
Poročilo pripravila Luka Geike in učiteljica Natalija Robnik.

18. maja 2019 

je v MANNHEIMU 
POTEKALO ŽE TRADICIONALNO

SREČANJE UČENCEV 

DOPOLNILNEGA POUKA 

SLOVENŠČINE, UČENCEV 

EVROPSKE ŠOLE V FRANKFURTU S 

SLOVENŠČINO KOT 

MATERINŠČINO

IN NJIHOVIH STARŠEV 

Z UČENCI DPS IZ MANNHEIMA,                  

NJIHOVIMI STARŠI IN ROJAKI  

SLOVENSKE SKUPNOSTI V DEŽELI 

BW.

SREČANJE JE BILO HKRATI 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV 

ZA ŠOLSKO LETO 2018/19.



Preživeli smo nepozabne urice z go. Andrejo Rustja, Slovenko, ki je 

nekaj časa živela pri Inuitih. Za nas je pripravila zanimivo interaktivno 

delavnico in nam skušala predstaviti življenje in kulturo tega ljudstva 

z daljnega severa.

Ko smo si ogledovali avtentične predmete in  zanimive posnetke, 

poskusili njihov kruh, se učili, kako oni » povedo« naš DA in naš NE, 

smo se vedno bolj zavedali, da Evropejci sicer vemo, da Eskimi 

(ustrezneje Inuiti) obstajajo, vendar si nas večina sploh ne 

predstavlja, kakšno je v resnici njihovo življenje.

Vsi udeleženci iz Frankfurta, tako učenci DPS, EŠ, starši in učiteljica, 

smo hvaležni SKPD Sava iz Frankfurta in Uradu RS za Slovence v 

zamejstvu in po svetu, da smo lahko prisluhnili letošnji gostji gospe 

Andreji Rustja, kar nam je pripomoglo ne le k urjenju zmožnosti 

poslušanja in razumevanja v slovenščini, temveč tudi k širjenju 

obzorja nasploh.

Naši gostitelji, starši učencev DPS iz Mannheima in tamkajšnja 

učiteljica DPS Mira Delavec so za nas (kot vedno) organizirali 

prostorno dvorano z igriščem, pripravili okusne dobrote z žara, jih 

obogatili s solatami in sladicami ... Hvala!

Vse našteto in prijetno sončno vreme, nova poznanstva, nove vezi ... 

so nam omogočili, da smo v Mannheimu preživeli nepozabno majsko 

soboto in začutili, kako prijetno se je družiti s Slovenci, ki kot mi, 

živijo v Nemčiji, a vseeno ohranjajo vezi s slovenščino in s Slovenijo.



Liviji je gospa 

Andreja oblekla 

nošo, ki so ji jo Inuiti 

ob odhodu izročili 

kot darilo.



Noša je sestavljena iz dveh „oblek“, spodnje in 

zgornje …



Vsi smo 

potipali 

rokavice, 

nogavice, 

čevlje iz 

živalskih kož 

…





Tudi tam daleč na 

severu hodijo otroci v 

šolo … Ogledali smo si 

njihov delovni zvezek.



Žan je 

preizkusil, kako 

greje koža 

severnega 

jelena …



Čeprav je prvi del srečanja 

zaradi izredno zanimivega 

pripovedovanja gospe Andreje 

in naših številnih vprašanj 

trajal dlje, kot smo 

predvidevali, so se učenci z 

veseljem lotili ustvarjanja v 

delavnici …



Nekateri otroci in starši so morali 

zaradi obveznosti žal oditi in niso 

videli, kaj vse so ustvarili najbolj 

vztrajni udeleženci delavnice …


