MIKLAVŽEVI PIŠKOTKI V ZAGORJU
Krožek Rdečega križa je oblika interesnega povezovanja osnovnošolcev. Poteka
celo šolsko leto, naša mentorica pa je učiteljica Vlasta Laznik. Pri dejavnosti sodeluje
15 učencev. Enkrat tedensko se prostovoljci dobimo z učiteljico in se pomenimo o
prihajajočih dogodkih.
Cilji tega krožka so:
- vzpodbujati mlade k razmišljanju o življenju, okolju, zdravju;
- vzpodbujati mlade k strpnosti, tolerantnosti in priznavanju različnosti,;
- prispevati k združevanju mladih;
- razvijati koristne navade, solidarnostni čut med mladimi;
- vzgajati za zdrav način življenja;
- izobraževati mlade o humanitarni organizaciji RK (širjenje znanj);
- pridobivati nove prostovoljce.
V četrtek, 5. 12. 2013, smo pred Weinbergerjevo hišo v Zagorju ob Savi
prostovoljke Rdečega križa ponujale Miklavževe piškotke v zameno za prostovoljne
prispevke. Sodelovali smo prostovoljci iz krožka in Območno združenje Rdečega
križa Zagorje ob Savi. Le-ti organizirajo akcijo z namenom zbiranja sredstev za
novoletno obdarovanje otrok iz socialno šibkejših družin. Prostovoljke OŠ Toneta
Okrogarja smo se z mentorico dobile ob 17. uri. Po pogovoru smo odšle do naše
stojnice in jo opremile s prti in zastavo Rdečega križa. K stojnici smo prinesle piškote
in jih lepo razporedile. Kmalu za tem so začeli prihajati prvi obiskovalci.
Številni obiskovalci iz vsega Zasavja so potrdili tudi moje mnenje, da bi moralo biti
takih dogodkov čim več, saj z njimi pomagamo socialno šibkejšim. Hkrati bi moralo
tudi več mladih sodelovati pri prostovoljnem delu, saj le-to spodbuja k strpnosti do

drugih pa tudi hvaležnosti za to, kar imaš. Dogodek mi je bil zelo všeč, menim, da
ravno tako tudi drugim udeležencem. Če bom imela priložnost še kdaj sodelovati, se
bom z veseljem odzvala.
Selma Semič, 9. A
SREČANJE STAROSTNIKOV V ZAGORJU
V Delavskem domu Zagorje je 23. 11. 2013 potekalo srečanje starostnikov nad 70
let. Sodelovali smo prostovoljci dveh osnovnih šol: OŠ Toneta Okrogarja in OŠ Ivana
Skvarče, Območno združenje Rdečega križa, za glasbo in vzdušje pa so poskrbeli
učenci Glasbene šole Zagorje, Družinsko gledališče Kolenc, Igor in Zlati zvoki ter
Fantje s Praprotna. Sračanja so se udeležili starostniki nad 70 let in župan občine
Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.
Prostovoljci smo se dobili uro pred pričetkom. Ko so začeli prihajati povabljenci, smo
jim pomagali po stopnicah, jim odpirali vrata ter jim odnesli oblačila v garderobo. Na
koncu smo razdelil darila.
Številna udeležba (prišlo je preko 350 starostnikov) in veseli obrazi so pričali o
zabavnem in pestrem večeru.
Ta dogodek mi je dal veliko misliti o tem, kakšno je življenje starejših oseb, da so
med seboj zelo različni, tako kot mladi, kakšen je stik med starejšimi in mladimi, kako
gledajo starejši na nas in mi na starejše pa tudi, kakšna bom jaz, ko bom starejša,
kako bom živela, ali bom imela koga za pogovor … Bilo mi je zelo všeč in veselim se
naslednjega srečanja s starejšimi osebami. Tudi ostali moji vrstniki so v srečanju
uživali.
Selma Semič, 9. A

