
Razumevanje sebe in drugega, medsebojno sprejemanje v podobnosti in 

drugačnosti 

To so izzivi, s katerimi smo se soočali ob dnevu šole 6. 1. 2017. Spoznavali smo lastno in druge kulture 

ter se seznanjali z različnimi posebnostmi, ki jih prinašajo: način življenja, znamenitosti, tradicionalne 

jedi, plesi … 

Mlajši učenci so praznik naše šole začeli s spoznavanjem 

narodnega heroja Rajka. Prvošolci so si najbolj zapomnili 

podatke o boju na Osankarici ter da so se partizani skrivali 

v bunkerjih.  

Nekoliko starejši so že znali sami predstaviti tisto, kar so si 

o znamenitem partizanu zapomnili v preteklih šolskih letih, 

in s pomočjo učiteljic najpomembnejše tudi zapisali. 

Če želimo razumeti drugega, ga moramo najprej spoznati. 

Preden pa ga začnemo spoznavati, moramo poznati sebe. 

Zato so se učenci razredne stopnje učili o različnih 

slovenskih pokrajinah. 

Pri spoznavanju Bele krajine so učenci plesali ob pesmi 

Lepa Anka kolo vodi, pekli belokranjsko pogačo in 

izdelovali pisanice. Pri tem so jajca najprej pobarvali z 

rdečo voščenko, nato pa še s črnim tušem. Ko se je barva 

posušila, so tuš spraskali in dobili rdeče-črna jajca. 

 

 

 

 

 

 



O Gorenjski so učenci vedeli že marsikaj. Predstavili so naravne in kulturne znamenitosti, 

kulinariko, običaje in narodne noše. Na koncu so plakate predstavili še drug drugemu.  

 

 

 

 

 

 

Prekmurje je znano po štorkljah, med tradicionalnimi jedmi te pokrajine pa sta prekmurska 

gibanica in bujta repa. 

Na Logu so se z dejavnostmi podali čez državno mejo. Pekli so čevapčiče, saj so govorili o Bosni. 

Medtem ko so nekateri plesali kolo, so drugi pripravljali maso za čevapčiče ter jih spekli. Dišala je cela 

šola. Zraven so jedli čebulo, ajvar, kruh in kajmak.  

 

Na predmetni stopnji se je dan šole začel z delavnico o komuniciranju. Učenci so spoznavali razliko 

med »volčjim« in »žirafjim« jezikom ter primerjali, kako se počutijo udeleženci grobega, neotesanega 

sporazumevanja in tisti, ki med pogovorom poslušajo in so slišani, upoštevajo drugega in so tudi sami 

upoštevani. 

 



Sledilo je delo v delavnicah, s katerim smo spoznavali druge kulture: 

Srbija je znana po kolu, tradicionalnem plesu. Učenci so se ga učili v šolski telovadnici, 

spremljal pa jih je harmonikar, ki je igral zabavno in poskočno melodijo. Učenci so se držali za 

roke. Treme niso imeli in lepo so ponavljali korake, ki na začetku niso bili zapleteni – lahko bi 

rekli celo, da so bili otročje lahki. Ena izmed učenk je rekla, da se ji je ples zdel energičen, zelo 

utrujajoč in hiter. 

 

V likovni delavnici so učenci izdelovali babuške, lesene igrače, panjske končnice, glinene kipce 

in mozaike iz jajc. 
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»Bonjour à tous! Pozdravljeni vsi!« Med ostalimi delavnicami je potekala nadvse zanimiva 

predstavitev Francije. Predaval je Roman, 20-letni Francoz, ki si je za daljše potovanje izbral 

Slovenijo in njeno mesto Hrastnik. Iz Francije pa so tudi znani pisatelji, skladatelji, umetniki: 

Victor Hugo (pisatelj in pesnik), Albert Camus (novinar, pisatelj in filozof) … Njihova jezik in 

kultura sta razvita že od 13. stoletja. Sicer pa Francoze poznamo po zaslugi najrazličnejših 

stereotipov, torej: jedo žabe in polže, jedo bagete, prav tako pijejo vino vsak dan, pogosto 

sodelujejo v stavkah, zelo so strogi glede svojega jezika … Določeni stereotipi, to so lastnosti, 

ki jih pripišemo določeni skupini ljudi, držijo – to je priznal sam Roman.  

 

»Hello, we are going to tell you something about London,« (»Dober dan, danes vam bova 

povedali nekaj zanimivega o Londonu,«) sta svojo predstavitev začeli učenki na delavnici o 

Angliji.  

 

 



Nemčijo so učenci spoznavali s kvizom o njenih značilnostih. 

 

 
 

»Kdor gre na Dunaj, mora pustiti trebuh zunaj,« pogosto rečemo. Glavno mesto Avstrije  je 

znano tudi po dunajskem valčku.  

 
 

Šolski novinarji pa smo poskrbeli, da lahko preberete in si ogledate, kako smo preživeli dan 

šole.  

 


