HUMANITARNA AKCIJA ZA OTROKE AFRIKE NA OŠ PREVOLE
Ksenja, Anja, Jure, Simon, Jure, Veronika, Kristjan in Katarina so petošolci, ki so bili v
šolskem letu 2010/2011 vključeni v celoletni projekt »Mi smo Afričani«, zasnovanem po
posebnem pedagoškem pristopu Storyline (www.storyline.si)

Slika 1: Na obisku v živalskem vrtu, kjer smo si ogledali afriške živali

»Storyline je celosten pristop k učenju in poučevanju, za katerega je značilno poučevanje v
obliki zgodbe, ki jo ustvarjajo učenci skupaj s svojim učiteljem v razredu«.
Na OŠ Prevole smo z izdelavo afriških oseb – Masajev, ki smo jih naselili v revno afriško vas
v Keniji, ustvarili nepozabno afriško zgodbo, vanjo pa vključili tudi učitelje, učence in
njihove starše.
V samem začetku našega ustvarjalnega popotovanja o »črni celini« nismo vedeli prav veliko.
O tamkajšnjem življenju revnih afriških otrok, ki obiskujejo OŠ Bukinda, v okrožju Kabale na
JZ Ugande, nas je novembra 2010, na potopisnem predavanju na OŠ Ob Rinži v Kočevju,
poučila Irma Šinkovec, prostovoljna učiteljica v Ugandi. Spoznali smo, da je življenje afriških
otrok zelo skromno in revno, saj tamkajšnji otroci nimajo zvezkov, knjig in ne svinčnikov –
njihovo pisalo je lesena palica, zvezek pa pesek na igrišču. Ja, njihovo življenje in delovanje v
šolskih klopeh je precej drugačno od našega, kar nas je zelo pretreslo.
Ker smo imeli priložnost navezati stike prav z učenci OŠ Bukinda iz Ugande, smo jim že v
decembru 2010 poslali knjigice z naslovom »This is me – To sem jaz«, ki smo jih izdelali
sami. Nad našimi izdelki so bili tako navdušeni, da so nam poslali nekaj fotografij, ki nazorno
prikazujejo ugandske šolarje ob prebiranju naših izdelkov.

Slika 2: Ugandski učenec ob prerisovanju
risbe ene izmed učenk Oš Prevole

Slika 3: Uganski šolarji ob pregledovanju naših
knjigic "This is me"

Izjemne fotografije iz vsakdanjika ugandskih otrok ter žalostne zgodbe o njihovem precej
drugačnem življenju, kot ga poznamo mi, so nas prepričale, da na OŠ Prevole izpeljemo
HUMANITARNO AKCIJO! Z akcijo zbiranja denarnih prispevkov smo pričeli v začetku
junija 2011 ter jo uspešno zaključili 24. junija 2011 na prireditvi ob zaključku pouka z
dramatizacijo afriške zgodbe »Mavrični deklici«, ki je z moralnim sporočilom dokončno
prepričala vse navzoče. Z zbranimi sredstvi smo kupili šolske potrebščine, ki jih ugandski
šolarji nujno potrebujejo. Tako jim bomo zagotovo polepšali prve šolske dni!

Slika 4: Petošolke ob dramatizaciji afriške zgodbe
"Mavrični deklici"

Za pomoč pri zbiranju in pridobivanju sredstev se iskreno zahvaljujemo ravnateljici, učiteljem
in drugim delavcem OŠ Prevole, vsem učencem in njihovim staršem.
Posebna zahvala pa gre podjetju Kopija Nova, ki je ravno ob Tednu otroka našim afriškim
prijateljem podarila zvezke v skupni vrednosti 100 evrov.

Učenci 5. razreda OŠ Prevole z mentorico Matejo Plot

