OSNOVNA ŠOLA DR. JOŽETA PUČNIKA ČREŠNJEVEC

POSVOJILI SMO SPOMENIK
V soboto, 11. maja 2013, smo na Črešnjevcu, v okviru Unesco
projekta Dediščina v rokah mladih - mladi posvojijo spomenik,
posvojili spomenik kulturne dediščine – vaški vodnjak s periščem. S
posvojitvijo smo se učenci in delavci Osnovne šole dr. Jožeta
Pučnika Črešnjevec zavezali, da bomo skrbeli za kulturno dediščino
naših prababic in pradedkov.
Projekt je na naši šoli zorel kar nekaj let – od prve
ideje, do raziskovalne naloge in nastanka igranega video
posnetka, nastanka vezenih izdelkov, zloženke, postavitve
obeležja v treh jezikih in lesene table z napisom »TUKAJ SO
PRALE NAŠE PRABABICE«, ureditve okolice vodnjaka in
čiščenja perišča, postavitve »plota« za sušenje perila, pa vse
do povezovanja z Društvom upokojencev Črešnjevec in
njihovimi pericami.
Lesena tabla – delo g. Jožeta Ogrizka
»Gmajnski štepih« s periščem je čakal le še na uradno
posvojitev, ki se je zgodila na delovno soboto, 11. maja 2013, ko smo vsa opravljena dela
pokazali vsem učencem, delavcem šole, staršem in
krajanom. Ob tej priložnosti sta perici, ga. Tonka Koren
in ga. Milka Ogrizek, ob izčrpnem in simpatičnem
komentarju ga. Francke Rajh, prikazali kako so se
gospodinjskega opravila pranja perila lotevale naše
babice ali najverjetneje že kar prababice ter generacije
pred njimi. Perice so nam pripravile vedro z lugom, ki je
nekdaj služil kot osnovno čistilo za pranje perila in
odstranjevanje madežev, in so ga učenci imeli priložnost
občutiti na svojih prstih. Ljudske pevke pa so nam
Ga. Francka Rajh s pericama
postregle
s prepevanjem ljudske pesmi.
S posvojitvijo spomenika - vaškega
studenca s periščem - smo pripomogli k
oživljanju vodnjakov, zavedanju o njihovem
pomenu za življenje, obujanju starih ljudskih
običajev in nasploh ohranjanju kulturne
dediščine in medgeneracijskega sodelovanja.
Naša prizadevanja pa segajo še dlje: obnovitev
spomenika! O obnovi vodnjaka že tečejo
Vaški vodnjak s periščem ob posvojitvi
dogovori z g. Ogrizkom.
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