
»V času naših staršev, dedkov in babic so učenci bili brez vseh pravic, 

imeli so samo dolžnosti. Učitelji so bili strogi, otroke so kaznovali, jih 

poniževali in se jim posmehovali. Dekleta so bila ločena od fantov. Na 

tak način so dosegli popolno disciplino. Učenčeva šolska oprema so 

bili samo tablica, pero in črnilo.  

Današnja šola je popolnoma drugačna. Učenci imajo poleg dolžnosti 

tudi veliko svojih pravic, učni pripomočki so povečini najmodernejši. 

Učitelji so bolj dostopni in prijazni do otrok, disciplino ustvarjajo s 

pozitivno avtoriteto, fizičnega kaznovanja ni.«  

To je  samo nekaj besed, s katerimi lahko opišemo temeljne razlike med 

šolo nekoč in danes.  

Osnovna šola Griže  obeležuje častitljiv jubilej—180 let.  

V tem času je, tako kot mnoge druge šole, mnogokrat spremenila svojo 

podobo.  Danes učenci OŠ Griže obiskujejo eno najlepših in najmoder-

nejših šol v Sloveniji, vendar hkrati ne pozabimo, da  je bila pot do sem 

dolga in naporna. Zato se še vedno radi spominjamo, skupaj z našimi 

starši, starimi starši ter krajani, kako je bilo včasih.  

Stopimo skupaj na pot od preteklosti do sedanjosti, spomnimo se pouka 

nekoč in ga primerjajmo s poukom danes. Pridružite se nam v našem 

jubileju.  

  

Pletemo niti mreže z 
jubilejem OŠ Griže 
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OŠ GRIŽE 

Griže 1A, 3302 Griže 



Pouk nekoč in danes bomo primerjali  v četrtek, 12. 10. 2017, v okviru 7. mednarodnega 

Unescovega projekta Pletemo niti mreže z jubilejem OŠ Griže. K sodelovanju vabimo 

Unescove vrtce, osnovne in srednje šole ter vzgojno-izobraževalne ustanove Spodnje 

Savinjske doline. 

Dan bomo začeli s sprejemom udeležencev in uvodnim pozdravom v telovadnici šole. Sledi 

delo v delavnicah, po kosilu pa zaključna prireditev v telovadnici šole. 

Mentorji sodelujočih šol boste v času poteka delavnic obiskali Pokrajinski muzej Celje, raz-

stavo Grofje Celjski, kolikor se boste za ponujen program odločili. 

K sodelovanju in skupnemu ustvarjanju pa vabljeni sodelujoči otroci, učenci in dijaki, vsak na 

svoj način. 

V vrtcih naj otroci spoznavajo šolo,  šolske potrebščine in opremo nekoč in danes: z  

risbicami, izdelki, plesom, petjem … Poročilo o izpeljani aktivnosti nam pošljite do petka,  

29. 9. 2017,  na naslov: 

 OŠ Griže, Griže 1A, 3302 Griže, s pripisom za projekt: Pletemo niti mreže z jubilejem 

OŠ Griže  ali 

 na elektronski naslov: valentina.uplaznik@os-grize.si.  

Veseli bomo, če nam boste poslali tudi kakšen izdelek. Izdelke opremite z naslednjimi poda-

tki:  

 imenom zavoda,  

 imenom in priimkom ustvarjalca ter njegovo starostjo, 

 imenom in priimkom vzgojitelja, ki je otroka usmerjal k ustvarjanju. 

Iz Unescovih osnovnih šol Slovenije in šol Spodnje Savinjske doline vabimo k sodelovanju 

v delavnicah po tri učence iz 2. ali 3. VIO, iz srednjih šol pa po dva dijaka 1. ali 2. letni-

ka. 

Izpolnjene prijavnice nam pošljite do ponedeljka, 25. 9. 2017, na elektronski naslov: 

 valentina.uplaznik@os-grize.si . 

Kotizacija za posameznega učenca projekta znaša 10 €. Zanjo izstavimo račun po izpelja-

nem projektu. Sodelujoči vrtci so opravičeni plačila kotizacije.  
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