
Spoštovane in drage učenke in učenci,  

 

dovolite, da danes nagovorim vas. Že dobro smo zakorakali v nov teden in 

prav gotovo ni nikogar na tej šoli, ki ne bi vedel kakšen teden se je pričel z 

včerajšnjim dnem. Dovolite, da vas nagovorim ob vašem tednu, tednu, ki 

smo ga odrasli poimenovali teden otroka. Prav gotovo vam ta oznaka ne 

pomeni kaj dosti, saj so vaši tedni vsi vaši – otroški, napolnjeni z vašimi 

dnevi, polnimi vaših doživetij, z vašimi iskrivimi mislimi in vašimi 

hudomušnimi domislicami. Pa vendar želimo vsi na tej šoli, da v tem tednu 

še toliko bolj čutite, da ste otroci. Ne le, da vam damo možnost brezskrbnosti 

tudi v šoli, možnost odločanja, odraslega komuniciranja in razpravljanja po 

odraslo npr. v šolskem parlamentu in šolski skupnosti, temveč vas povabimo 

v teden lepih in zabavnih doživetij.  

Pripravili smo vam cel kup dogodkov, ker vam želimo sporočiti, da se vas 

zavedamo, želimo sporočiti,  da ste enkratni, neponovljivi in smo veseli, da 

ste. Čeprav odrasli to občasno pozabimo pokazati in se včasih prav zato zdi, 

da pozabljamo na vas, pa prav gotovo ne mine ura dneva, ko ne bi vsaj za 

drobec časa pomislili na vas drage učenke in učenci, na naše otroke, nečake 

in nečakinje in še koga, ki mu rečemo otrok. Čeprav se zdi, da smo odrasli že 

zdavnaj pozabili svoje otroške dni, temu ni tako. Le vsak v svojem srcu se, v 

strahu pred izgubo najlepšega, skrito spominjamo naših zabavnih, 

pobalinskih in drugačnih lepih trenutkov, ki jih nič kolikokrat želimo 

priklicati, tudi s tistim vam neljubim stavkom, »ko sem bil pa jaz mlad«… Ob 

tem se spomnim dogodka tega tedna, ko so me bivši, bivši učenci prosili, če 

lahko v soboto odpremo šolo, da si jo ogledajo ter obudijo tiste najlepše 

spomine svojega otroštva in mladosti, ki so jih nizali ravno v teh prostorih, v 

prostorih te stavbe, katere del ste tudi vi. To priča o pomenu dni, ki jih 

preživljate tukaj in zdaj. Čeprav in ravno zato, ker odrasli ne živimo več 

svojega otroštva, se še toliko bolj kot vi zavedamo, kaj je otrokom in otroštvu 

potrebno ponuditi. Zavedamo se in prav je, da se zavedate tudi vi, da je 

otroštvo najlepši in neponovljiv del vaših in naših življenj, da otroštvo 

pomeni igro, lepe in brezskrbne dni, da otroštvo pomeni pravico do zdrave in 

čiste narave, pravico do polnega vsakdana, kjer ne bo prostora za lakoto, 



vojno, skrb za službo vaših staršev in denar. Otroštvo, ki bo omogočalo 

pravico do enakosti med vami, pravico do najcenejšega in 

najkakovostnejšega izobraževanja, pravico do zaposlovanja in še in še. Tega 

se zavedamo in to vam želimo tudi omogočiti. Pa vendar bi bilo ob tem prav 

tudi vaše zavedanje, da je ob pravicah pomembno tudi to, da ste prav vi v 

veliki meri sami svoje sreče kovač, ter da je poleg pravic pomembno 

spoštovati tudi dolžnosti in obveze, saj z njimi lahko živimo v strpni, prijazni 

in topli družbi, narejeni ne le meni ali tebi, temveč vsem po meri.  

 

Ob tednu otroka vam prenašam  tudi 

sporočilo Zveze prijateljev mladine, ki 

je tednu dala sporočilo Kako je biti 

otrok v današnji družbi. To je 

vprašanje, na katerega lahko 

odgovorite le vi dragi otroci, vi, ki 

preživljate in živite to barvito pisanost 

svojega otroštva, v tem času, ki je 

zaznamovan s toliko lepega, a žal tudi 

slabega. Napišite, narišite, povejte, 

zapojte o tem znotraj naših pisanih 

dni tega tedna pri številnih 

dejavnostih, ki se jih boste udeležili 

prav v šoli, po urniku, ki ga lahko 

vsak trenutek dneva preverite tudi na 

naši spletni strani.  

 

In nazadnje vam želim, dragi otroci, da ne zamudite in se veselite prav 

vsakega novega trenutka in bodite vi, otroci tega časa. Naj dnevi, ki so pred 

vami, minejo v slogi, veselju, prijateljstvu ter se v vaša srca zapišejo kot 

najlepši spomini, spomini na vaše otroštvo. 
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