
Bralne delavnice z učenci pri DPS v Švici 
Embrach (ZH), Zug (ZG, LU), Ženeva, Kilchberg (Zürich) 

7. – 12. 12. 2022 
Kulturna gostja: Majda Koren 
Učitelj: Rajko Tekalec 
Na povabilo Rajka Tekavca sem obiskala učence dopolnilnega pouka slovenščine v nekaj švicarskih 
krajih. 
Četrtek, 8. decembra, Embrach 

- Schulhaus Dorf, Embrach,  

- Delavnice se je udeležilo 10  otrok, od tega 2 predšolska z mamico, 6 otrok 1. triade in 1 
deklica iz 2. triade OŠ. V oddelku so bili prisotni tudi trije starši.  
Predstavila sem svoje delo in junake mojih zgodb. Posebno doživetje je bil sprehod po 
ulicah Embracha ob koncu obiska.  

 

Sobota,  10. december, Zug 

- Schulhaus Burgbach, Sankt-Oswald-Gasse 6, Zug, 9.00-11.00 
Otroci iz te skupine izjemno dobro 
govorijo slovensko, tako da je bil 
pogovor in moj nastop precej 
drugačen kot v Embrachu. 
Otroci so izjemno radovedni in z 
veseljem zastavljajo vprašanja. 
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Sobota, 10. december, Ženeva 

- Stalno predstavništvo pri Uradu Združenih narodov in ostalih mednarodnih organizacijah 
Ženeva, 16.00-18.00 

- Prireditve se je udeležilo 6 učencev DPS ter 3 učenci, ki obiskujejo pouk slovenščine na 
daljavo, ter 3 predšolski otroci iz okolice Ženeve. 
Prvi del prireditve: nadvse resno predavanje z naslovom ‘Vse o pošasRh’, v drugem delu pa 
je otroke preseneRl Miklavž. 

 

Nedelja, 11. december, Zürich 

- Pfadiheim Kilchberg, Zürich, 16.00 – 18.00 

- Otroci in starši so se počasi zbirali na prizorišču ob skavtski 
koči. Preden sem začela s ‘predavanjem’ o pošasRh, so otroci 
izdelovali adventne lučke. 
Vsi prisotni so radi prisluhnili zgodbam o pošasRh: Mici, pošasR 
iz ‘Skuhaj mi pravljico’, pošast s planeta Solanum Tuberosum z 
zeleno kožo in modrimi lasmi …,  
Kar naenkrat se je od nekod prikazal  Miklavž.  Otroci so mu 
zapeli nekaj ljudskih pesmic na to temo, nato pa je dobri mož 
vse obdaril. 

-  Dogodka se je udeležilo približno 60 družin z otroki. 

SKUPAJ:  87 otrok, njihovi starši 
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- bralne delavnice po oddelkih: 26 otrok i 

- miklavževanje Ženeva: 11 učencev DPS in 11 staršev 

- miklavževanje Zürich: 50 učencev DPS in njihovi starši 

Obisk bralnih delavnic je bil, po besedah učiteljev, pretežno dobro obiskan, vzrok izpada učencev so 
prehladi in nenadne odpovedi v zadnjem trenutku.  

ZAKAJ NA OBISK V TUJINO? 
Želim si, da taki obiski spodbudijo male bralce, da raje sežejo po knjigah v slovenščini. 
Pri samem nastopu povabim učence k akRvnem sodelovanju, jih vzpodbujam, da sprašujejo in jim 
skušam knjižne junake čim bolje predstaviR. 
Med nastopom se akRvnosR izmenjujejo: pogovor, branje,  primeri s svetovnega spleta (videi, 
spletne strani), tako, da niso nikoli dolgočasni. 
Tudi meni osebno sRki z izseljenci pomenijo veliko. Kakor jaz (si odmišljam) z obiskom obogaRm 
njihov vsakdan, tako srečanja z izseljenci bogaRjo mene. 
 
IN ŠE ZAHVALA 
Zahvaljujem se društvu Bralna značka in Uradu vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, da sta 
mi omogočila obisk v Švici. 
Posebej pa se moram zahvaliR učitelju Rajku Tekalcu, ki ne le, da je nastope zelo dobro organiziral 
in vzorno pripravil otroke na moj obisk - hkraR se je izkazal kot izjemen gosRtelj. Poleg običajnih 
učiteljskih zadolžitev si je vzel veliko časa, da mi je razkazal nekaj švicarskih znamenitosR, me 
seznanil s tukajšnjimi običaji in z življenjem naših izseljencev v Švici. 
 

Kranj, 19. 12. 2022                                                                                                                 Majda Koren 
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