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Učenci skupaj z učitelji so 25. marca ob materinskem dnevu pripravili proslavo za svoje mamice 
in babice.

Šopek slik s proslave ob materinskem dnevu.
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Lutkarije - Otroški oder 2004
V petek, 12. 3. 2004, je v Kulturnem domu Sveta 
Trojica potekalo srečanje gledaliških skupin, 
Lutkarije 2004 in Otroški oder 2004. Našo 
šolo je zastopala lutkovna skupina “Nasmejte 
se” z lutkovno igro ŽALOSTNI SLONČEK 
IN KAKO JE POSTAL SREČEN. Mentorica 
lutkarjev je vzgojiteljica Kristina Travnekar.

Jernej Zavernik, 7. b

Nastop akrobatov
V petek, 5. 3. 2004, smo imeli na naši šoli nastop 
akrobatske skupine iz Pirana. Igralci in akrobati 
so se nam v šolski telovadnici predstavili v 
enourni predstavi. Predstavili so nam že znano 
zgodbo o Martinu Krpanu. Popeljali so nas na 
dunajski dvor, kjer se je Martin Krpan bojeval z 
Brdavsom. Ob glasbi in akrobacijah je ura hitra 
minila in učenci smo bili zadovoljni, saj smo se 
lahko tudi nasmejali.

Marko in Primož, 7. b

Športni dan
V petek, 27. 2. 2004, smo imeli tretji športni dan. 
Nekateri so se sankali, drugi pa so drsali. Na 
drsanje smo se odpeljali z dvema avtobusoma 
v dvorano Tabor v Maribor. Drsalo se je 64 
učencev. Drsanje je bilo za nekatere prijetno za 
druge bolj nerodne pa manj. Ob dobri glasbi smo 
se uro in pol dobro utrudili, zato se je prilegel  

počitek in pijača. Zadovoljni smo se vračali proti 
Voličini.

Marko in Primož, 7. b

Šolska liga - dekleta
Tako kot vsako leto smo se dekleta odločila za 
ligo v malem nogometu. Finalna tekma med 7.ab 
/8 in 8.a pa je bila zelo razburljiva ob koncu pa 
žalostna in tudi srečna. Uvrstile smo se takole:

1. mesto: 8. a  
2. mesto: 7. ab /8  
3. mesto: 8. b  

ČESTITAMO!
Nina in Iris , 8. a

Tekmovanja iz fizike
V torek, 2. 3. 2004, je na naši šoli potekalo 
tekmovanje iz znanja fizike. Naša mentorica 
je bila Irena Pernat. Učilnica matematike je 
bila polna in lahko smo začeli. Na listu je bilo 
pet nalog, vsaka naloga po vredna deset točk. 
Če si torej na koncu osvojil vsaj polovico, si si 
prislužil bronasto Preglovo priznanje. Na državno 
tekmovanje so se uvrstili Sara Damiš, Tadej 
Markuš, Aleksander Živko in Klemen Imširovič. 
Vsi so osvojili srebrna Preglova priznanja.

Danaja Rožmarin, 8. a

Vesela šola
V četrtek, 4. 3. 2004, je potekalo tekmovanje v 
znanju iz Vesele šole. Na državno tekmovanje se 
je uvrstilo kar 8 tekmovalcev. Danaja Rožmarin 
in Zala Čuček iz 8. razreda, Aleksander Živko 
in Klemen Imširovič iz 7. razreda, Mitja Lešnik 
iz 5. razreda ter Nico Meško in Tomaž Mesarec 
iz 3. razreda. Državno tekmovanje bo 21. 4. 
2004. Vsem tekmovalcem želim veliko sreče in 
veselošolskega znanja.

Aleksander Živko, 7. b

Prijavil sem se k Veseli šoli in enkrat tedensko 
smo se sestajali na vajah, kjer smo preverjali svoje 
znanje. Pri Veseli šoli sem se že dvakrat uvrstil na 
državno tekmovanje, vendar mi nikoli ni uspelo 
postati državni prvak.
Tudi letos sem se uvrstil na občinsko in na 
državno tekmovanje.
Mentorica ga. Terezija Habjanič nas pripravlja 
tako, da bi lahko vsi postali državni prvaki iz 
znanja Vesele šole.

Mitja Lešnik, 5. r

stran 3



31. marec 2004

stran 4 stran 5

31. marec 2004AKTUALNO

Prireditev ob kulturnem dnevu.

Prešernov dan - Pet Pepelk.

Koncert
V sredo, 10. marca, se je v Voličini ob sedmih 
zvečer začel koncert. Ampak to ni bil navaden 
koncert, bil je poslovilni koncert učitelja Tomija. 
Hotel je, da bi se tega večera vsi zelo dobro 
spominjali. Začetek je bil glamurozen.  Pevci in 
pevke otroškega in mladinskega zbora smo na 
oder prihajali s svečkami. V dvorani je vladala 
tišina in tema. Uvodna pesem je bila Oda radosti. 
Zapeli smo jo dvoglasno. Program sta vodila 
Tamara in Aleš. Bila sta “taprava”! OPZ je zapel 
veliko pesmic od čokolade do backov. MPZ je 
presenetili s troglasno pesmijo - V ogledalu.
Na klavirju nas je spremljal Jure Baaron.

Skupina TiINS.

Na klavirju se nam je predstavila tudi Zala. 
Obiskuje zadnji letnik nižje glasbene šole in je 
(hvala Bogu) že naredila sprejemne. Vse, čisto 
vse pa smo presenetile punce iz skupine TiINS. 
Nagradili so nas z bučnim aplavzom in uspeh je 
bil zagotovljen! Pesem My Heart Will Go On je 
v dvorani vzbudila posebne občutke. V dvorani 
je bilo slišati jok in brisanje nosov. Počasi je 
prihajalo tisto vzdušje... vzdušje slovesa. In učitelj 
je sedel za klavir in zapel... za vse, ki so ga imeli 
radi, in tudi za tiste, ki so ga imeli malo manj radi. 
Po koncertu smo bili vsi nastopajoči vabljeni 
na pice k Vinski trti. In tam se je slovo uradno 
končalo. 

Sara Damiš, 8. b

Najnovejši filmi v kinu
Priporočamo vam, da si ogledate najnovejše filme, 
ki so že v kinu ali na DVD-ju:
• komedija KOT RIT IN SRAJCA,
• družinsko domišljisko grozljivo komedijo
   PALAČA STRAHOV ,
• romantično vojno dramo HLADNI VRH ,
• akcijsko komedijo DOBRODOŠLI V 
   DŽUNGLI,
• romantično dramoV AMERIKI ter
• romanco LJUBEZEN JE LUŠTNA STVAR .

Jernej Zavernik, 7.b

Trači
V našem razredu 7. b je kar veliko novih simpatij. 
Očitno bližajoča se pomlad res vpliva na to. Tako 
se je Janko T. zaljubil v Tajo L., Klemen pa ima 
svojo skrito simpatijo, ki jo imenuje Koki. Tamara 
F. pa je še vedno v zvezi z Tadejem B., svetoven 
par pa sta tudi Alen K. in Mateja S. Tudi Mitja 
G. ima svojo simpatijo, ki pa je ni hotel izdati, 
ter tudi Domen K. ima svojo skrivnost za katero 
pravi, da je ne bo izdal.

T.
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Intervju z računovodkinjo

Ojla! Končno pomlad! Dnevi so vedno bolj 
topli, zjutraj nas zbudijo ptički, travniki pa so 
že polni zvončkov in drugih spomladanskih 
cvetlic. Mi pa smo se tokrat pogovarjali s šolsko 
računovodkinjo Klavdijo. Torej tisti, ki še ne 
veste, naša računovodkinja je ena super gospa. 
Zgovorna, odkrita, vedno nasmejana in zelo 
prijazna. Če vas zanima še več, preberite naslednji 
intervju!

I. Kje ste se šolali?
Obiskovala sem Srednjo ekonomsko šolo, kajti tja 
so se vpisale tudi moje sošolke. Danes smo vse 
štiri v računovodstvu. Rada opravljam svoj poklic 
in ni mi žal, da sem se tako odločila.

II. Kako dolgo že opravljate poklic 
računovodkinje in kje vse ste ga že opravljali?
Računovodkinja sem že petnajst let in sem 
zadovoljna. Začela sem v podjetju Henkel, 
nadaljevala v “privat firmi”, zdaj pa sem tukaj na 
šoli, kjer je super!

III. Če ne bi izbrali tega poklica, katerega pa bi?
Če ne bi izbrala ekonomije, bi šla na pravno 
fakulteto. Zelo rada namreč berem uradne liste.

IV. Kaj počnete v prostem času?
Pozimi najraje smučam, zdaj pa komaj čakam 
da grem na morje. Imam tudi vikend, kjer rada 
preživim čimveč časa.

V. Kakšne cilje ste si zastavljali v srednji šoli?
Imela sem cilj, da bi bila uspešna v košarki, 
ampak sem zaradi poškodb na to morala pozabiti. 
To me je zelo prizadelo in takrat sem začela 
opuščati športne dejavnosti.

VI. Kakšno hrano najdemo v vaši kuhinji?
Obožujem kitajsko hrano! Police so polne 
kitajskih začimb, bambusovih vršičkov... Doma 
jemo tudi s paličicami.

VII. Kaj bi naredili z denarjem, če bi zadeli 
na lotu?
Kupila bi si hišo in se odselila na svoje. Zdaj 
namreč živimo skupaj s tastom in taščo, kar zna 
biti zelo zoprno.

VIII. Ali se vam je pri nas v šoli zgodilo kaj 
takega, česar ne boste nikoli pozabili?

Šola in učenci so mi prirasli k srcu in nikoli jih ne 
bom pozabila. Najbolj sem vesela, ko mi kdo od 
bivših učencev pošlje kakšen “mejl”, kar je dokaz 
da še mislijo name.

IX. Kakšen je vaš življenjski moto?
Včeraj je zgodovina, jutri je uganka, danes je darilo!
Obešenega ga imam na steni in ko ga pozabim ga 
preberem, saj mi vlije pozitivno energijo!

X. Kaj bi radi sporočili učencem?
BODITE OTROCI, DOKLER STE LAHKO! 
- jaz sem še danes včasih, če se da!

N A  K R A T K O...  N A  K R A T K O...

Hrana: kitajska hrana
Pijača: voda
Pevec: Jon Bon Jovi

Igralec: Steven Segal
Glasbena 
skupina:

Siddharta, Parni Valjak... 
(posluša rok)

Pesem: Kiss - Prince
Avtomobil: Kia Sorento

TV program: Discovery
Naj CD: Siddharta - Nord

Računovodkinji se zahvaljujemo za intervju in 
prijazen klepet ter ji želimo veliko uspeha doma 
in v službi!

Iris, Nina, Danaja, 8. a
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FERRARI
S FERRARIJEM SEM ZMAGAL NA DIRKI 
FORMULE ENA. FERRARI JE RDEČE 
BARVE IN JE ZELO HITER.

MIHAEL TUŽIČ, 1. A/8

LETALO
NA LETALIŠČU JE VZLETELO LETALO. 
ČEZ NEKAJ ČASA JE ZEČELO LETALO 
TRESTI. PILOT JE ZAVIL V PROTI STOLPU. 
Z LETALIŠČA SO SPOROČILI, DA NAJ 
PRISTANE NA NAJBLIŽNJEM LETALIŠČU. 
POTNIKI SO BILI PRESTRAŠENI, A 
VENDAR SREČNI, DA SO VARNO 
PRISTALI.

MARCEL HERCOG, 1. A/8

MOJ MUCEK
MOJ MUCEK JE BELE BARVE. IME MU JE 
MIKI. DOBILA SEM GA OD BOTRICE. MOJ 
MIKI IMA ENO OKO RJAVO, DRUGO PA 
MODRO. IMA DOLGO BELO DLAKO. JE 
ZELO PRIDEN. RAD SE IGRA Z MENOJ. 
ŽELIM SI ŠE ENEGA MUCKA.

URŠKA ZUPANČIČ, 1. A/8

PRI KRMIŠČU
(opis slike)
JAN IN LOVEC STA SE OPRAVILA V 
GOZD NAKRMIT ŽIVALI. NESLA STA 
JIM SENO, SOL IN SEMENA. LOVEC JE 
NAPOLNIL KRMIŠČE. ŽIVALI SO VESELO 
PRISKAKLJALE H KRMIŠČU.

SIMON LIBMAN, 1. A/8

KO ZRASTEM BOM
ŽELIM SI POSTATI VOJAK IN PILOT. 
VOZIL BOM VOJAŠKO LETALO. VELIKO 
SE BOM MORAL UČITI. BRANIL BOM 
SVOJO DOMOVINO.

TILEN CAFUTA, 1. A/8

KO BOM VELIKA BOM UČITELJICA. ŽE 
ZDAJ SE RADA IGRAM ZA UČITELJICO 
S SVOJIMI PUNČKAMI IN MEDVEDKI. 
VEM, DA SE BOM MORALA DOBRO UČITI. 
RADA BI BILA DOBRA UČITELJICA, DA BI 
OTROKE VELIKO NAUČILA TAKO KOT 
UČITELJICA MOJCA.

PATRICIJA POLIČ, 1. A/8

Obisk v bolnici
V soboto, 14. 2. 204, smo se odpravili na obisk 

k očku v ortopedsko bolnišnico Valdoltra. Pot 
je bila dolga, saj smo po dolžini prevozili skoraj 
vso Slovenijo od Maribora do morja. Ko smo 
po dolgi vožnji končno prispeli do bolnice, sem 
bila strašno vesela, ker spet vidim očka. Očka je 
bil zelo vesel našega obiska. Opisal nam je potek 
operacije, vstavitev umetnega kolka. Čeprav je 
od operacije minilo komaj 6 dni, je lahko spet 
hodil s pomočjo bergel. Med časom obiskov sva z 
bratom odšla pogledat morsko obalo, ki se nahaja 
nasproti pristanišča Koper. Tam pristajajo velike 
preko oceanske tovorne ladje in tankerji.

Špela Ekselenski, 2. b

Jože Lehner, 8. a

Jabolko je zelo okusno.
A tudi zdravo je.
Bom vedno ji rada imela.
Oh, kako jih že pričakujem.
Lahko bi jo zmeraj jedla.
Kako lepe barve je jabolka.
Oh, končno imam rdeče jabolko.

Tamara Arcet, 2. b

Vrtnica je zelo, zelo lepa rožica.
Rožica mojega je srca.
Ti vrtnica prelepa, prelepa rožica.
No, vrtnica, tako lepo dišiš, da pozabim vse skrbi.
In spomladi boš zacvetela in zadehtela.
Cveti, cveti lepa vrtnica.
Ah, vrtnica moja.

Tina Nemec, 2. b
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Ko bom velik
Ko odrastem, si želim postati 
nogometaš, ker zelo rad gledam 
nogomet in ga tudi z velikim 
veseljem igram. Življenje 
nogometašev je zanimivo. 
Če hočem biti dober, bom 
moral veliko trenirati. Potem 
bi lahko potoval po drugih 
državah. Potreboval bom 
nogometne čevlje, ščitnike in 
dres. Dres mora biti slovenske 
reprezentance za katero navijam.

Aljaž Polič, 2. a

Čebelica
Tam v daljavi,
tam v košari,
tam je med doma.
Čebelica Medica,
za vsakega nekaj ima.

Z lepe rože se prikaže,
prodaja in razdaja,
med vse dni.

Prijaznim ljudem in živalim
da medu,
a lenega trota vrže
in napodi iz panja.

Damjana Fačini, 3. r

Sreča in nesreča
Sem srečna,
vesla in
rada bi pela.

Zapela bi
fantu mojega srca,
osrečila bi ga
na prvi pogled.

Zaljubil bi se vame
in jaz vanj,
takoj bi postala
najsrečnejši par.

Ljubila bi se
in srečna bila
takoj bi postala
neločljiva oba.

A, kaj ko ljubezen

ni zvesta obema,
hitro naju je
spravila narazen.

Tako sreča za vedno
odšla je, tako
nesreča pri naju ostala je.

Tako postala sva sovražnika,
ker on prevaral me je.

Če prav sem bila
zaljubljena vanj,
sem si našla drugega.

Eva Fras, Tina Katan, 5. r

Nekega dne sem prišel domov 
zelo srečen in lačen. Sreča me 
je zapustila, ko sem videl, da ni 
kosila. Ves nesrečen in potrt sem 
zakričal: “Mama, kje je kosilo!?” 
Mama je rekla, da ona ne bo več 
kuhala kosila. Naenkrat sem bil 
ves sesut, kajti mama ni hotela 
kuhati kosila. To je bil moj 
srečni in nesrečni dan.

Matej Pulko in
Franci Bezjak, 5. r

Sreča
Sreča je pojem,
ki je kot val ogromen.
Srečo spoznaš,
ko si zaljubljen
in si tudi ljubljen.

Srečo dobiš,
ko se zaljubiš.
Sreče ne imej sam,
ampak jo deli naokrog.

Ko sreča odide,
ti temen val oči zakrije.
Ko enkrat srečo dobiš,
je nikoli več ne izpustiš.

Mitja Lešnik in
Davorin Slanič, 5. r

Hvalnica pomladi
Pomladi rože zacvetijo
in drevesa vzbrstijo.
Pomladi trava zeleni
in čebela med v panj nosi si.

Pomlad sneg spremeni,
v naravo, ki zeleni.
Po pomladi nekatere rože 
odcvetijo
in se v spanec napotijo.

Jaz pa zmerom rečem si,
o pomlad najlepša si.

Mitja Lešnik, 5. r

Pomlad je biser,
pomlad je zlato.
Ker pomladi
rožce cveto.

Ptice veselo čivkajo,
čebele že na cvetovih brenčijo.
Pomlad je bila in vedno bo,
ker rožce cveto.

Gašper Kolarič, 5. r

Že čivkajo ptički
na veji cvetoči,
metulji letijo pomladi nasproti.

Pomlad je znanilka,
toplega sonca,
cvetočih dreves,
in dehtečih cvetlic.

Vsi smo veseli je,
tako cvetoča in muhasta,
pa vendar najlepša si.

Amanda Spevan, 5. r

Trenutek
Si kot sonce vrh neba
in kot zarja jutranja.
Si kot vsega sveta veselje,
ti izpolniš mi vse želje.

Samo za en trenutek vse bi dala,
za vedno bi zaspala,
samo, da bi te videla zadnjikrat
in ti povedala, da si moj zaklad.

Ko sonca ne bo na vrhu neba,
ko zvezda bo ugasnila… 
takrat bom tudi jaz odšla…
odšla bom tja,
kjer nihče me ne pozna…
in tam boš ti ves lep in nasmejan
in skupaj bova zrla v novi dan.
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Samo za en trenutek bi te rada pozabila,
te v pozabo potopila,
samo, da eno noč mirno bi zaspala,
samo zato jaz vse bi dala!

Danaja Rožmarin in Iris Šteinbaur, 8. a

Anja Krajnc, 8. a

Dogodivščine na duhovnih vajah
Učenci sedmih razredov smo imeli od 13. - 15. 
januarja duhovne vaje v Kančevcih.
Kančevci so v Prekmurju, najbližja trgovina je 
oddaljena 7 kilometrov. Tam so zraven nas bili 
še učenci iz Ljubljane, Celja, Maribora in Murske 
Sobote. Nastanili so nas v kletnih sobanah. 
Dečki smo spali na pogradih, deklice pa na 
navadnih posteljah. Po večerji smo kmalu začeli s 
pogovorom v zeleni, ovalni sobi. Pogovarjali smo 
se s patrom Mihom. Spat smo odšli ob enajstih, 
čeprav smo bili nejevoljni, ker smo hoteli biti uro 
ali dve še pokonci. Mobiteli so bili prepovedani, 
zato je bil Primožev mobitel kmalu zaplenjen. 
Tudi pri deklicah se je podobno godilo, vendar 
Gabrijela ni slišala patra, zato je ta rajši odnehal. 
Janko je smrčal zelo čudno. Po vdihu je trajal 
minutni odmor, potem pa spet izdih. Z Jernejem 
sva mislila poklicati reševalca. Kar se je skoraj 
zgodilo. Naslednji dan smo odšli s patrom na 
sprehod. Po sprehodu smo spet imeli pogovore 
in igre. Na Valentinovo ni bilo nič ljubezenskih 

pripetljajev, čeprav smo plavali v oblakih.
V Matejinih očeh se je zrcalil Alen, v Tamarinih 
Bezjak, v Tajinih pa… Spat smo odšli spet zelo 
pozno. Janko nas je zbudil že četrt na štiri. Kmalu 
pa še celo hišo. Mitja Grajfoner, Blaž Živko, 
Gašper Tuš in Miha Spevan so to izrabili in odšli 
k zapeljivim Mariborčankam, s katerimi so se zelo 
zbližali. Vendar je naše jutranje rajanje bilo kmalu 
prekinjeno, ko je prišla jezna gospa in zahtevala, 
naj gremo spet spat. Pogumni Primož se je ob 
petih spet zbudil. Ker je bila tema je preplašen 
rekel: “Joj, kako me je strah!” Čez nekaj trenutkov 
mu je sledil še neznan glas: “Če bi jaz bil živ, bi 
me bilo tudi strah.” Primož pa je preplašeno 
padel v nezavest. Ob pol sedmih nas je Janko spet 
zbudil. Odšel je k Tamari in ji je na obraz stisnil 
tubo zobne paste. Na nesrečo se je zbudila. Ker je 
Janko spet začel množično proizvajat hrup, smo 
spet morali spat. Zaradi Jankovega kikirikanja 
smo pri zajtrku bili okarani. Kazen: čiščenje WC-
jev in spalnic.
Po kosilu smo žalostni odšli domov. Vendar smo 
se vseeno nekaj naučili. Če hočeš ponoči delati 
norije, mirno počakaj, da nadzorniki zaspijo.

Klemen Imširovič, 7. b

Moj način življenja
Sem Jon Kocbek in želim vam zelo na kratko 
povedati, kakšen je moj način življenja.
Živim na podeželju na majhni kmetiji. S 
kmetijstvom se ne ukvarjamo, imamo le nekaj 
živali zaradi veselja.
V 9-letno osnovno šolo hodim v Voličino. 
Obiskujem 7. razred. Dvakrat na teden obiskujem 
tečaj nemškega in angleškega jezika.
S športom se intenzivno ne ukvarjam, rad pa 
deskam na snegu, tečem na smučeh, poleti pa 
plavam, igram nogomet in košarko.
Z modnimi muhami se ne obremenjujem preveč. 
Moja oblačila pa morajo biti v stilu skaterjev, kar 
pomeni predvsem udobno in preveliko. Moja 
modna usmeritev pomeni večni spor z očetom, 
ki mi zaradi predolgih hlač odreče prevoz v šolo. 
V šolo, ki je kakšne pol ure hoje oddaljena od 
doma, me zato v glavnem vozi mama. Ker sem 
velik zaspanec, sem najbolj vesel počitnic, ki jih 
je na naši šoli kar dovolj. Počitnice po obveznem 
morju v glavnem prespim.
Če si velik zaspanec tudi o načinu življenja ne 
moreš veliko napisati, zato je moj spis tako 
kratek.

Jon Kocbek, 7. b/9
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Yes, zopet žur! al pa tud ne…

29.10.2003
00:01
Mamo sem komaj zvlekla domov! Spravla sem 
jo v posteljo, ker nei rada pol mela še kakih 
problemčkov z njeno prebavo... Kaj pa naj s 
tistim “kul tipčkom”?

00:08
Aha, zaj ko je mama zaspala, grem lahko nazaj na 
party, ker morn “tipčku” pojasnit zakaj sem kr tak 
odšla mimo njega! Škoda, da ga nisem prosla, da 
naj mi pomaga mamo zvleč domov, kot sem že 
mela namen...

00:26
Za vsak slučaj sem še šla pogledat k mami, da nei 

bla pr sebi, kr pol ni šans da grem! Ampak moja 
mamica sladko sanja... kak jo mam rada!

00:42
Že drugič stojim pred Nelino bajto- prvič sem 
takrat, ko sm mela razcufane najlonke.
O.k. čas je, da poiščem naj seksi tipčka pod 
soncem! Akcija!

00:45
Iščem... iščem... iščem... pa ne najdem...

00:53
Našla!!! Sam nisem tak grozno vesela, kr sm
ga našla... boljš, da ne zveste kje...

(se nadaljuje)
Zgodbico pišeta: T & T

Križanko je pripravila: Barbara Bašl, 2. a

Križanka za najmlajše
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PREDAVANJE ZA STARŠE

Nasilje med vrstniki 
in vloga staršev
(Doroteja Lešnik - Mugnaioni)

DEFINICIJA VRSTNIŠKEGA 
NASILJA
Vrstniško nasilje je namerna, 
ponavljajoča se uporaba fizičnega, 
psihičnega ali ekonomskega nasilja 
povzročitelja nad drugim otrokom ali 
mladim podobne ali enake starosti.

NAPAČNA PREPRIČANJA 
ODRASLIH O VRSTNIŠKEM 
NASILJU
1. Vmešavanje odraslih bo stvari 
samo še poslabšalo.
2. Otroci se morajo naučiti opraviti 
z izzivi vsakdanjika, katerega del je 
nasilje.
3. Norčevanje utrdi osebnost, ustra-
hovanje vrstnikov pa je normalen del 
odraščanja.
4. Žrtev nasilje izziva.
5. Deklice niso nasilne.
6. Gre za neformalni nadzor - če 
se nekdo ne umiva in smrdi, se bo 
veliko hitreje začel umivati, če ga 
bodo vrstniki dražili. Brez nasilja ni 
socializacije.
7. Ko ne bodo več zmogli sami, 
bodo otroci poiskali pomoč.

KAKO PREPOZNAMO ŽRTEV 
VRSTNIŠKEGA NASILJA
• boji se prihajati v šolo ali odhajati 
iz nje, spremeni svojo običajno pot, 
zato zamuja ali pa prihaja v šolo zelo 
zgodaj;
• na šolskih izletih je vedno v bližini 
učiteljice ali učitelja in se od njiju 
noče oddaljiti;
• starše prepriča, da ga spremljajo v 
šolo in čakajo ob koncu pouka;
• začne neopravičeno izostajati od 
pouka, poslabša se ji učni uspeh;
• ima poškodovano šolsko opremo 
ali je celo nima, tekom dne “izgubi” 
kos oblačila;
• starši poročajo, da je nenadoma 
postala zadirčna in groba;
• je lačna po odmoru za malico oz. 
kosilo (nekdo ji je vzel malico ali 
denar zanjo);
• se zapre vase, začne jecljati, ima 
izredno slabo samopodobo;
• izgleda vznemirjena in nervozna, 

preneha jesti, ne pridobiva na teži;
• govori o samomoru ali ga celo 
poskuša narediti;
• začne krasti denar drugim otrokom 
(to zahteva povzročitelj/ica); 
• odklanja pogovor ali si izmisli 
neverjetno zgodbo, da bi jo pustili 
pri miru;
• ima nepojasnjene modrice, odrg-
nine in druge poškodbe;
• sama začne uporabljati nasilje nad 
mlajšimi in manjšimi otroci, svojimi 
mlajšimi bratci in/ali sestricami;

Doroteja Lešnik - Mugnaioni

KAKO SE POGOVORITI Z 
OTROKOM, KI JE ŽRTEV 
VRSTNIŠKEGA NASILJA
1. Na pogovor se pripravimo.
2. Otroka vzpodbudimo, da pove, kaj 
doživlja.
3. Pozorno ga poslušamo in ne 
prekinjamo njegove izpovedi.
4. Pomembno je, da dobi občutek 
varnosti in zaupanja do nas. Čutiti 
mora, da ga bomo podprli oz. 
zaščitili ne glede na vsebino izpovedi.
5. Ne pokažimo, da smo šokirani, ko 
nam zaupa, kaj se mu je zgodilo.
6. Povejmo mu, da za nasilje ni kriv 
on, ampak je zanj odgovorna oseba, 
ki nasilje povzroča.
7. Izogibajmo se vprašalnici ZAKAJ. 
Zveni zasliševalsko in obtožujoče.
8. V pogovoru ne obtožujmo osebe, 
ampak dejanja povzročitelja nasilja.
9. Pohvalimo ga, da je zbral toliko 
moči in se nam zaupal.
10. Spoštujmo njegova čustva: pove-
jmo mu, da so normalna in da se mu 

jih ni potrebno sramovati.
11. Skupaj naredimo načrt za nadalj-
no preprečevanje nasilja: kaj naj stori, 
če ponovno pride do nasilja - kako se 
lahko zaščiti, h komu lahko steče po 
pomoč, koga lahko pokliče.
12. Poiščimo oz. pogovorimo se 
o pozitivnih osebah v njegovem 
(šolskem) vrstniškem okolju (vrst-
nike, prijatelje, učitelje/ice itd., ob 
katerih se otrok počuti varnega.
13. O dogajanju obvestimo 
razredničarko in šolsko svetovalno 
službo.

NA KAJ MORAMO POSE-
BEJ PAZITI, KADAR JE NAŠ 
OTROK POVZROČITELJ 
NASILJA
• Ne utrjujmo njegove identifikacije 
z nasilneži; obsodimo dejanje, ne 
osebnosti.
• Zahtevajmo odgovornost za stor-
jena nasilna dejanja; ne zadovoljimo 
se zgolj z iskanjem krivca za nasilje.
• Ne pozabimo, da je prestrašen; 
dajmo mu vedeti, da naš osnovni na-
men ni kaznovanje.
• Upoštevajmo njegove temeljne 
potrebe po: moči, potrditvi skupine, 
in spoštovanju.
• O sankcijah govorimo mirno, ne 
zmagoslavno.
• Čeprav smo jezni, moramo ostati 
pravični.

STARŠEM V RAZMISLEK
1. Ste se v preteklem tednu vsaj 
enkrat pogovorili z otrokom o 
dogajanjih v šoli, o odnosih s 
sošolci, o konfliktih v razredu, z 
vrstniki? (NE O OCENAH!!!)
2. Kolikokrat ste v preteklem 
tednu pohvalili svojega otroka? 
(NE ZARADI OCEN!!!)
3. Koliko otrokovih vrstnikov 
poznate? Ste se z njimi že srečali, 
pogovarjali?
4. Vam je otrok že kdaj omenil 
kakšen primer (vrstniškega) nasilja 
v šoli?
5. Se doma pogovarjate o prim-
erih nasilja v družbi?
6. Ali v pogovorih vedno jasno 
izrazite svoje nestrinjanje z 
nasiljem?
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Moja mama
(izjave učencev 4. r)
Rada pospravlja.
Je najboljša mama na svetu.
Je šivilja.
Je prijazna.
Se rada šali.
Je prava mama.
Ima lepe lase.
Ime ji je Helena.
Mi vedno stoji ob strani.
Je super mama.
Je dobrega srca.
Rada pospravlja.
Je vesela.
Me ima zelo rada.
Je prijazna in radodarna.
Je lepa in dobra.
Je delovna.

Je najboljša kuharica.
Je dobra smučarka.
Se rada uči.
Je vesela.
Mi vedno pomaga.
Rada dela v sadovnjaku.
Mi skuha najboljše kosilo.

Moja mama
Mamica moja, jaz pa vem,
da je tvoj praznik danes.
Toda kako naj ti povem,
koliko sreče ti voščim.
Vse ti poklonim, kar imam,
a saj tebi ni za igrače.
Pa ti poljubček dam,
kot vsak dan in malo drugače.

Nika Mihelič, 4. r

Draga mama
Mama je angel, ki se te dotakne 
z nežno roko. Mama te ima rada 
in ti zaupa vse. Ona je tista, ki ti 
pomaga in vse pove. Ti jo imaš 
rad in ona tebe tudi, zato naj do 
stotega leta ostane.

Larisa Trinkaus, 3. r

Ob materinskem dnevu


