
Zanimiv projekt v Trnovski vasi 

Dedki so pripovedovali 
AN TAN TAN TARI ... TAKO SE ZAČNE ENA MNOGIH IZŠTEVANK, KI SO JO 

DEDKI IN BABICE V PESNIŠKI DOLINI UPORABILI, KO SO SE NA JESENSKI 
PAŠI "ŠLi VUKA". PASTIRČKI OB PESNICI KRAV ŽE DOLGO NE PASEJO VEČ. 
POVSOD SO NJIVE IN LE TU IN TAM ŠE "ŠE KA" ALI DVE MULITA TRAVO ZA 

ELEKTRIČNO OGRADO 

Spomin na lepa doživetja in pastirske igre 
pa v vaseh ob Pesnici še živi, predvsem pri sla
rejših, ki o ".){Šoih in drugačnih pastirskih 
prigodah radi pripovedujejo. PidV dcdkc in ba
bice so povabili v OŠ v Trnovski vasi, da so 
otrokom pripovedovali zgodbe, jih naučili pe
smi, ki so jih kot pastirji prepevali, izštevanke 
in pastirske igre. Ob tcm so učenci risali, za
pisali zgodbe in celo "s toJece iz s itovca" so se 
naučili delati. Skratka nastal je, kot temu 
učeno rečejo, projekt. Veliko novega so izvedeli, 
in ko so ugotovili, da mame in očetje pa bratje 
in sestre o tcm ne vedo kaj dosti, so pred dnevi 
skupaj z učiteUi~mi pripravili šc predstavitev. 

Žuborenje otroških besed v Domu kraja
nov v Trnovski vas i se je zače l o precej neo-

bičaj no. Franček. Tunek, Lovrenc in Anzek, 
sami preizkušeni pastirji , so na šolskem dvo~ 
ri šču najprej pokazali, kako so se na paši 
"mas li čka li " in "p raš ička li ", ob tem pa veliko~ 
krat pozabili na živino. Po prisrčnem progra~ 
mu, kjer ni manjkalo šaljivih prizorov, so za~ 
pelc še ljudske pevke jz Trnovske vasi , v šoli 
pa so odprli priložnostno razstavo. Otroci in 
učiteljici Milena Meznarič in Angela Fras, ki 
sta ob izdatni pomoči vseh za'poslenih vodili 
projekt, so kar žareli, obiskovalci pa so od~ 
hajali za spoznanje bogatejši, saj so najmlajši 
iztrgali pozabi delček kulturne dediščine. 
Kako se že nadaljuje ... zibi zabi karbari ... pa 
tako preprosto je, le hotet i jc treba. 

Danilo Muršec 

Otroci so iareli, obiskovalci so odhajali 7.3 spoznanje bogatejši. 
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