
Z VLAKOM NA 16. MEDNARODNI FESTIVAL »IGRAJ SE Z MANO« 2022 

V petek, 27. maja 2022 se je skupina tretješolcev podaljšanega bivanja in učenci 

Podružnične šole Studeno v spremstvu učiteljev mentorjev aktivno udeležila 

tega festivala s pevsko – glasbenim nastopom. 

Festival vsa leta organizirata Center Janeza Levca Ljubljana in Društvo za 

kulturo inkluzije. Festival se je odvijal od srede, 25. 5. do sobote, 28. 5. 2022 od 

9.00 do 13.00 ure v Ljubljani na Kongresnem trgu in v Parku Zvezda. 

Naša ekskurzija se je začela na Železniški postaji Postojna, vožnja z vlakom do 

Brezovice, prestop na avtobus in vožnja do Ljubljane.  

Potovalno malico smo si privoščili v Argentinskem parku. Učiteljica ga. Tina 

Verbič (več let je bila zaposlena v Zavodu J. Levca) nam je predstavila vsebino in 

pomen festivala Igraj se z mano. Izpostavila je nekaj delavnic: Šola 

eksperimentalne kemije, Priprava smutijev, Vožnja po poligonu z Olifu racerji 

(vozički na nožni pogon), Joga za otroke, Kocke velikanke…; bilo je okrog 50 

različnih delavnic. 

Petkovo dopoldne smo z učenci preživeli ob raznovrstnih delavnicah, ki so bile 

ne le izredno zanimive, temveč v marsičem tudi poučne. Zelo nas je pritegnila 

delavnica eksperimentalne kemije, kjer smo lahko videli, kar se bodo učenci 

učili v višjih razredih. 

Delavnica v izvedbi Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije nam je 

omogočila, da smo preko bele palice in družabnih iger za slepe vsaj za kratek 

čas doživeli, kako je biti slep. 

Preizkusili smo se tudi v košarki na invalidskih vozičkih. 

Za spomin na ta čudoviti dan smo si izdelali označevalce za knjige ter lesen 

magnetek. 

 

 

 



Po 11.00 uri smo stopili na veličastni oder in zapeli nekaj znanih pesmic 3. 

razreda (Žabja svatba, Lepa Anka, Kekčeva pesem in Ko si srečen), Lara Bajc je 

zaigrala na violino, Naja Bajc  pa na klavir.    

Mimogrede, Hiša eksperimentov  je med 27. in 29. majem 2022 izvedla 13. 

Mednarodni »Znanstival dogodivščin« v Ljubljani in okoli nje. 

Da smo se lahko udeležili  festivala se zahvaljujemo Občini Postojna, ki nam je 

zagotovila brezplačen prevoz z vlakom (veliko učencev se je prvič peljala z 

vlakom), Zavarovalnici Triglav, ki nas je opremila s čepicami, da smo bili vsi vidni 

in razpoznavni, saj smo bili udeleženci tudi v prometu in seveda vodji šolske 

prehrane ga. Petri Rusjan, da smo imeli v nahrbtnikih potovalne malice in 

potovalna kosila. 

Preživeli smo res lep, nepozaben dan. 

 

Zapisali Suzana Morel in Tina Verbič 


