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BRAČAN - Šola Ludvika Zorzuta

GORICA - Bralna značka

Štiri leta
povezani

Učencem dihajo
za vrat, ker je
branje v življenju
res pomembno

Gostili učence iz Celovca in Podljubelja
Na slovenski osnovni šoli Ludvika
Zorzuta v Bračanu, na Krminskem, že
štiri leta gojijo prijateljske vezi z osnovno
šolo iz Podljubelja in z Mohorjevo ljudsko
šolo iz Celovca. Prvič so se učitelji z vseh
treh šol srečali na Ljubelju, leto kasneje so
izpeljali srečanje v Podljubelju, nakar je
lani prišel na vrsto Celovec.
Za letošnje srečanje so včeraj poskrbeli v Bračanu, kjer sta učiteljem pri
organizaciji pestrega programa priskočila
na pomoč odbor staršev iz vrtca Mavrica
in osnovne šole Ludvika Zorzuta ter
krminsko kulturno društvo Mladi zamejci.
Srečanja se je poleg bračanskih osnovnošolcev udeležilo še 48 otrok in deset
spremljevalcev iz Podljubelja, medtem
ko je štirideset otrok s tremi spremljevalci
prišlo iz Celovca.
Po dobrodošlici v Bračanu so se
otroci razdelili v tri skupine. Učenci četrtih
in petih razredov so se odpravili na kmetijo
Raccaro, kjer so jim najprej razkazali vinograde, nakar so otroci opazovali mojstra
sodarja pri izdelavi soda. Mladi vinar Luca
Raccaro, nekdanji učenec šole na Plešivem,
je moral odgovoriti na številna vprašanja,
ki so mu jih postavili zlasti otroci iz
Celovca in Podljubelja; goste so posebno

Včerajšnje srečanje
so sklenili
na nogometnem
igrišču v znamenju
tkanja novih
prijateljstev

navdušile trte v cvetju, ki jih še nikoli prej
niso videli cveteti, in razne sredozemske
rastline. Učenci tretjih razredov so obiskali
Subido, kjer jih je na dvorišču gostilne Pri
lovcu pričakal Joško Sirk; v njegovi družbi
so obiskali sosednji gozd, nakar so skuhali
polento. Z Eleno Orzan so si ogledali
konje, zatem so nabrali razna zelišča in
ocvrli frtaljo. Pokusili so tudi sladkorno
peno s kisom. Otroci prvih in drugih razredov so se sprehodili po gozdni poti

Rdeče prsti; na vrhu Krminske gore sta jih
pričakala starša, skupaj s katerima so izdelovali milnate mehurčke. Med potjo so
srečali Jana Leopolija s harmoniko, skupaj
s katerim so seveda pridno zapeli. Sledila
sta kosilo in kulturni program v rekreacijskem središču, ki ga je dal na razpolago
župnik Paolo Nutarelli. Otroke je nagovorila krminska podžupanja Antonietta Fazi,
ki se udeležuje domala vseh dogodkov in
prireditev bračanske šole. Med govorom

Dijaki so prisluhnili pravljicam in pesmim Ljobe Jenče

je na malčkom razumljiv način izpostavila
pomen sožitja in medsebojnega spoznavanja. Navzoča sta bila tudi ravnatelja šol
iz Celovca in Podljubelja, ki sta otroke
med petjem spremljala na kitari. Ob zaključku prireditve so bili vsi po vrsti zadovoljni nad njenim potekom. Lepo doživetje
bo nedvomno vsem otrokom za dolgo
ostalo v spominu. (dr)

Učenci nižje srednje šole Ivana Trinka
v Gorici so se v ponedeljek seznanili s slovenskim ljudskim izročilom. Spoznali so
tudi, da je branje posebno pomembno pri
razvoju posameznika. Knjige so za mladostnika potovanje, med katerim lahko
spozna druge kulture, svetove in življenja.
Ko najstnik bere, se uči novih besed in
knjižnega jezika, obenem pa bogati svoj
besedni zaklad in pridobiva znanje o
okolju, ki ga obkroža, o ljudeh, kulturi,
zgodovini, naravi... Branje je tudi povezano
s sposobnostjo razvijanja empatije, v »računalniški eri« pa preživljajo otroci čedalje
manj časa s knjigo v rokah. V dvajsetih
letih minulega stoletja so sociologi ocenili,
da preživlja človek skoraj petino budnega
časa pri branju. Danes je tako velika pozornost prešla na ekrane, naj bodo ti računalniški, televizijski ali mobilnega telefona.
Pomembno vlogo pri branju imajo starši,
saj očka in mamica, ki rada segata po knjigah, bosta svoj odnos prenesla na otroka.
Med tradicionalne prireditve ob zaključku šolskega leta sodi tudi podeljevanje
bralnih značk. Pri njem sodeluje zavod
Republike Slovenije za šolstvo, ki ga zastopa
Andreja Duhovnik, višja svetovalka za
slovenske šole v Italiji. V torek so prišli na
vrsto učenci nižje srednje šole Ivana Trinka
iz Gorice, ki so napolnili veliko dvorano
Kulturnega doma. Uvodoma jih je nago-

Otroci kuhajo
polento v družbi
Joška Sirka
na Subidi
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Na kmetiji Raccaro
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za prikaz
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NOVA GORICA - Sejem

Inovacije nastajajo
v mladih glavah
Beležijo precejšnje pomanjkanje tehničnih kadrov
Včeraj je v novogoriški mestni hiši potekal prvi Poslovnotehniški sejem, namenjen promociji tehničnih poklicev. S pomočjo
izobraževalnih institucij, podjetij in Regijske razvojne agencije
(RRA) Severne Primorske ga je pripravilo Računalniško društvo
Nova Gorica, ki se nadeja, da bo dogodek postal vsakoletna
stalnica, ki bi povezovala podjetnike in izobraževalne ustanove ter
motivirala osnovnošolce za tehnične poklice. Glavno besedo so
včeraj imeli mladi člani omenjenega društva, ki so predstavili
svoje letošnje inovacije: Pametno lučko, Avto-Bota in eKarjolo na
električni pogon.
Na sejmu so bile ves dan na ogled demonstracije s področja
elektrotehnike, računalništva in robotike. Pred občinsko stavbo
pa so se razna podjetja predstavljala z električnimi avtomobili,
kolesi in skuterji. S svojimi inovacijami niso nič manj zaostajali
mladi člani Računalniškega društva: osmošolec Jaša je izdelal samokolnico na električni pogon, ostali člani pa so ustvarili in sprogramirali samo hodečega robota, ki se zna ogniti oviram, in
pametno lučko, ki spreminja barve in je obenem tudi vremenska
postaja, upravljati pa jo je moč z mobilnim telefonom. V prihodnjih
mesecih nameravajo Pametno lučko in Avto-bota še dodelati do
te stopnje, da bosta lahko služila kot didaktična pripomočka.
Na Goriškem beležijo precejšnje pomanjkanje tehničnih
kadrov. Po podatkih novogoriške enote Zavoda za zaposlovanje
so programerji, strojni in elektro inženirji in drugi tehnični poklici
eni najbolj iskanih. (km)

Sejemske demonstracije
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Nika Tomsič

Nika Tomsič
nagrajena
Nika Tomsič, dijakinja licejskega pola
Trubar-Gregorčič v Gorici, se je pod
mentorstvom prof. Andreja Kralja
udeležila tekmovanja v kreativnem
pisanju v angleščini »Italy Writes« in z
esejem »Lack of Critical Thinking and
Freedom of Thought« osvojila prestižno mesto na zmagovalnem odru.
Nagrado ji bo podelila Dolen Perkins-Valdez, pisateljica in profesorica
kreativnega pisanja na American University Washington, 12. junija v Rimu.
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vorila profesorica Rosanda Volk, ki je poudarila, da »profesorji dihajo za vrat učencem, ker je branje v življenju res pomembno«.
Besedo je nato prevzela gostja podeljevanja, zbirateljica slovenskega ustnega
izročila, pevka in pripovedovalka pravljic
Ljoba Jenče. Učencem je najprej razkrila
svojo življenjsko pot, ki se je začela pri
presihajočem Cerkniškem jezeru. V mladih
letih je svoj poklic opravljala v turističnem
sektorju, nakar se je zavedala velikega bogastva ljudskega izročila, ki počasi tone v
pozabo. Ljudske pesmi se je naučila s poslušanjem pevk in pevcev v živo, z leti pa
je začela sama nastopati po Sloveniji in po
svetu. Slovensko ljudsko pesem je med
drugim izvajala tudi v dvorani Združenih
narodov v New Yorku, na Unescovem sedežu v Parizu, v Moskvi, Bangkoku, Aleksandriji, Argentini, Kanadi in Tibetu.
Jenčeva je nato svoje obširno znanje
o ljudskem izročilu posredovala učencem.
Začela je s pravljico o mlademu »štalirju«,
ki je v resnici bil lepo dekle, v katero se je
zaljubil grof. Dotaknila se je notranjskega
in gorenjskega narečja, zapela je slovensko
ljudsko romanco o Pegamu in Lambergarju. Zaigrala je tudi na lončeni bas, instrument, ki so ga nekoč uporabljali pri
plesu, pustu in koledovanju.
Sledilo je podeljevanje bralnih značk
učencem, ki so se izkazali po številu prebranih knjig. Najboljši iz vsakega razreda
so prejeli tudi knjižno darilo. V prvih razredih so izstopale Anisja Volčič, ki je
prebrala 20 knjig, Noemi Iacono (22),
Alice Komic (18) in »rekorderka« Martina
Gruden (46). Dobro so se odrezali tudi
starejši sovrstniki: v drugih razredih so
največ knjig prebrali Alan Stekar (30), Veronika Štrekelj Istinič (24), Aleksej Lukajić
(18), v tretjih pa Vittoria De Macedo (19),
Iris Gulin (18) in Tobia Vitale (21). (dav)

