
KULTURNA DEDIŠČINA GRE NA OSNOVNO ŠOLO FRANA ROŠA 
 
 
Kako približati kulturno dediščino mladim ljudem, ki poznajo skoraj vse 
sodobne računalniške igrice, nimajo pa več stika s predmeti, igrami in 
običaji, ki so jih poznali naši ljudje včasih? 
 
Na to vprašanje smo na Osnovni šoli Frana Roša odgovorili tako, da 
smo se pridružili projektu Dnevi evropske kulturne dediščine, ki želi 
približati kulturno dediščino vsem generacijam. Odločili smo se za temo 
Igre in igrače, kot smo jih poznali nekoč.  
 
Učenci smo pri sorodnikih, zlasti babicah in dedkih, povprašali za stare 
igrače, s katerimi so se nekoč igrali. Izvedeli smo njihova imena, 
povprašali za njihovo starost in tako oblikovali razstavo igrač nekoč. 
Našlo se je marsikaj zanimivega; od slamnatih lutk, do medvedkov, 
lojtrnikov in hodulj. Pobrskali smo za igrami, ki so se jih igrali naši stari 
starši, pravila zapisali na plakate in se pripravili na popoldansko druženje 
z vsemi generacijami, ki je na naši šoli potekalo 30. septembra. 
 
Ob 17. uri smo se udeležili kulturne prireditve. Ker je bilo vreme lepo, je 
kulturni program  potekal na ploščadi pred šolo. Prvošolci so ob 
spremljavi glasbe zaplesali star ljudski ples. Četrtošolci so uprizorili skeč, 
s katerim so želeli prikazati, kako je, kadar starši nimajo časa svoje 
otroke. Starejše učenke so prebrale nekaj misli  iz zakladnice ljudske 
modrosti.  Skupno  srečanje se je nadaljevalo tako, da smo nekateri 
učenci s sorodniki odšli v razrede, drugi pa so se družili zunaj. Igrali smo 
igre, kot so ristanc, gnilo jajce, ali je kaj trden most in druge. Sočasno sta 
potekali tudi delavnici. V prvi so učenke šivale punčke iz blage, v drugi 
pa so barvale vrtalke oziroma marjance.  
Dan smo osvežili s prigrizki svežih jabolk in suhega sadja.  
 
Prireditev in skupno druženje ob starih ljudskih igrah, delavnicah in 
razstavi nas je približala času brez tablic in računalnikov, hkrati pa smo 
spoznali, da jih ob takšnem preživljanju prostega časa prav nič ne 
pogrešamo.   
 
Larisa Ravnjak in Maja Omerzu, 8. a.  
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