SPLETNO GLASILO MDPM, MESEC APRIL 2021

 EVROPA V ŠOLI
 VRTNARSKI DELAVNICI
 DOPISNA PREDAVANJA
 SEMINAR ZA VZGOJITELJE
 RAZPISI LETOVANJ IN TABOROV
 SOCIALNO HUMANITARNA DEJAVNOST
Kljub težkim pogojem dela »na daljavo« se naša dejavnost ni ustavila.
Nekatere aktivnosti smo izvedli dopisno, največ truda pa smo vložili v
socialno humanitarno dejavnost.
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EVROPA V ŠOLI

Letos so iz celjske regije državno nagrado osvojili :
3. mesto v VIDEO NATEČAJU
Ime in priimek: Lina Kačičnik
Naslov dela: Smet za nekatere ljudi, hrana za druge
Razred in šola: 8. razred, OŠ Frana Roša Celje
Mentor/-ica: Maja Skakić
Čestitamo !!!
Regijskim nagrajencem in mentorjem je bila namenjena svečana državna prireditev, ki naj bi bila 9. maja v
Ljubljani, a je zaradi epidemije t odpadla, oz. bo organizirana jeseni, če bodo dani pogoji zanjo.
Razstava izbranih likovnih in fotografskih del udeležencev smo vseeno postavili in bo odprta do oktobra
2020 v prostorih MDPM Celje in MČ Gaberje v Celju, Kidričeva 3/II. Vsa dela regijskih nagrajencev bodo
objavljena v posebnem zborniku , ki ga bodo osnovne in srednje šole, mentorji in učenci, društva, sponzorji
in drugi prejeli po elektronski pošti, objavljen pa bo tudi na naši spletni strani www.mdpm-celje.si .

Vse v zvezi z državnimi nagrajenci bo poskrbela ZPMS. Diplome bodo prav tako pošiljali direktno na
šole,. UKOM je za nagrajence pripravil tudi novo družabno igro.
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DRUŠTVO BRALNA BRALNE

ZNAČKE

ZNAČKA SLOVENIJE – ZPMS

DRUŠTVO BRALNA ZNAČKA SLOVENIJE – ZPMS
VPRAŠALNIK ZLATI BRALEC/ZLATA BRALKA
ŠOLSKO LETO 2020/2021
URADNI NAZIV ŠOLE
ULICA IN HIŠNA ŠTEVILKA
POŠTNA ŠTEVILKA IN KRAJ
TELEFON ŠOLE
E-NASLOV ŠOLE
IME IN PRIIMEK MENTORJA/KOORDINATORJA BZ
TELEFON MENTORJA BRALNE ZNAČKE
E-NASLOV MENTORJA BRALNE ZNAČKE
Podatke, pridobljene v vprašalniku, bomo uporabili zgolj za pripravo programa Zlata bralka/zlati bralec in razvojno delovanje na področju bralne kulture in družinske
pismenosti.

PODATKI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
RAZRED
SPOL
ŠT. VSEH
UČENCEV

1. R.
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ž

2. R.
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ž

3. R.
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ž

4. R.
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ž

5. R.
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ž

6. R.
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ž
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ž
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ŠT. BRALCEV
ŠT.
MENTORJEV
BZ
ŠT. ODDELKOV
m

ž

»ZLATI BRALCI«/»ZNAČKARJI« V LETU 2019/2020

Prosimo, vpišite število:

1. Ali ste imeli v šolskem letu 2019/2020 težave pri zagotavljanju knjig za potrebe BZ?
DA
DELNO
NE
Če želite, lahko svoj odgovor utemeljite:
__________________________________________________________________________________
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2. Koliko knjižnega gradiva je v šolskem letu 2019/2020 kupila vaša šola za šolsko knjižnico? Če je možno, nakup tudi finančno
ovrednotite.
Literarna/leposlovna dela: št. izvodov:__________________________; ocena vrednosti (v
evrih):_____________________________________
Poučna/neleposlovna/stvarna dela (ne upoštevajte učbenikov!): št. izvodov:_____________; ocena vrednosti (v
evrih):___________________
Če želite, lahko svoj odgovor utemeljite:
___________________________________________________________________________________
3. Ali knjige, ki vam jih je v šolskih letih 2018/2019 in 2019/2020 podarilo Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, uporabljate
pri delu z učenci?
DA
DELNO
NE
Če želite, lahko svoj odgovor utemeljite:
___________________________________________________________________________________
4. Ali so vam pri oblikovanju bralnih seznamov v pomoč različni IZBORI KNJIG, ki jih najdete na spletni strani BZ?
DA
DELNO
NE
Če želite, lahko svoj odgovor utemeljite:
___________________________________________________________________________________

5. Ali pri svojem delu, izdelavi seznama, izbiri najnovejših knjig … upoštevate nominirana in nagrajena dela s slovenskimi
nagradami za mladinsko književnost:

DA

NE

večernica
Obkrožite lahko več odgovorov.
a) nakup
b) bibliopedagogika

c) promocija

d) drugo

Zakaj ne?


DA

nagrada Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico
Obkrožite lahko več odgovorov.
a)

NE

nakup

b) bibliopedagogika

c) promocija

d) drugo

desetnica
Obkrožite lahko več odgovorov.
a) nakup
b) bibliopedagogika
Zakaj ne?
priznanje zlata hruška

c) promocija

d) drugo

Zakaj ne?


DA
NE

DA

Obkrožite lahko več odgovorov.
a) nakup

NE

b) bibliopedagogika

c) promocija

d) drugo

c) promocija

d) drugo

Zakaj ne?


DA

Levstikove nagrade
Obkrožite lahko več odgovorov.
a) nakup b) bibliopedagogika

NE

Zakaj ne?


DA
a)

nagrade, priznanja, plakete Hinka Smrekarja (nagrade Slovenskega bienala ilustracije)
Obkrožite lahko več odgovorov.
nakup b) bibliopedagogika
c) promocija
d) drugo
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NE

Zakaj ne?

6. Ali pri svojem delu, izdelavi seznama, izbiri najnovejših knjig … uporabljate Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig
oz. Knjigometer, ki ju pripravlja MKL, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo?
Priročnik
DA

Obkrožite lahko več odgovorov.
a) nakup

NE

b) bibliopedagogika

c) promocija

d) drugo

Zakaj ne?

Knjigometer
DA

Obkrožite lahko več odgovorov.
a)

nakup b) bibliopedagogika
c) promocija
d) drugo
NE
Zakaj ne?
Ali poznate znak za kakovost »zlata hruška«?
DA
NE
Če DA, označite, kje pri svojem delu ga upoštevate. Obkrožite lahko več odgovorov.
a) nakup
b) bibliopedagogika
c) promocija
d) drugo
7. Ali:
-

uporabljate spletno stran Bralne značke: www.bralnaznacka.si?
DA, REDNO VSAK MESEC ALI POGOSTEJE NEKAJKRAT NA LETO

NIKOLI, SKORAJ NIKOLI

spremljate FB Bralne značke?
DA, REDNO VSAK MESEC ALI POGOSTEJE

NEKAJKRAT NA LETO

NIKOLI, SKORAJ NIKOLI

uporabljate Priporočilnico?
DA, REDNO VSAK MESEC ALI POGOSTEJE

NEKAJKRAT NA LETO

NIKOLI, SKORAJ NIKOLI

8. V naslednjem šolskem letu pripravljamo novo spletno orodje za ocenjevanje knjig, predstavljenih v Priporočilnici, namenjeno
mentorjem in mladim bralcem.

Ali menite, da bi vi in vaši mladi bralci takšno orodje radi uporabljali?
DA
MOGOČE
NE

Ali lahko predlagate še kakšna druga spletna orodja, ki bi vam pri delu prišla prav?
__________________________________________________________________________________________________
____________
9. Ali ste v šolskem letu 2019/2020 sodelovali v Nacionalnem mesecu skupnega branja?
DA
NE
Če DA, označite, na kakšen način. Obkrožite lahko več odgovorov.
a) uporabljali smo spletni dogodkovnik b) pripravili smo poseben dogodek c) informirali smo zaposlene in/ali starše
drugo
-

-

d)

Ali ste uporabljali/uporabljate gradivo, ki smo ga v šolskem letu 2019/2020 poslali v okviru akcije Beremo skupaj (plakati,
razglednice)?
DA
NE
Kaj (poleg plakatov, razglednic) bi si želeli kot promocijsko gradivo?
__________________________________________________________________________________________________
__________

10. Izobraževanja: katere vsebine, predavatelje potrebujete, predlagate?
__________________________________________________________________________________________________________
___________
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11. Katerega slovenskega avtorja bi še želeli na seznamu avtorjev na naši spletni strani?
__________________________________________________________________________________________________________
___________
12. Ali razmišljate, da bi v novem šolskem letu osnovali medgeneracijsko bralno skupino?
/Sodelujejo predvsem učenci 3. triletja in odrasli oz. starejši bralci; prebrane knjige učencem lahko upoštevate tudi pri bralni
znački./
DA
MOGOČE
NE

NAJLEPŠA HVALA ZA ODGOVORE!

POSLANICA
Bodi vesel!
si reče človek, ko pošteno pomisli, da bi lahko bilo še huje.
V predpisanem prostoru čimbolj po svoji meri živeti.
Bom, to zna tudi krompir pod zemljo!
si rečem. In še: če bi se odpravil v vesolje s hitrostjo iznad svetlobne –
kar si človek niti predstavljat ne more, saj bi moral tedaj živeti pred
svetlobo, v črnem in brez trdnih obrisov okoli sebe –
bi bilo šele pošastno. Strah in preplah.
Tudi če bi se skušal spogledati z vsem drobirjem okrog sebe:
z mrčesom, od muhe do bolhe, od mravlje do mresta kake žabe,
bi bilo kar pošteno strašno. In še bolj grozno, če bi hotel stopiti
v spoštljivo v razmerje, s sočutnim obzirom do kake bakterije ali virusa,
mikrofavne in mikroflore.
Saj od tega razmerja tudi človeška bitja živimo, ne?!
Prav tako če bi se slon ali kit hotela ljubiti z mano, bi bila ta ljubezen nesrečna.
Pa ne zaradi tega, ker sem heteroseksualen ali imam predsodke do veganov.
Zaradi neprilagojene postave bi slon in kit zašla v psihološke in praktične težave.
Ko se rodim, sem majhen, a lep čas potem rasem.
Zanimivo mi je vse na moji poti, kar po moji meri spreminja svojo težo in pomen.
Veliko dogodkov in zgodb puščam za sabo, potonejo v odmaknjen tolmun,
ker niso več primerno veliki ob meni. Že moji starši postajajo sčasoma
vse manjši in manjši: za živa in kot pokojni. V dobrem in slabem.
Mučim se s tem, da bi udomačil dognanje, da bom poslej v zoženem prostoru
tudi sam manjši in le od dneva do dneva živ.
Vsekakor manj pomemben. Te grenke modrosti me zdaj uči korona virus:
če bi živel kje drugje, v Sarajevu ali Leningradu med obleganjem,
v Pompejih med izbruhom Vezuva,
med potresom in cunamijem na Sumatri, bi imel to pamet že prej. A me zdaj ne bi bilo več. Ta
nesrečni virus! Tudi on bi se rad ponotranjil s človekom: spozabil se je čez svojo mero. Saj je
imel morda v mislih kaj dobrega:
morda izzvati erotično vročico, kako sopenje ob klimaksu, a je pozabil, da tako občevanje ni po
njegovi meri.
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Na tesnem sem od omejitev in meja, od strahov in zlorab,
ki se v takih pogojih skotijo sami od sebe.
Berem in beremo več. Vživljamo se v drugačne pojave življenja, v prikazni,
ki jih razporejata domišljija in želja po preseganju že videnega:
že ljubljenega, že osovraženega.
Knjiga! - ko sredico z listi prepognem in spuščam, se oglasi veter,
ko trči v platno vezani hrbet na posteljo, najavlja ta blagi šum
prestop v sanjski svet. Koliko prostora, koliko občutkov je tam ...
in tudi tu: ob belem dnevu, ki se mu pravi velika noč 2020.
Črko A lahko izgovoriš na 101 način, s knjigo se lahko družiš 1001 krat,
petelin pa zna le eno in isto čivkat:
BODIMO DOMA, v svojem odmerku časa in prostora
Marko Kravos, predsednik Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS

POROČILO O UPORABI PROSTOROV MDPM CELJE
V mesecu aprilu in maju sva zagovornici Katarina Lapuh in Nevenka Zaviršek za potrebe
zagovorništva otrok pod okriljem Varuha človekovih pravic uporabljali prostore Medobčinskega
društva prijateljev mladine Celje, Kidričeva 3, Celje, v naslednjih terminih:
16. 4. 2021
22. 4. 2021
30. 4. 2021
7. 5. 2021
19. 5. 2021
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OTROŠKI PARLAMENTI
V aprilu smo se trudili z drugačnim načinom izvedbe Otroškega. Hvala vsem, ki ste
motivirali in spodbujali mlade parlamentarce za različna sodelovanja!
Povzetek aktivnosti je:
 Zaradi

odpovedi 30. nacionalnega Otroškega parlamenta smo razprave
prenesli na spletno platformo OPIN.ME, ki je bila odprta od 9. aprila do
30. aprila oz. do 3. maja (podaljšali smo jo čez vikend, ker so mnenja kljub
počitnicam še vedno prihajala). Vseh mnenj in komentarjev v Sloveniji je
112. So vsebinska in konstruktivna. Mladi parlamentarci so se odlično
odrezali in smo zelo zadovoljni!

Sočasne aktivnosti:
 objave

razmišljanj o poklicni prihodnosti v Časorisu:
https://casoris.si/tag/moja-poklicna-prihodnost/
 napoved uporabe platforme v Izodromu, 9. 4. 2020;
https://www.youtube.com/watch?v=5BdhHKpvWpY
 radijska oddaja Hudo!, 18. 4. 2020; https://radioprvi.rtvslo.si/2020/04/hudo171/
 prispevek v Izodromu, 24. 4. 2020;
https://www.rtvslo.si/tv/otroski/izodrom/?4d=174688419#modal
 krajša predstavitev na Eurochildovem webinarju o participaciji otrok, 22. 4.
2020 (Petra Zega)
 prispevek na Razvojnem centru Srca Slovenije, 23. 4. 2020;
http://www.razvoj.si/?lng=sl&t=aktualno&id=2679
 rubrika Gostujoče pero »Glas otrok v času koronavirusa«, Delo, 30. 4. 2020
(Uroš Brezovšek); https://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/glas-otrok-vcasu-koronavirusa-304018.html
 objave na družbenih omrežjih: FB profil ZPMS, Otroški parlament, Časoris
Z vsemi naštetimi stvarmi so na ZPMS zelo zadovoljni. Sedaj nas čaka natančnejši
pregled vseh komentarjev in bistvenih sporočil. Pripravili bodo poročilo, ki nam bo v
primeru, da res ne bomo mogli izvesti dogodka v živo, služilo kot zaključki letošnjih
razprav.
Želja po organizaciji dogodka »v živo« ostaja, ni pa odvisna samo od nas, ampak od
celotnih razmer v Sloveniji, državnem zboru RS, itd. Takoj, ko bomo vedeli kaj
natančnejšega, vas bomo o tem obvestili.
Želimo vam uspešno nadaljevanje pouka in šolskih obveznosti.
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DOPISNA DELAVNICA
za prostovoljce, mentorje, svetovalne delavce,…
Tema : Pomoč starejšim na domu
5. aprila 2021 smo poslali 20 vzgojiteljem in prostovoljcem MDPM Celje tekste, kako pomagati
starejšim na domu in jih vpeljali preko spleta in s telefonskimi pogovori v delo s starejšimi.
Izmed njih smo zbrali 12 prostovoljcev, ki redno pomagajo pri različnih opravilih starejšim.

28. in 29. aprila smo na vrtu ob Kidričevi 3 izvedli

VRTNARSKI DELAVNICI
v dveh skupinah po 5 mladih z mentorjem. Upoštevali smo varnostno
razdaljo med mladimi in mentorjem in pomagali saditi zelenjavo, prekopavali
vrt, sejali in uživali na svežem zraku.
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23. JULIJ – 2.AVGUST
- LETOVANJE »POMEŽIK SONCU« in LETOVANJE FIHO
ZDRAVSTVENO LETOVANJE CELJE, delno MOZIRJE, NAZARJE

2.AVGUST – 12. AVGUST
ZDRAVSTVENO LETOVANJE
LJUBNO, LUČE, GORNJI GRAD, REČICA OB SAVINJI
SAVUDRIJA – 1. termin :
Otroci bodo bivali v počitniškem naselju Vladimir Nazor v Savudriji. Leži v borovem gozdičku nad
amfiteatrom- prireditvenim prostorom. V naselju je veliko zelenih površin z različnimi igrišči
(nogometno, košarkarska, odbojka, odbojka na mivki, rokometno), mini golfom ...in lastnimi
plažami. Na letovanju bodo potekale številne dejavnosti, plavalni tečaji, zabavne in športne igre in
tekmovanja, karaoke, plesi, Savudrijada, različne delavnice..Polni penzioni zajemajo 4 obroke
hrane (tudi popoldanska malica) in napitki ob obrokih. V naselju sta ves čas letovanja zdravnik in
medicinska sestra. Letovanj v naselju se udeležujejo otroci iz vse Evrope in Hrvaške ter nekaterih
ruskih držav.
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SAVUDRIJA – 2. in 3. termin :
Bivanje v počitniškem domu – HOSTELU Zavoda za letovanje Ljubljana v Savudriji, le 300 m
oddaljenem od Počitniškega naselja Vladimir Nazor. Leži v objemu velikega zelenega parka, ki
nudi v vročih poletnih dneh prijetno senco. V parku so različna igrišča. Ob domu tudi teniška
igrišča in mize za namizni tenis. Vsa igrišča imajo zvečer možnost osvetlitve. Razvedrilu in
prireditvam je namenjen večnamenski prostor.
Urejena plaža je ob domu. Morje je tod silno čisto, dno pa je prekrito z mivko. Na plaži so lastne
sanitarije s tušem. Za otroke imamo plavalne pripomočke, igrače za peskovnik, družabne igre.
Na letovanju bodo potekale številne dejavnosti, plavalni tečaji, zabavne in športne igre in
tekmovanja, karaoke, plesi, različne delavnice...
Polni penzioni zajemajo 5 obroke hrane in napitke.

CENE LETOVANJA
- Samoplačniki – 430,00 eur
- Zdravstveno letovanje – izpolnjen zdravstveni list in 135,50 evra
Zdravstveno letovanje je namenjeno pogosto bolnim otrokom, astmatikom, otrokom z
atopijskim dermatitisom, skoliozo in psoriazo in drugimi boleznimi. Izbor kandidatov opravijo
osebni zdravniki otrok in šolarjev.
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Starši lahko letovanje plačajo še na 3 obroke
– od aprila do junija. Letovanje mora biti plačano do odhoda . Cena je lahko nižja, če se
dogovorite z občino, šolo ali sponzorji za sofinanciranje. Otrokom iz socialno ogroženih družin
bomo poskusili urediti zdravstveno letovanje brez doplačila, oz. s sofinanciranjem iz sredstev
Pomežik soncu, Fiho, sponzorjev…
Letovanje bo zajemalo polne penzione z malicami, prevoz, vzgojiteljski kader, zdravstveni kader,
osnovno zavarovanje otrok, materiale za delavnice, organizacijo letovanj.

SOCIALNO – HUMANITARNA DEJAVNOST
Največ dela in aktivnosti smo z našimi prostovoljci v mesecu aprilu namenili pomoči
družinam, ki so se ob epidemiji znašle v še večjih stiskah. Pisarna je bila sicer zaprta,
ves čas pa smo delali »od doma« in bili dosegljivi na naše številke.
Tako smo s pomočjo naše krovne organizacije Zveze prijateljev mladine Slovenije
Skupno smo mladim iz Celja in širše okolice podarili 14 računalnikov.
- Izdatno donacijo Henkla (pralni praški, mehčalci, tekočina za pomivanje
posode) in Lidla Slovenije (higienski pripomočki, napitki in testenine, začimbe,
kreme za sončenje,…..) smo razdelili 54 družinam.
V sodelovanju z Lions klubom in Sociom (delilnica hrane) smo v aprilu razdelili
družinam pakete :
- Velikonočne pakete (šunka, jajca, potica, sladice, igre, igrače) za 20 družin,
- Različne slaščice in peciva, jogurti in napitki za 40 družin.
Tudi v aprilu smo podaljševali botrstva in tudi vložili nove prošnje za botrstvo.
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Izdaja :
Medobčinsko Društvo
Prijateljev Mladine
Celje
Kidričeva 3 – 3000 Celje
e-mail : mdpmcelje1@gmail.com
www.mdpm-celje.si

Informacije pripravila :
Dragica Poznič,
predsednica MDPM Celje

Poslano : 750 izvodov
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