
16 TOREK_02. 06. 2015

tedenski 
koledar

PESMI 
MLADIH

sanje

RubRiko MulaRija ureja 
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desetdnevna vremenska napoved
Torek Sreda Četrtek Petek Sobota Nedelja Ponedeljek Torek Sreda Četrtek  
9. 7. 10. 7. 11. 7. 12. 7. 13. 7. 14. 7. 15. 7. 16. 7. 17. 7. 18. 7.

17/29 °C 17/30 °C 18/27 °C 14/25 °C 13/25 °C 14/26 °C 14/26 °C 11/24 °C 12/25 °C 14/23 °C !

Dina Kavčič

S
imona Rozman je 
desetletna deklica 
s posebnimi pot-
rebami, doma iz 
Šenčurja, ki obi-

skuje posebno šolo. Ker je 
Simona zelo srčna in iskre-
na punca so njeni doma-
či prepričani, da bi Simo-
na vrstnikom, ki obiskuje-
jo običajno osnovno šolo, 
pokazala, kako prijetni so 
otroci kot je ona, pa čeprav 
izgledajo malce drugače. 
Prav tako pa bi se ona lah-
ko vključila v njihovo skup-
nost in se od njih česa nauči-
la. Simonin oče Franci, ki je 
sicer dejaven v Zvezi Sožitje, 
je dal pobudo, beseda je dala 
besedo in s pomočjo šolske 
psihologinje Mateje Poto-
čnik Poljanšek in ravnate-
ljice Majde Vehovec so se 
odločili, da bo Simona zače-
la obiskovati pouk podaljša-
nega bivanja v OŠ Šenčur ob 

petkih popoldan pri učitelji-
ci Moniki Čufer.

Kako so potekale priprave

Učiteljica Monika prihoda 
Simone ni želela prepustiti 
naključju, zato so se z učenci 

3. b in 3. e razreda o razlikah 
med otroci veliko pogovarja-
li, prebrali nekaj knjig na to 
temo, kot sta denimo Veve-
riček posebne sorte in Bela 
kot galeb, pogledali so si film 
o otrocih s posebnimi potre-
bami, se pogovorili s starši… 

Ko je prišel dan sprejema so 
se nanj temeljito pripravili 
in Simono pričakali s piško-
tki. Kljub temu, da je neka-
tere otroke kar malo skrbelo, 
kako se bodo s Simono ujeli, 
so kaj kmalu spoznali, da so 
bile vse skrbi odveč. Učenka 

Zala je rekla: »Bila sem kar 
malo nervozna, skrbelo me 
je kakšna bo, čeprav sem 
vedela, da bo vse v redu.« 

Skupni petkovi 
popoldnevi

Luna je povedala, da je 
Simona k njim prišla zato, 
da se ona kaj nauči od njih in 
oni od Simone. Učenci so vse 
vprek čebljali, da so otroci s 
posebnimi potrebami enaki 
kot oni, le da se težje učijo, da 
jih ne naučila poseben ples, 
oni pa njo igrico John Mari-
on iz Londona, da se z njimi 
igra, si podaja žogo ,… Maks 
je povedal, da ga je povlekla 
za ušesa, a ji tega ni zameril, 
Lin pa, da je Simona prijaz-
na, iskrena, zabavna in vese-
la, s čimer so se strinjali vsi 
učenci. Ko je bila Simona v 
toplicah, so jo prav vsi pogre-
šali. Učiteljica je povedala, da 
jo brez problemov vključuje-
jo v vse njihove dejavnosti in 
projekte, ki jih ni malo.

Projekt vključevanja otrok 
s posebnimi potrebami se 
je v tem primeru izkazal za 
zelo uspešnega, saj je Simo-
na otrokom veliko dala – ti 
otroci niso več tabu, pač pa 
eni izmed njih. Simona je 
z obiski veliko pridobila pri 
govoru, tudi gibalno je spre-
tnejša, otroci pa imajo pred 
njo spoštovanje posebne 
vrste, ki se z besedami težko 
opiše. Vsekakor bo Simona 
v program aktivno vključe-
na še naprej, tudi ko bo uči-
teljica Monika otrokom pri-
pravila iskanje izgubljenega 
zaklada in, če bodo res prid-
ni, špricanje z vodo na šol-
skem dvorišču. 

Ravno v teh dneh v raz-
ličnih mestih po Sloveniji 
poteka 9. mednarodni fes-
tival Igraj se z mano, ki želi 
preseči stereotipe o otrocih 
s posebnimi potrebami in 
doseči, da bi kljub njihovi 
drugačnosti prepoznali nji-
hove kvalitete in jih spreje-
li kot sebi podobne.

NavezovaNje stikov

Simona (druga z desne v prvi vrsti) je komaj čakala, da bomo zaključili s pripravo tega 
članka, da se bo lahko nemoteno posvetila igri z njenimi ljubimi sošolci. 


