
PROSTOVOLJSTVO v šolskem letu 2016/17 
 

Vrtec 
Dijaki 2. A in 2. B ter dijakinja 3. C so opravljali prostovoljno delo v enoti Smrkci Vrtcev 
Zagorje ob Savi. Dijaki 2. B so vrtec obiskovali v 1. ocenjevalnem obdobju, dijaki 2. A skozi vse 
leto, dijakinja 3. C pa v drugem ocenjevalnem obdobju. V prostovoljstvo je bilo vključenih 14 
dijakov. Dijaki o svojem delu vodijo dnevnik. 
 
Izkušnje dijakov in nekaj fotografij  ... 
 
Tista jutra, ki so zame čarobna jutra 
 
Z jutrom se vsak dan začne znova. V mojem življenju je vsako jutro nekaj posebnega.  A 
jutra ob sredah so čarobna. Že od nekdaj rada delam z otroki. Tako se mi je pojavila 
možnost, da delam prostovoljno delo v vrtcu. Tako se moj dan vsako sredo začne v vrtcu. 
V to delo dam svoj prosti čas, znanje, izkušnje in življenjsko energijo. Od otrok dobim 
nazaj takšno vračilo, ki se ga z besedami ne da opisati. Že samo njihov iskren pogled mi 
pove, da so veseli, da sem spet prišla. Z njimi mi čas hitro mine. Največkrat se igramo 
njihovo najljubšo igro Spomin, včasih pa rišemo ali pa se pogovarjamo. Seveda pride tudi 
čas, da se poslovimo. V njihovih očeh in besedah vidiš, da bi radi, da ostanem. A, žal, me 
dolžnosti kličejo drugam. Poslovimo se do naslednje srede in za slovo si še pomahamo 
skozi okno. Tako vsako sredo zjutraj polepšam trenutke otrokom, sama sebi pa dam 
priložnost, da doživim tisto čarobno jutro. 

Maja Drnovšek, 3. C 
 

  
 

 
 
Moje razmišljanje o prostovoljstvu 
 
V tem šolskem letu smo dobili dijaki drugih letnikov možnost prostovoljstva v vrtcu. 
Izkušnja je bila zame zelo dobra, saj sem s tem pridobil odgovornost, hkrati pa sem lahko 
postal vsaj en dan v tednu otrok kot sem v srcu. To izkušnjo bi priporočal vsem dijakom 
drugega letnika, saj s tem lahko pokažejo odgovornost in se v tem času še malo poigrajo z 
otroki. 

Nik Kalovšek, 2. A 



  
 
 

Medvrstniška pomoč 

Dijaki 1. A in 1. B so imeli organizirano medvrstniško učno pomoč pri matematiki. Srečevali 
smo se enkrat tedensko, s 1. A ob sredah ob 7.15, s 1. B pa ob torkih ob 7.15. V začetku 
šolskega leta so se pridružili tudi dijaki 4. B in nudili učno pomoč, kasneje, zaradi urnika, to ni 
bilo več mogoče. Opažam, da je vse manj dijakov, ki so pripravljeni nuditi učno pomoč. Letos 
so bolj ali manj aktivno sodelovali trije dijaki: Edisijana Memaj, Gal Kurež in Particija Letica. 
Sicer pa so se dijaki radi učili skupaj po dva ali trije in reševali domače naloge po principu 
»vsak nekaj ve«. Učno pomoč je obiskovalo 15 dijakov, nekateri redno, drugi le občasno (pred 
ocenjevanji znanja). 
 
Izkušnje dijakov in nekaj fotografij ... 
 
Na učno pomoč smo ob torkih zjutraj hodili iz različnih razlogov. Jaz sem hodila, ker mi 
matematika ravno ne gre in sem potrebovala dodatno pomoč, ki sem jo pri teh urah tudi 
dobila. Ostali so hodili zaradi drugih razlogov. Gal in Paricija sta hodila, da bi nam 
pomagala, ker jima matematika gre. Včasih sta hodila delat domače naloge.  
Jaz, Armel, Suela in Loresa smo hodili, da smo lahko malo vadili. Bili smo sproščeni, saj 
smo vedno lahko vprašali profesorico, česar nismo znali, in nam je vse razložila. 
Mize smo postavili v krog in reševali različne naloge, tiste, ki smo jih želeli ali pa jih nismo 
razumeli.  
Upam, da bomo naslednje leto lahko prav tako obiskovali dodatne ure matematike, saj so 
nam v veliko pomoč.  
 

Adisa Šarić, 1. B 
 

 
 



Varstveno delovni center  
 
Dijaki 3. A in 3. B so opravljali prostovoljno delo v Varstveno delovnem centru Zagorje ob Savi 
v bivalni in stanovanjski enoti (po svoji izbiri). Sodelovalo je 13 dijakov. Za vse dijake je bila to 
zahtevna izkušnja. Pokazati so morali veliko samostojnosti in odgovornosti, se znajti v danem 
trenutku ter spretno krmariti med željami varovancev, svojimi željami in tistim, kar je prav. 
Zaželeno je bilo, da so aktivni, da pripravijo in izvedejo preproste dejavnosti ..., da so tam za in 
z varovanci VDC-ja, seveda, skupaj z zaposlenimi. Nekateri so spoznali, da to ni zanje, drugi so 
se nekako znašli v novi izkušnji, tretji pa so vse presenetili in se odlično odrezali. Dijaki so v 
VDC-ju preživeli različno količino časa, odvisno predvsem od interesa. 
 
 
Izkušnje dijakov in nekaj fotografij ... 
 
Dijaki tretjih letnikov smo se lahko odločili za prostovoljno delo v Varstveno delovnem 
centru Zagorje ob Savi. V navedenem centru so nastanjeni ljudje s posebnimi potrebami, 
ki potrebujejo 24-urno varstvo in pomoč.  

Prostovoljno delo smo opravljali enkrat tedensko. Delo je bilo zelo zanimivo in razgibano, 
saj smo se igrali, prepevali, telovadili in se veliko pogovarjali, hodili na tekme, ribarili, hodili 
na sprehode in še bi lahko naštevali. Ob tem pa smo se velikokrat tudi dobro nasmejali. 
Začetki so bili za oskrbovance in za nas zelo težki, saj so bili oskrbovanci zelo zadržani in 
niso želeli komunicirati. Tisti, ki smo hodili vsak teden, kmalu nismo imeli več težav z 
vzpostavljanjem stikov, s pristopom in s komunikacijo.  Oskrbovanci so se zelo navezali na 
nas in so komaj čakali na naš prihod. S prostovoljnim delom v VDC-ju smo dijaki pridobili 
dodatno znanje s področja komunikacije in odnosov z ljudmi s posebnimi potrebami.   

Prostovoljno delo z ljudmi s posebnimi potrebami nas je napolnilo s pozitivno energijo. 
Včasih smo, kljub slabemu dnevu v šoli, iz VDC-ja prišli nasmejani in polni energije.  

 

Zala Zaman, 3. b 
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