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Prešernova proslava ob slovenskem kulturnem prazniku

(foto: Foto Tone)

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je
v kulturnem domu v Lenartu potekala proslava v
spomin največjega slovenskega pesnika, Franceta
Prešerna. Na njej so nastopili številni glasbeni,
plesni in drugi kulturni ustvarjalci iz naših in okoliških krajev. Slavnostni govornik je bil dramatik,

dramaturg Tone Partljič, ki je tako Prešerna kakor
njegova dela in čas, v katerem je živel, predstavil z
izjemno zanimivega vidika.
Vrhunec tudi letošnje Prešernove proslave pa je
bila podelitev priznanj zaslužnim kulturnim delavcem. (nadaljevanje na strani 4)
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Praznovanje 250-letnice
šolstva v Voličini
V petek, 2. 2. 2007, ob 18. uri je OŠ Voličina
organizirala proslavo ob slovenskem kulturnem
prazniku in hkrati 1. prireditev ob 250-letnici šolstva v Voličini. S prireditvijo smo želeli počastiti
spomin na našega največjega pesnika Franceta
Prešerna in krajanom ter staršem sporočiti, s katerimi dejavnostmi se ukvarjamo v šoli, da bi omenjeno obletnico dostojno obeležili. V šoli smo zelo
veseli, da se je na prireditvi zbralo veliko ljudi, saj
je bila dvorana z balkonom polna.
Svet zavoda je na 5. seji dne 2. 2. 2006 v zvezi s
praznovanjem 250-letnice šolstva v Voličini imenoval 2 odbora, in sicer odbor za pripravo zbornika in odbor za pripravo prireditev.
Odbor za pripravo zbornika se je sestal večkrat.
Zbornik bomo izdali nekje v septembru 2007, v
njem se bodo predstavila vsa društva. V zborniku
bo zapisana tudi zgodovina našega kraja, skušali
bomo prikazati obrt, kmetijstvo in industrijo v
našem kraju, prav tako bo zapisana zgodovina
cerkve Sv. Ruperta, zapisali bomo pomembne
dosežke OŠ Voličina v zadnjih petih letih, prav
tako pa bomo pisali o Maistrovih prireditvah na
Zavrhu in zagotovo se bo našlo še kaj zanimivega.
Namen Zbornika Voličine, ki ga bomo izdali ob
250-letnici šolstva, je predvsem prikazati današnji
utrinek kraja. Naš namen ni, da bi podrobno raziskovali zgodovino po raznih arhivih, saj za ta
namen nimamo niti sredstev niti ustreznega kadra.
Za bolj poglobljeno zgodovino iz arhivov pa seveda ostajajo možnosti v prihodnje.
Odbor za pripravo prireditev ob 250-letnici šolstva v Voličini se je prav tako že sestal. Načrtovanih je več prireditev, okrog 10, ki se bodo odvijale
skozi vso leto 2007. Odbor je predlagal, da bi se k
prireditvam vključili tudi razni kulturni soustvarjalci iz našega kraja, in sicer z namenom, da bi bilo
praznovanje širše, saj ne praznuje samo OŠ Voličina kot taka, ampak kraj kot celota, zato bi bilo
zelo dobrodošlo, da bi se k raznim prireditvam
priključila tudi društva iz našega kraja.
Ob 250-letnici, in sicer od 1. 9. 2007, bi v prostorih OŠ Voličina radi začeli izvajati pouk glasbene
šole. Naša želja je, da bi od že omenjenega datuma
v popoldanskem času začel na šoli delovati dislociran oddelke glasbene šole, saj je šola v popoldanskem času prazna in glede na to da v letošnjem
šolskem letu obiskuje glasbeno šolo v Lenartu ali
se kako drugače glasbeno izobražuje več kot 20
učencev (skoraj 10% vseh učencev). Večini staršev, ki otroke vozijo v Glasbeno šolo Lenart ali
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kam drugam, bi zagotovo ustrezalo, da se glasbeno izobraževanje izvaja v prostorih OŠ Voličina.
V mesecu novembru je šola vsem otrokom oz.
njihovim staršem, ki obiskujejo vrtec v Selcih in
Voličini ter 1. triado poslala dopis, s katerim smo
jih povprašali, kaj menijo o dislociranem oddelku
glasbene šole v Voličini. Od 119 razdeljenih vprašalnikov je bilo vrnjenih 90 in od teh 90 je 50 staršev izrazilo željo, da bi v Voličini imeli dislociran
oddelek glasbene šole. Upam, da bomo v naših
prizadevanjih uspeli.
Šola v Voličini je začela januarja 2005 uporabljati
prostore v mansardi, vendar je bila ta pridobitev le
1. faza dograditve in ureditve OŠ Voličina za potrebe devetletke. Na eni izmed prireditev, ki jih
bomo organizirali v letu 2007, bi radi položili
temeljni kamen za izgradnjo prizidka in vrtca pri
OŠ Voličina. Na podlagi informaciji, ki jih je
Občina Lenart pridobila iz Urada za investicije pri
Ministrstvu za šolstvo in šport, bi se gradnja začela v letu 2008, nadaljevala 2009 in zaključila v letu
2010.
Iz zapisanega se da razbrati, da so naši načrti smelo zastavljeni in upamo ter si želimo, da bi jih tudi
uresničili. V šoli se zavedamo, da je osnovna in
najvažnejša dejavnost šole pouk, zato se bomo ne
glede na napovedane prireditve in druge aktivnosti
še naprej trudili, da bo pouk metodično ustrezno
in kvalitetno izvajan, saj želimo naše učence naučiti se učiti.
Praznovanje 250-letnice šolstva v Voličini ni samo
praznik OŠ Voličina, ampak praznik celotne Voličine kot kraja, zato si želimo tudi vašega sodelovanja na prireditvah.
Ravnatelj

Gimnastične zvezde
Konec januarja se je v športni dvorani v Lenartu
odvijala prireditev Gimnastične zvezde. Prireditev je

Gimnastična skupina Flip iz Pirana
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AKTUALNO
potekala po vsej Sloveniji. Otroci so lahko telovadili skupaj s telovadci. Ob 18.00 uri pa so se predstavili naši športniki v gimnastiki. Kot prva je nastopila skupina Flip iz Pirana. Bilo je še veliko nastopajočih, deklice, ki so plesale z obroči, ritmične
telovadke ... Kot zadnji se nam je predstavil Mitja
Petkovšek, ki je izvedel nekaj trikov na bradlji.
Obiskovalce je pozdravil tudi Aljaž Pegan, ki pa ni
telovadil zaradi poškodbe.
Prireditev si je ogledalo veliko navdušenih ljudi.
Nuša Ornik, 7. r.

Šolska liga
S petkom (26. 1. 2007) se je končala šolska liga v
nogometu. V finalu sta se pomerila 9. a in 7. a. Za
tretje mesto pa so se potegovali učenci 9. b in 8. a.
Sledijo rezultati zadnjih dveh tekem, lestvica in
šest najboljših strelcev.
Finale
9. a : 7. a
13 : 2

Tekma za 3. mesto
9. b : 8. a
9:6

Lestvica
1. mesto: 9. a
2. mesto: 7. a
3. mesto: 9. b
4. mesto: 8. a
5. mesto: 5. b
6. mesto: 5. a

6 naj strelcev
Davorin Slanič: 28
Blaž Roškar: 18
Mitja Lešnik: 17
Gregor Breznik: 17
Mitja Vedrač: 16
David Golob: 16
Nika Mihelič in Blaž Roškar

Tekmovanje iz zgodovine
V petek, 2. 2. 2007, je potekalo tekmovanje iz zgodovine. Tema je bila Zgodovina Slovencev. Tekmovali so: Blaž Roškar in Mitja Lešnik iz 9. r.,
Andrej Sterniša in Barbara Sužnik iz 8. a ter
Tomaž Mesarec iz 7. r. Na državno tekmovanje
sta se uvrstila Mitja Lešnik in Barbara Sužnik.
Vsem tekmovalcem čestitamo za dosežen uspeh!
Barbara Sužnik, 8. a

Knjiga meseca februarja
Robert Swindells: Sramota
Knjigo Sramota smo izbrale zato, ker pripoveduje
o problemih današnje mladine. Knjigo je v slovenščino prevedel Jakob J. Kenda.
Knjiga govori o deklici Marthi. Ker je drugačna
od ostalih sošolcev, jo v šoli izobčijo, nima prijateljev. Nekega dne pa spozna Scotta. Tudi njega
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zaradi druženja z
Martho v šoli izobčijo. Kasneje ugotovijo za grozno novico,
in sicer pri Marthi
doma, v kleti, imajo
zaprto deklico. Martha je vse življenje o
tej deklici molčala in
zakrivala kruto resnico. Nato pa Martha s Scottovo
pomočjo deklico
vrne njeni materi, ki je njena sestra Mary.
Knjiga nam je bila všeč zaradi svoje aktualne vsebine, saj mladi ne smemo molčati o svojih težavah
in se norčevati iz drugih zaradi njihove drugačnosti.
Špela S., Samanta Ž. in Katja D.

Prešernova proslava ob slovenskem kulturnem prazniku
(nadaljevanje iz naslovnice)
Zveza kulturnih društev občin Benedikt, Cerkvenjak, Lenart in Sv. Ana vsako leto ob kulturnem
prazniku podeli kulturnim ustvarjalcem, ki so s
svojim delom, uspehi in ustvarjalnostjo zaznamovali kulturno dejavnost v občinah Benedikt, Cerkvenjak, Lenart, Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in Sveta Trojica v Slovenskih goricah.
Med slednjimi so letošnje leto izbrali tudi učiteljico Osnovne šole Voličina Mojco Vogrin Pivljakovič, ki si že od začetka svoje poklicne poti prizadeva, da bi otroke pritegnila k ustvarjalnemu delu in
jih navdušila za dejavnosti, ki presegajo šolske
okvire in programe. To ji nedvomno uspeva. Njena dejavnost je usmerjena v glasbo in ples. Pred
leti je skupaj z učenci ustanovila glasbeno skupino,
ki je nastopala v domačem kraju in drugod.
V zadnjih letih je učence navdušila za ples, saj plesna skupina, ki jo vodi, šteje več kot dvajset članov. Udeležili so se območnega in medobmočnega srečanja, nominirani so bili tudi za državno
srečanje.
Pri učencih spodbuja ustvarjalnost, samostojnost,
skupaj z njimi išče nove zamisli, krepi medsebojno
zaupanje in sodelovanje. Vzgoja za dobro in plemenito, spodbujanje otroške ustvarjalnosti in
domišljije je vodilo Mojce Vogrin Pivljakovič.
Mojca, iskrene čestitke in obilo ustvarjalnega
zanosa ter uspehov ti želimo tudi v prihodnje.
Ponosni smo nate!
Tadeja Kurnik Hadžiselimovič

ZANIMALO NAS JE

Obhodni kip
Likovno področje, ki se ukvarja z ustvarjanjem
telesnih oblik iz različnih materialov, se imenuje
kiparstvo ali plastično oblikovanje. Likovna dela
imenujemo kipi ali plastike, ustvarjalci so kiparji.

Nataša,
Larisa,
Saška,
Tadej,
Karin,
Valentina,
Rebeka (4. a)
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Kip lahko kipar obdela z vseh strani in ga postavi
v zunanji ali notranji prostor. Takšen kip lahko
obhodimo in si ga ogledamo z vseh strani, zato ga
imenujemo obhodni ali prostostoječi kip
(plastika).
4. a in b razred devetletke

Alex,
Valentina,
Anja B.,
Anja O.,
Urška,
Iris,
Laura (4. b)

Rjavi medved
Včasih je bil rjavi
medved razširjen po
vsej Evropi, srednji in
severni Aziji. Medved
je žival , ki je sposobna preživeti v neverjetno različnih okoljih.
Medvedov dom je
iglast gozd, včasih pa
preživi tudi v listnatem
gozdu. Medvedji mladiči ostanejo z mamo
leto in pol, včasih tudi
do tri leta. Prehranjuje
se z rastlinjem: sadjem,
jagodičjem, poganjki
in koreninicami, pa

tudi mesa se ne brani. Medved, ki ga gosta dlaka
varuje pred piki, izropa marsikateri čebelji panj, ki
ga iztakne v drevesnem duplu, in poliže sladki
med.
Poznamo še eno vrsto rjavega medveda, ki se imenuje grizli.
Maja Zupančič, 7. r.
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b
Bar

Smeh

Marcel Hausvald, 4. r. osemletke

.b

stran 6

c, 5

Pozdravljeni!
Če držite to pismo v roki se me prosim usmilite in
pridite pome. Najprej bom povedala svojo zgodbo.
Nekega dne sem se odločila, da pojdem na ladjo,
ki pluje proti Afriki. Doživeli smo brodolom. Edino jaz sem preživela. Naplavilo me je na samoten
otok. Po dveh dnevih življenja na otoku sem ga

jn
Kra

Na samotnem otoku

ara

Nekoč je živel resen človek.
Nič ga ni osrečilo. Ampak on
je hotel biti srečen, pa mu ni
uspelo. Zato se je odločil, da gre
iskat smeh. Taval je in taval pa ga ni
našel. Bil je že lačen in utrujen. Zato
si je odpočil in se najedel. Naslednji
dan je šel v mesto, ker na deželi ni
našel smeha. A tudi v mestu ga ni bilo.
Mislil je, da ga ne bo našel. Minil je dan in
za njim tudi noč. A resni človek ni in ni
našel smeha. Obupal je že. »Kje bi lahko bil?« se je spraševal. Spraševal je
tudi ljudi. A tudi oni niso vedeli, kje bi
bil ta smeh, ki ga išče. Nekega jutra, pa
resni človek najde smeh, na čisto drugem
kraju. Tako je bil vesel, čeprav ni bilo videti.
Smeh skoči na resna usta in jih pohrusta. Resni
človek ne pozna več resnosti. Zato ga že poimenujejo smejoči človek.
Tadeja Bašl, 3. a

počasi spoznavala. Zgradila sem si skromno bivališče, ki me je za silo varovalo. Jedla sem banane,
pomaranče, kokos in divje češnje. Zelo sem si
želela domov. Nekega dne sem na drugi strani
otoka zagledala
ljudožerce. Od takrat
si še bolj želim domov. Uspelo
mi je udomačiti nekaj živali . Sadila
sem divjo pšenico. Kasneje sem jedla
tudi kozje meso. Leta so minevala in
želja, da bi se vrnila domov, je postajala
vedno večja. Pogrešala sem družino.
Skrbelo me je tudi zaradi ljudožercev.
Odkar sem prišla na otok je minilo že
sedem let.
Prosim vas, če najdete to pismo pridite
in me rešite. Zelo vam bom hvaležna. Za
pomoč vam povem lahko le, da je otok v
obliki trikotnika.
Robinzonka
Anja Vrabl, 7. r.

Urška Zupančič, 4. r. osemletke

Skrivnostni planet
Moj oče je astronavt. Tudi jaz hočem biti to, ko
bom velik. Oče in drugi astronavti so se dve leti
pripravljali na polet v vesolje. Hotel sme potovati
zraven, a oče je vedno ponavljal, da je prenevarno.
Približno dve leti sta minili in posadka je bila pripravljena, mama pa se je vsa zaskrbljena spraševala:
»Le kaj se bo zgodilo?« Jaz pa sem imel v mislih
skrivni načrt, kako se jim bom pridružil. Tik pred
poletom sem se skril v potovalno torbo. Oče je
vso prtljago znosil na raketo, pri tem pa ni vedel,
da sme slepi potnik. Počasi smo pričeli s poletom.
Nisem se hotel pokazati, saj vem, da bi bil oče
jezen name. Naenkrat pa sem ugotovil, da se dvigujemo. Breztežnost me je zanesla skozi odprtino.
Postalo me je zelo strah, saj sem sam v temi pristal na planetu, ki ga še do zdaj ni nihče odkril. Vse
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Gost na planetu
Nekega dolgočasnega dne sem hodil ob robu
gozda.
Mimo mene je prišel zavaljen in debel zajec.
Njegove oči so bile vinsko rdeče. Šel sem
za njim. Skočil je skozi luknjo, veliko kot
jaz. Tud jaz sem skočil vanjo. Vrglo naju je
v svet, ki je izgledal kot računalniški zaslon. Tam so bila okrogla prevozna sredstva. Usedel sem se v enega izmed njih in
videl, da se ta sredstva imenujejo antiblitoskopi. Stisnil sem gumb »start« in naenkrat se
je prižgal motor . Nenadoma me je staro
letalo odneslo visoko v zrak.

Letel sem za zajcem. Ko sva pristala, se je zajec
počasi zavlekel v grm. Izza grma se je nenadoma
začelo bleščati. Spraševal sem se: »Kaj se je zgodilo z zajcem?« Šel sem do grma, a zajca ni bilo več
tam. Videle pa so se človeške stopinje. Zasledoval
sem jih in prišel do železne hiše. Vstopil sem in
zagledal človeka.

David Malek, 4. r. osemletke

Mihael Taužič, 4. r. osemletke

je izgledalo tako kot na Zemlji, le da se je ta planet
imenoval Zemljana. Naenkrat pa zagledam sebe,
kako grem iz šole. Začuden skočim pred njega.
Drug drugega se zelo prestrašiva, a kasneje se spoprijateljiva. Ime mu je bilo isto kot meni. Prosim
sem ga, če mi razkaže mesto. Rekel je, da sva v
Kranljani. Najprej mi je pokazal trgovine. Bile so
samo tabletke. Ene so bile za letenje, ki so bile
drage in so se imenovale mikroletalke, ene pa so
bile namesto hrane, ki so se imenovala mikropogoltalke. Plačevalo pa se je s plačunom. Popeljal
me je do parkirišča. Z raktobilom sva se odpeljala
na tabletko sladoled.
Pogledal sem na uro in prestrašeno vprašal, kako
bi lahko prišel domov. Odgovoril mi je, naj si
močno želim, da bi bil doma. Poslovila sva se in
naenkrat sem pristal doma v svoji postelji.
Rok Peklar, 5. a

Vprašal sem ga: »Kje je tisti debeli zajec?« Odgovoril je, da je bil tisto on, saj ima moč, da se spreminja.
Povedal je, da v tej ogromni šestkotni stavbi delajo poskuse na živalih, da bi izboljšali tehnologijo.
Hotel sem to preprečiti, ker imam živali rad.
Preprečil mi je fant, ki je bil prej zajec. Dejal mi je:
»Joj, pozabil sem se predstaviti. Jaz
sem David. Kličejo me pa
Deyvid.« odgovoril sem mu,
da je moje ime Žan, kličejo
Tina Nemec, 5. b
pa me Majerič.
Pogledal sem proti živali, ki
so ji ravno takrat nekaj vstavljali.
Pritekle so mi solze. Ampak David
me je pomiril. Z antiblitoskopi
sem prišel do kraja, kjer
naju je z Davidom vrglo
ven. Pilot se je imenoval handbuster.
Vrglo me je domov, tokrat
v mojo sobo. Ta dan je bil
razburljiv, čeprav malo
žalosten, a dolgčas sem
le pregnal.
Žan Majerič, 5. a
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Zimovanje na Tojzlovem vrhu
Zima nam je malo zagodla. Ni nam poslala snega,
ampak nas to ni zmotilo in smo se kljub temu
odpravili na zimovanje na Tojzlov vrh. To je na
Kozjaku. Zimovanje pa je taka zelo zanimiva šola
v naravi. Najprej nas z avtobusom poberejo v vrtcu, nato pa nas odpeljejo na kočo na Tojzlovem
vrhu. Skupaj smo bili Vrabčki iz Selc, Sončki iz
Voličine in Cofki iz vrtca Jutovski Dol. Vseh skupaj nas je bilo 19 korenjakov. Postali smo pravi
prijatelji. Počeli smo najrazličnejše zanimivosti.
Prvi dan nas je pričakal gospod Miran, s katerim
smo si izdelali veternico. Po kosilu nas je obiskala
Mateja, katera nas je popeljala skozi gozd, kjer
smo videli marsikaj zanimivega; žolnine luknjice,
skrivališče srnic, lovčeve opazovalnice. Na koncu
nas je zelo presenetila, saj je s seboj prinesla dve
živali. Ena se je skrivala v njenem žepu in so se
vzgojiteljice kremžile ob pogledu nanjo, druga pa
je bila velika ptica kanja. Ste ugotovili, katera je
prva žival? Miška, seveda.
Na zimovanju smo tudi veliko risali in barvali,
zato smo narisali tudi svojo najljubšo gozdno žival
in še kaj drugega, kar smo videli na zimovanju.
Pa tudi tuširali smo se. Za večerjo smo se lepo
napravili, ker nas je kasneje obiskal gospod Franček z diapozitivi. Prikazoval nam je najrazličnejše
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fotografije od Pohorja do Kozjaka, o pustu, zimi,
pomladi, gozdnih škratih, mariborskih ulicah ...
Potem pa je končno sledil težko pričakovani počitek in prva noč brez staršev.
Drugi dan smo veliko hodili, dopoldan smo iskali
skriti zaklad in sledili puščicam v gozdu, nato smo
z gospo Lidijo odšli v vas Gaj v muzej, zvečer pa
še s svetilkami in baklami z Valerijem iskat gozdnega škrata. Iskali smo ga v trdi temi. Nekateri so
ga videli, nekateri slišali, drugi pač ne. Ampak,
tega smo se najbolj od vsega veselili in bilo je
zabavno.
Zadnji dan nas je obiskala gospa Slavica in njena
harmonika Mici. Skupaj smo peli, se igrali ljudske
igre in plesali. Pa še izdelali smo si svoje trobilo.
Trobili smo še 2 uri, da so nas vzgojiteljice že čudno gledale in se držale za ušesa. Moramo priznati,
da je bilo zelo zabavno in poučno, ampak tudi
odhoda domov smo se že veselili. Pogrešali smo
starše, pa naše prijatelje, ki so ostali v vrtcu. Ti so
se pripravljali na valentinovo in so izdelovali srčke
za tiste, ki jih imajo radi. Okrasili so tudi igralnice,
saj se bliža pust. Izdelali so razna pokrivala, očala,
maske, namaskirali plišaste igračke in dojenčke v
vrtcu in se imeli prav tako imenitno . Prava pustna
povorka pa nas še čaka, zato kaj več tem kdaj drugič. Pa lep pustni pozdrav vsem.
Vrabčki

STRIP
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Joj, jutri je valentinovo, nekaj potrebujem za Neli!

Boš kaj
kupil?

Drugo jutro...
Sedaj obstaja le še
problem, kako naj ji
vrtnice podarim.

Gašper!!!

Nekako bom že.

Da, šopek
rdečih vrtnic.

Gašper, ne boj
se. Pojdi v park!

Hej, Neli, veš rad bi ti
povedal, da ... No,
blazno si mi všeč! Te
vrtnice so zate!

Tudi jaz te imam
rada!

Gregor Brdnik, 8. b
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Reši rebuse

Rešitev: __ __ __ __ __ __

Rešitev: __ __ __ __

Rešitev: __ __ __ __ __ __

Rešitev: __ __ __ __

__ __ __ __
Jerneja in Anja, 7. r.

Križanka
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1. Kokoši nesejo _ _ _ _ _ .
2. Urar popravlja _ _ _ .
3. Drevo, katerega plod je želod.
4. Čutilo s katerim slišimo.
5. Človek, ki raznaša pošto.
6. Okraski za ušesa.
7. Najbližja zvezda Zemlji.
8. Okrajšava za televizijo.
Jerneja in Anja, 7. r.

8.

Šolski trači
Za nami je mesec februar. Vsi vemo, da je to
mesec ljubezni, saj je bilo 14. februarja VALENTINOVO. To je praznik zaljubljencev. Že več kot
dva meseca sta skupaj Anja K. in Gašper K. Vedno večje so ljubezenske iskrice med Mišo M. in
njenim sošolcem Simonom S. Nekaj se tudi plete
med Davidom G. in Gabrijelo J. Gregor B. (8. b)
je pozabil staro ljubezen, Katjo D. Ta pa se je

stran 10

zagledala v Blaža R. Iris Š. pa je zaljubljena v
Davida G. Par sta tudi Franci B. in Tina K. Barbara S. rada pogleda za Aljažem N. (bivši učenec
naše šole). Govori se, da Katja L. z očmi povsod
išče Tadeja H.
Opažam, da je na naši šoli vedno več zaljubljenih
učencev. »Love is in the air, love is in the air ...«
*malena*

Celostni pristop k državljanski vzgoji
Tudi v šolskem letu 2006/2007
bomo nadaljevali s projektom
Celostni pristop k državljanski
vzgoji. V 21. stoletju potrebujemo uspešne državljane, ki znajo:
• razvijati načela družbene pravičnosti,
• kritično razmišljati in sodelovati,
• spoštovati kulturne razlike in
se učiti iz njih,
• upati si prizadevati za pravičnejšo prihodnost,
• demokratično sodelovati v
skupnosti.
Kako lahko poučujemo državljansko vzgojo?
Kot poseben predmet – državljanska vzgoja in etika v 7. in 8.

razredu in kot del celostnega vsešolskega pristopa:
• JEZIKI: pogovori, razprave,
igranje vlog, dramatizacija,
razumeti pomen medijev v
povezavi s perečimi in protislovnimi temami, spoznavanje
različnih kultur s pomočjo
literature ...
• NARAVOSLOVJE: trenutne
protislovne teme (gensko spremenjena hrana ...), etične in
moralne teme ob napredku
znanosti, trajnostni razvoj in
odgovorna dejanja pri tem ...
• ŠPORTNA VZGOJA: vprašanje spola in sodelovanje v
športu, rasizem in nogomet
(enakopravnost), zdravje in
kondicija (pravice in odgovor-

•

•

nosti), sodelovanje in vodenje
v skupnosti (kolektivni
šport ...)
ZGODOVINA: trgovina s
sužnji, preseljevanje ljudi, vlada nekoč in danes, človekove
pravice nekoč in danes ...
GEOGRAFIJA: globalno
državljanstvo, medsebojna
odvisnost, življenje otrok v
oddaljenih krajih, aktualna
lokalna okoljska vprašanja ...

Posebej se bomo posvetili dvema
temama:
• ČLOVEKOVE PRAVICE IN
ODGOVORNOSTI
• MORALNA IN ETIČNA
VPRAŠANJA

