
Kulturna prireditev  

»SEDANJOST JE DRUGAČNA KOT PRETEKLOST«  

v Domu starejših občanov Brežice, 25. marec 2019 

 

Sedanjost je drugačna kot preteklost, to je čista resnica in letošnja prireditev v domu 

starejših občanov Brežice, ki je potekal 25. marca 2019, je nosila prav takšen naslov. 

Prostovoljci smo s pomočjo učiteljev pripravili kulturni program, katerega namen je bil, 

da starostnikom polepšamo dan, jim pričaramo delček preteklosti, pokažemo razlike med 
sedanjostjo in preteklostjo in jih spomnimo na vse kar greje, šteje in ima smisel.  

V letošnjem letu sta učiteljici Andreja Ninković in Mojca Šterk celotno organizacijo 

prepustili nam prostovoljcem. Z združevanjem moči, prilagajanjem in popuščanjem smo 

prišli do različnih odločitev. Ena izmed teh je bila tudi ta, da sta program povezovala Jan 

Irt in Zala Popijač, ki sta svojo vlogo opravila profesionalno. V program smo vključili vse, 

naše najmlajše in tudi najstarejše. S svojimi čudovitimi glasovi se je predstavil mladinski 

pevski zbor pod vodstvom učiteljice Tatjane Špan, ki ga sestavljajo učenke od 6. do 9. 

razreda ter učenka 5. razreda Hajdi Haler. Učenci prvega razreda so se pod mentorstvom 

učiteljic Jasmine Vučić, Sandre Glogovšek in Tanje Hajdinjak predstavili s pevsko in plesno 

točko. S svojimi plesnimi gibi, pa so nas očarale tudi učenke, ki obiskujejo izbirni predmet 

ples ter učenki 7. razreda Zala Popijač in Ema Kodrič. Seveda pa nismo samo plesali in peli. 

Na naši šoli je tudi kar nekaj učencev, ki igrajo na kakšen inštrument.  Učenec 5. razreda 

Urh Kodrič in učenec 4. razreda Jakob Drečnik sta igrala na harmoniko, na saksofonu, pa 

se je predstavil Kajetan Škaler, učenec 4. razreda. Obudili smo tudi spomin na slovenske 

pesnike. Učenka 7. razreda Sanja Ajster Kuhar in učenka 9. razreda Larisa Kuhar sta 

recitirali pesmi dveh slovenskih pesnikov. Na koncu sta še učenka 7. razreda in učenec 8. 

razreda Hana Haler in Denis Žveglič malce pobrskala po možgančkih starostnikov, za njih 

sta namreč pripravila kviz.  

In zaključili smo tako kot vsako leto doslej. Razdelili smo darilca, ki smo jih pripravili pod 

mentorstvom učiteljice Andreje Ninković in Mojce Šterk, katerima smo zelo hvaležni, da 

nam omogočata opravljati poslanstvo prostovoljcev.  

V kuharskih in ustvarjalnih delavnicah smo spekli piškotke in ustvarili več kot 100 

prikupnih škatlic, kamor smo jih spravili. Nekateri prostovoljci smo spekli pecivo tudi 
doma ter tako opravili dobro delo. 

Veseli smo bili, da smo lahko starostnikom polepšali dan in na njihove obraze pričarali 

nasmeh.  

 

Blažka Kodrič 


