ciji Združenja borcev (ZB) 
za vrednote NOB Žiri so se 
s tradicionalno prireditvi
jo Dan spomina spomnili 
dogodkov 23. oktobra 1943, 
ko so iz Žirov izgnali nem
ško vojsko. že dan po odho
du nemških vojakov, 24. ok
tobra 1943, so na Ledinici 
kot prvi na Gorenjskem us
tanovili narodnoosvobodil
ni odbor za občino Žiri in 
vzpostavili z ametke obliko
vanja narodne oblasti. 

»Zgodovina naj bi bila uči
teljica življenja. A tu sem v 
dilemi: ali je zgodovina sla
ba učiteljica ali pa smo mi 
slabi učenci. Vojne grozote 

iz preteklosti nas očitno niso 
naučile, da vojna ni rešitev,« 
je · zbrane nagovoril slav
nostni govornik, predsednik 
ZB za vrednote NOB Žiri 
Ivan Albreht. Po njegovih 
besedah je namreč ta ras na 
svetu odprtih 27 konfliktov, 
ki zajemajo 3,2 milijarde sve
tovnega prebivalstva, priza• 
detim na teh območjih pa na
menjamo kar osemdeset od
stotkov humanitarne pomo
či. »Občutek imam, da svetu 
za toni mar,« je dejal Albreht 
in razložil, da namesto da bi 
s i prizadevali za mir in vse 
napore usmerjali v kona• 
nje konfliktov, se zaradi voj
nega dobičkarstva s podpiho
vanjem in oboroževanjem ti 
konflikti cel~ vzdržujejo. 


