
POROČILO O DELU OTROŠKEGA PARLAMENTA – 2015/2016  

Letošnje teme otroškega parlamenta Pasti mladostništva smo se lotili z različnimi dejavnostmi 

v okviru razrednikovih ur, tematskih delavnic, šolskih akcij in na srečanjih otroškega 

parlamenta. 

V šolski knjižnici je poseben, vidno označen kotiček z literaturo o pasteh mladostništva. 

1. Izvajali smo »misel meseca«, kar pomeni, da smo si mesečno izmenjavali različne 

misli, zgodbice, izreke … na določeno temo. Vsak mesec smo poskušali poudariti vsaj 

eno izmed različnih vrednot. Na določeno tematiko so se učenci pogovarjali doma s 

svojimi starši ter zapisali misli, pesmi, ustvarjali risbe, slike in drugo. Izdelke smo 

zbirali v šolski knjižnici. 

2. V okviru teme »Nekaj ti moram povedati« ob Tednu otroka so učenci ob starših in 

učiteljih spoznavali, kako pomembno in nujno je kakovostno sporazumevanje otroka z 

drugo osebo. Spoznavali smo ustrezne načine komunikacije. 

3. Na razrednikovih urah smo si ogledali različne videoposnetke s pomembnim 

sporočilom in vrednotami, ki naj bi jih ljudje živeli, ne samo o njih govorili. Po ogledu 

je sledil pogovor, izmenjava mnenj, izkušenj … 

4. V vseh razredih so učenci v okviru delavnic spoznavali ravnanja »pod črto in nad 

črto« in se tako učili ustreznih vedenjskih vzorcev. Poglobljeno smo se ukvarjali z 

dvema vrednotama – odgovornost za lastna dejanja in govoriti z dobrim namenom – z 

namenom, da prerasteta v življenjski veščini. Drug drugemu smo polnili nevidne 

košarice s prijaznimi besedami in dejanji. 

5. Izvedene so bile delavnice z naslednjimi vsebinami: kako se znamo poslušati in 

pogovarjati; kako izboljšati medsebojno komunikacijo; ustrezne reakcije v konfliktnih 

situacijah; prepoznavanje nasilja; prijateljstvo; kulturne raznolikosti; skupinska 

dinamika … 

6. Ob koncu leta 2015 so »pobrateni razredi« izdelali večje voščilnice, na katere so 

zapisali lepe želje za novo leto. 

7. Izvedene so bili ure KIZ-a (knjižnično-informacijska znanja) na temo pasti 

mladostništva. 

8. Na srečanjih otroškega parlamenta smo debatirali o izzivih in pasteh, s katerimi se 

soočajo otroci in mladostniki v sodobnem času (pretirana uporaba računalniških igric, 

interneta, družabnih omrežij, različne zlorabe …). 

9. Sodelovali smo v vseslovenski dobrodelni akciji »Podarite nam modro srce«. 

Izdelovali smo modra srca v poljubni tehniki s spodbudnimi zapisi o skrbi za 

sočloveka in lepi prihodnosti za vse otroke. 

10. Izvedli smo kulturni dan na temo vrednote in potrebe mladih v komunikaciji s starši, z 

učitelji in vrstniki. 

11. V mesecu februarju 2016 smo se udeležili občinskega otroškega parlamenta. Našo 

šolo sta uspešno zastopala učenca Tinej Rajh (5. a) in Ema Kastrevc (2. b). Poročala 

sta o delu otroškega parlamenta na naši šoli in aktivno sodelovala v diskusiji na teme: 

pasti mladostništva nekoč in danes, kako pridobiti izkušnje, mladostnik v družini in 

šoli ter mladostnik in virtualni odnosi. 
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