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Ustvarjalna delavnica in razstava  
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V okviru podaljšanega bivanja smo se v Tednu otroka na 
podružnični šoli Planina pogovarjali o drugačnosti ter 
prebrali in si ogledali risani film „Veveriček posebne 
sorte“, avtorice Svetlane Makarovič, ki obravnava 
problem drugačnosti. 
 
 

„Veveričku posebne sorte je ime Čopko in je najmanjši od vseh petih veveričk veverice Puhanke. Ko so vse 
veveričke naredile svoj prvi skok z drevesa, ga Čopko ni mogel. Puhanka ga je pokarala, češ, naj ji ne dela 
sramote s svojo strahopetnostjo. Vendar, ko ji je le dopovedal in ga je pogledala od blizu, je videla, da ima 
eno tačko nenavadno skrivljeno in tanjšo od ostalih. S takšno tačko pa nikoli ne bo tak kot druge veverice 
in seveda so se o tem raznesle govorice. »Kot da je skakanje in plezanje edino, kar imajo veverice početi na 
svetu!« Puhankina teta, stara Replja, je Puhanki rekla, da bo ravno Čopko imel veliko časa, da se nauči 
česa boljšega od skakanja in plezanja. In res, Čopko je počasi začel opazovati svet okoli sebe, poskušal 
razno razne stvari, ki se jih je tudi naučil: peti; seštevati in odštevati lešnike; razločevati liste raznih dreves; 
opazovati življenje ptic, rož, drevja; napovedovati vreme. Medtem pa so ostale veverice celo poletje 
porabile za skakanje in plezanje. Čopko je postal najpametnejši in najbolj izkušen veveriček v vsem gozdu, 
tako da so vse veverice hodile k njemu po nasvete.«. (obnova) 
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Učencem je bila zgodba o vevričku Čopku všeč, tako da so 
jo poustvarjali. 
 
 
 
 
 
Povedali so tudi:  
„Tudi mi smo Čopkoti – posebni vsak na svoj način.“  
„Bilo mi je všeč, ko se je veveriček Čopko naučil peti in 
tako dokazal drugim, da ni nič slabši kot drugi.“ 
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18. 10. 2014 smo se v lokalnem trgovinskem centru 
predstavili z istoimensko razstavo ter organizirali 

delavnico za mimoidoče.  
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