
PROJEKT »VKLJUČUJEMO IN AKTIVIRAMO« V SKUPINAH  PPVI5 IN PPVI6A 
 

V četrtek, 4.1. smo na CVIU pričeli z izvajanjem projekta Javne 

agencije za knjigo, »Vključujemo in aktiviramo«.  Glavni cilj projekta 

je socialna aktivacija ranljivih skupin z vključitvijo kulturne 

komponente.  

 
Učenci PPVI5 in PPVI6A, vključeni v projekt, bodo skozi program 

utemeljen na ustvarjalnosti in kulturi, pridobili znanje in 

kompetence, ki bodo pripomogla k njihovi lažji socialni aktivaciji. 

Mentorica, ki bo učence popeljala skozi zgodbe knjig priznanih 

slovenskih avtorjev, je Bina Štampe Žmavc, pisateljica, pesnica, 

režiserka in prevajalka. 

 

Na prvih dveh srečanjih smo z mentorico Bino Štampe Žmavc 

spoznali Haiku, trivrstično pesniško obliko japonskega izvora. Haiku 

skrajno zgoščeno prikazuje trenutke iz narave, ki se povezujejo z 

dogajanji v človekovi notranjosti.  

Tako so, ob pomoči mentorice, nastali prvi Haikuji naših učencev na 

temo letnih časov. Haikuje so učenci tudi likovno upodobili: 

 



 

  



 

Pomlad na mojem bregu. 
Zvončke nabiram. 
V srčku je zvonček. 
(Teja Stropnik) 

 

Snežinke padajo. 
Zunaj je belina. 
Srček se smeji. 
(Kaja Praprotnik) 

 

Gledam snežinke. 
Kako padajo. 
Rada se kepam. 
(Barbara Škoflek) 

 

Modro morje. 
Toplota kamnov. 
Lepo. 
(Lea Bitenc) 

 

Zima bela. 
Sanke drsijo po snegu. 
V srcu je zima. 
(Maruša Golčer) 

Jesen je dolga. 
Listje šumi. 
Nikamor se nam ne mudi. 
(Zala Pirec) 

Poletje. 
Kopamo se na morju. 
Vesela sem. 
(Sanja Grabovec) 

Rože nabiramo. 
Podarim jih atiju. 
Sem vesela. 
(Rosana Štiglic) 

 

 

Izvedle smo tudi RENGO – poezija, ki jo je napisal več kot en avtor. 

Poteka tako, da si vsak učenec izmisli en verz. Vsak naslednji verz, ki 

si ga izmisli drug učenec, se mora navezovati na prejšnjega. 

Sodelovali so vsi učenci in tudi učiteljici Mateja Meh in Nina Koletnik.  

Nastal je Haiku na temo pomlad: 

 

Nabiram šopek rož za mamo. (Barbara Škoflek) 

Šopek diši. (Kaja Praprotnik) 

Sonce toplo sije. (Miha Blažič) 

Vesela sem, ker je pomlad. (Sanja Grabovac) 

Rada nabiram zvončke. (Teja Stropnik) 

Zvončki so beli. (Lea Bitenc) 



Pomladne rože so lepe. (Rosana Štiglic) 

Šopek nesem mami. (Josip Grbić) 

Roža v vazi oveni. (Maruša Golčer) 

Pomlad je topla. (Zala Pirec) 

Srce razbija. (Mateja Meh) 

Odnese me v sanje. (Nina Koletnik) 

 

V okviru dosedanjih srečanj so učenci stopili v stik s poezijo in imeli 

možnost estetskega doživetja. 

Veselimo se naslednjega srečanja.  

 

 
 

 

 

  



 
 


