
Šolsko prostovoljstvo 

Več kot le ličkanje koruze 

V preteklem šolskem letu 2020/2021 je šolskom prostovoljstvo nehote 

“počivalo”, saj je bilo delo v interesnih skupinah, kjer se mešajo učenci različnih 

razredov oz. oddelkov, odsvetovano.  V letošnjem šolskem letu pa smo šolsko 

prostovoljstvo zagnali že kar s septembrom, saj si želimo opraviti čim več 

aktivnosti, povezanih s tem projektom. Letos nas je pri prostovoljstvu nekaj 

manj kot pretekla leta, vendar bomo z dejanji zagotovo pridobili nekaj novih 

članic, pa upajmo, da tudi članov. 

Naša prva letošnja aktivnost je bila izvedena v sredo, 15. septembra, in sicer 

obisk Doma starostnikov na Škofljici, t. i.  oddelka za demenco. Mentorica nas 

je pred obiskom pripravila na to, da moramo upoštevati vsa priporočila NIJZ, 

prav tako nam je predstavila namen našega obiska, ki naj bi bil predvsem v 

druženju, ki je običajno povezan s skupnim delom.  

Ko smo prišli pred vrata doma, nas je zelo toplo sprejela nasmejana gospa 

Tereza, delovna terapevtka. V atriju  pred domom je bilo zbranih okrog deset 

starejših, ki so nas že več kot očitno navdušeno pričakovali. Sedeli so v krogu, 

na sredini pa se je dvigal velik kup koruze, namenjen ličkanju. Zdelo se nam je, 

da tega ne bomo dokončali v času, ki nam je bil namenjen. Vseeno smo se 

pridno lotili dela. Koruzo smo zličkali, pustili smo ji samo nekaj  listov. Odstranili 

smo tudi koruzne laske in jih zbirali v škatlo. Ko smo to končali, smo skupaj 

zavezali po dve koruzi in jih obesili na ograjo. Čas nam je res hitro minil. Vmes 

smo se drug drugemu predstavili, malo prepevali in igrali kviz. Ko smo odhajali, 

nas je pozdravila ograja, okrašena s koruzo in široki nasmehi starostnikov. 

Obljubili smo, da se v naslednjem tednu ponovno srečamo in ustvarjamo iz 

ostankov ličkanja. 

Ker nam je prejšnji obisk pustil veliko lepih vtisov, smo bili zato polni pričakovanj, 

ko smo se čez en teden, 23. septembra, odpravili k našim sosedom. Spet nas 

je pričakala nič manj nasmejana gospa Tereza. Tokrat smo bili dogovorjeni, da 



bomo ustvarjali punčke oziroma fantke iz ličkanja. Na dvorišču smo tokrat videli 

dve mizi, okoli pa razporejene stole. Na mizah so bile kuhalnice, koruzni laski, 

ki smo jih zbrali prejšnji teden, in veliko klobučkov ter kril, ki so jih skvačkale 

stanovalke doma. Res so se zelo potrudile, saj so nastale prave umetnine. 

Delali smo v parih in v dopolnjevanju ustvarjali  iz materiala, ki je bil na voljo. 

Nastali so krasni izdelki. Poleg tega smo tudi lepo sodelovali, se pogovarjali in 

krepilii medgeneracijske vezi. 

Ta dva obiska sta nam pomenila več kot le ličkanje koruze in izdelovanje punčk. 

Ponudila sta nam priložnost, da smo se družili, pogovarjali, koristno preživeli 

svoj prosti čas in ustvarili vezi, ki so nam in starostnikom polepšale dan. 

Starostniki so punčke krstili in tiste z našimi imeni v zahvalo prinesli v šolo. 

Naslednji obisk načrtujemo že kmalu, o njem pa vam poročamo naslednjič. 

 

Manca Boh, prostovoljka 9. c 

 


