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Mladi

Tjaša Kržišnik

Lipniški učenci bodo v okvi-
ru projekta, ki bo potekal 
tudi prihodnje šolsko leto, 
obiskali vse partnerske drža-
ve. Prvo srečanje je bilo no-
vembra lani na Madžar-
skem, drugo pa pretekli te-
den v Lipnici. »Partnerske 
šole so se predstavile s foto-
grafskimi in likovnimi izdel-
ki ter pripovedmi na temo, 
kaj danes učencem pomeni-
ta sreča in veselje ter kaj sta 
pomenila njihovim staršem 
in starim staršem,« je pove-
dal koordinator projekta An-
drej Kavčič in dodal, da so 
učenci zanimive pripovedi 
in kreativne upodobitve ter 
fotografske izdelke razstavili 
na šoli in jih predstavili na 
javni prireditvi. Ogledali so 
si tudi Kovaški muzej Kropa 
in Vigenjc Vice, zadnji dan 
pa še Ljubljano. Brez priza-
devanj šolskega kolektiva in 
velike angažiranosti staršev, 
ki so gostili tuje učencev, bi 
bilo srečanje težko izvedlji-
vo. »Nekatere družine so pe-
ljale goste na Blejski grad, v 
Kropo na ogled barčic, na 
plavanje in balet ...,« je dejal 
Kavčič. 

»Slovenija mi je zelo všeč, 
predvsem gore in sneg. Mu-
zej v Kropi je fantastičen, 
tudi ljudje so zelo prijazni. 
S pomočjo Comeniusa sem 
spoznala novo kulturo in 
nove prijatelje,» je bila nav-
dušena trinajstletna Portu-
galka Maria Joao Bras, ki je 
bila tokrat prvič v Sloveniji. 

Nad evropskimi kolegi pa so 
bili navdušeni tudi lipniški 
učenci. »Stike s tujimi 
učenci smo preko elektron-
skih medijev navezali že 
pred časom. Doma smo go-
stili Danko Catharino Ved-
kiaer. Zelo dobro sva se ra-
zumeli in nameravava ohra-
niti stike,« je povedala deve-

tošolka Anja Perčič, ki si 
želi Catharino obiskati na 
Danskem. Lipniški učenci 
in učitelji že komaj čakajo 
na mesec maj, ko bodo odšli 
v goste v bližino italijanske-
ga mesta Milano, kjer bodo 
v okviru projekta potekale 
aktivnosti na temo športa 
nekoč in danes.

Srečanje sedmih evropskih šol
Na Osnovni šoli Staneta Žagarja Lipnica je konec marca v okviru mednarodnega projekta Comenius 
večstranska šolska partnerstva potekalo srečanje učencev in učiteljev iz Nemčije, Danske, Portugalske, 
Italije, Poljske, Madžarske in Slovenije.

Učenki Tina Resman in Mojca Eržen sta tujim gostom pripravili plesno koreografijo, 
potem pa so vsi skupaj zaplesali.  

Prenova stanovanj 
1 m2 že od 1,5 EUR-a dalje Peter Kolman

Sodeč po nedavnem regij-
skem tekmovanju, ki je pote-
kalo v gostilni Lectar v 
Radov ljici, se nam za bodoče 
kuharje ni potrebno bati. 
Strokovno žirijo so presene-
tile prav vse skupine, ki so se 
udeležile letošnjega kulina-
ričnega izziva. Namesto treh 
skupin jih je napredovalo v 
nadaljnje tekmovanje kar 

pet, saj niso mogli izbrati le 
najboljših treh. Mladi kuhar-
ji, ki so se zgledovali po ku-
hinji naših dedkov in babic, 
so morali pripraviti ribjo jed 
po receptu, značilnem za go-
renjsko regijo in povezanem 
z zgodovino kulinarike, moč-
nato jed in kanapeje.  
»Pri odločanju, kaj bodo ku-
hali, so otroci najprej pov-
prašali doma svoje dedke in 
babice, pobrskali po starih 

kuharskih knjigah in dodali 
še kaj svojega,« je o pripra-
vah povedala mentorica le-
ških učencev Andreja Ši-
mnovec. Tako so prišli do 
idej, kaj predstaviti na tek-
movanju. Iz leške osnovne 
šole so se tekmovanja udele-
žile kar štiri skupine nado-
budnih kuharjev. »Zdi se 
mi, da je prav, da vključim 
vse učence, ki radi kuhajo, 
pa tudi kuhanje je veščina, ki 

jo je dobro znati v življenju, 
ne glede na to, kaj si kasneje 
po poklicu.«
Med petimi skupinami, ki so 
napredovale, sta se uvrstili 
tudi z leške in radovljiške 
osnovne šole. Leški Zapečen-
ci so pripravili postrv s prilo-
go iz blitve, paradižnika in 
orehov, © tenstan©  krompir ter 
polnjeno štruco, radovljiške 
Škrte čebelice pa so se izkaza-
le z zlatovčico v slanini, ajdo-
vimi krapi ter medeno simfo-
nijo z bučno-sirnimi žlička-
mi. Jože Andrejaš iz gostilne 
Lectar in eden izmed žirantov 
je bil presenečen nad moj-
strovinami mladih kuharjev: 
»Če boste kdaj v prihodnosti 
iskali službo, dobrodošli pri 
Lectarju.« Tudi vodja tekmo-
vanja Anka Peljhan je mlade 
spodbudila, naj ne prenehajo 
s kuhanjem, saj jim gre to 
delo odlično od rok. 

»Nadaljujte s kuhanjem, 
to vam gre odlično!«
Gostilna Lectar je gostila prave kuharske mojstre Gorenjske. Osnovnošolci 
so se pomerili v kuhanju jedi naših dedkov in babic. 

Leška ekipa je takole predstavila svoje jedi strogim ocenjevalcem. Radovljiške Škrte čebelice pri delu

Kaja Beton

Po zelo dobro obiskanem 
predavanju o Montessori 
vzgoji v radovljiški knjižnici 
bodo v mesecu aprilu preda-
vanja potekala tudi po drugih 
krajih občin Radovljica, Bled, 
Bohinj inŽirovnica. V Občini 
Radovljica bosta predavanji 
12. aprila v Domu krajanov 
Kamna Gorica in 16. aprila v 
prostorih osnovne šole v Le-
scah. 8. aprila bo predavanje 
še v knjižnici v Bohinjski Bi-
strici, 11. na Bledu in 15. apri-
la v osnovni šoli v Žirovnici. 
Na predavanjih bodo pred-
stavili program in delo v 
Montessori vrtcih, saj bodo 
že jeseni v Lescah odprli vra-
ta vrtca v okviru Gorenjske 
hiše otrok Montessori.
»Glede na izjemno veliko 
zanimanje, izraženo po ne-
davnem predavanju v Rado-
vljici, smo se odločili, da 
Montessori vrtec v Lescah 
vendarle odpremo že to je-
sen,« je v imenu zasebnih 

ustanoviteljev povedal Fran-
ci Petek. "Zavedamo se, da 
številni odgovorni starši, ki 
za svoje otroke iščejo naj-
boljšo vzgojo in varstvo, že-
lijo več informacij. Mnogi 
sodobni starši razumejo, 
kako pomembna je vzgoja 
prav v prvih šestih letih otro-
kovega življenja, zato me ne 
skrbi, da ne bi zapolnili 
dveh načrtovanih oddelkov 
vrtca, ki bo lociran v eni od 
stanovanjskih hiš v Rožni 
dolini v Lecah."
Radovljičanka Beti Urh, ki 
je kot vzgojiteljica zaposlena 
v Montessori vrtcu v Medvo-
dah, pravi, da ima z metodo, 
katere elemente uporabljajo 
tudi nekateri vzgojitelji v 
javnih vrtcih, izjemno dobre 
izkušnje. "Gre za povezova-
nje treh ključnih elementov 
mlade osebnosti: telesa, 
duše in duha. To vzgojitelji 
v Montessori vrtcih znamo, 
naše delo pa je seveda pre-
pleteno s kulturo okolja, v 
katerem delamo in živimo."

Montessori vrtec  
že jeseni

Pred odprtjem novega Montessori vrtca v Lescah 
predavanja o Montessori vzgoji tudi v Lescah in 
Kamni Gorici ter na Bledu, v Bohinju in Žirovnici.
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                        + poštnina

11 ,90
EUR

Priložena je tudi zgoščenka z oglašanjem 96 vrst 
ptic.Redna cena knjige je 14,90 EUR. Če knjigo 
kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, je cena le

Knjigo lahko kupite ali naročite na  
Gorenjskem glasu,  Bleiweisova cesta 4  
v Kranju, jo naročite po telefonski številki:  
04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.




