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OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA IN 

DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI PUHOVA

• Starejši občani in občanke so leta 2014, pod vodstvom 

Tanje Mijatovič, pričeli prihajati v šolo vsaj enkrat na 

teden. V ta namen so pripravili različne dejavnosti in 

delavnice, ki so učencem popestrile podaljšano bivanje. 

Učenci se zelo veselijo druženja z njimi.

• Pomoč so nam nudijo tudi v obliki spremstev na dnevih 

dejavnosti, pri učenju branja, pri izvedbi delavnic za 

Bevkov bazar ter pri različnih gibalnih aktivnostih.



Razgibali smo se ...

• Simbioza giba

Nekajkrat smo se na Osnovni šoli Franceta Bevka pridružili projektu 

Simbioza giba, katerega glavni namen je sodelovanje med različnimi 

generacijami ter gibanje. V svojo sredino k pouku športa medse 

povabimo stare starše najmlajših učencev ter starejše občane –

člane Dnevnega centra aktivnosti Puhova. 

Zanje, pod vodstvom naše upokojene športne pedagoginje Marice 

Žakelj, organiziramo zabavne spretnostne igre po postajah.

Pri gibanju in druženju se zelo zabavamo in sprostimo.







• Velika planina
Članice DCA Puhova so nas pospremile na Veliko planino.



• Delavnica tai – chi ter zumba
Starejši občani so nam podaljšano bivanje popestrili z zumbo in tai-

hijem.



• Igre naših dedkov in babic

V okviru športnega dne smo spoznali igre naših dedkov in babic. 



Ustvarjalne delavnice

• Članice so za nas pripravile številne 

delavnice:
» izdelovanje škratkov, pajkov na kuhalnicah, pujskov 

za srečo, knjižnih kazal, brošk in ogrlic iz fimo mase, 

eko sovic, valentinovih srčkov, hišk sreče, muc iz 

nogavic, ogrlic iz koledarjev, pustnih mask, različnih 

origami izdelkov, mandal, vetrnic iz papirja ...,

» peka piškotov in kruha,

» spoznavanje in utrjevanje različnih vrednot (sreča, 

spoštovanje, mir, solidarnost, prijateljstvo ...).



Foto utrinki iz delavnic





In še veliko več ...

• Prve šolske dni nudijo pomoč učencem pri prečkanju 

ceste,

• spremljali so nas na številnih dnevih dejavnosti,

• se igrali z otroki na igrišču,

• gospa Vida Ancelj pa celo leto pomaga našim učencem, 

da postanejo dobri bralci. K nam prihaja dvakrat 

tedensko po 90 minut. 


