
POROČILO O DELU V 1. OCENJEVALNEM OBDOBJU 26. ŠOLSKEGA PARLAMENTA 

Predlagane teme za 27. otroški parlament: 

1. DRUGAČNI, A ENAKI 

2. OKOLJE IN NJEGOVE VREDNOTE 

3. KAJ MOTIVIRA MLADE 

 

POROČILO IN SKLEPI ŠOLSKEGA PARLAMENTA: 

Delo šolskega parlamenta poteka v okviru podaljšanega bivanja, interesne dejavnosti, preko 
šolskega radia, v okviru šolske skupnosti in vsak prvi petek v mesecu  v okviru delavnic za 
Zdravo šolo, katerih letošnja tema Duševno zdravje je tesno prepletena s temo OP.  
Z razrednimi predstavniki parlamenta smo se večkrat sestajali in delali na dano temo - brali 
predpisano literaturo (Punčka in velikan, Moji starši vedno rečejo ne, O princu, ki mu je 
počilo srce, Let, Alkohol? Ne hvala, Očka in mama se prepirata, Jaz, Franci grdi, Loverboy, 
Punca, ki nekaj velja, Ta slavna Nuška, Prodam mamo, Nič manj tvoja (o ločitvi), Zakaj se 
družine razidejo), jo analizirali, izdelovali plakate, si ogledali film: Ni lahko biti jaz oz. Girl in 
progress, sodelovali na šolskem Prešernovem natečaju z naslovom »Pasti mladostništva«. 
Učenci so lahko sodelovali z likovnim, fotografskim ali literarnim izdelkom. Najboljši 
prispevki so bili  nagrajeni in predstavljeni na kulturni prireditvi v petek, 5. 2. 2016.  
Učenci ves čas  aktivno sodelujejo in pokazali so, da o temi že veliko vedo.  
 
V okviru parlamenta in dane teme smo na šoli organizirali predavanja: 

- o Japonski (življenje mladostnikov v tej državi, šolanje, veroizpoved, družina, delo, 
način življenja na sploh, pasti, itd), 

- o Afriki (življenje v Malaviju – otroci, mladostniki, njihove družine, tegobe 
vsakdanjega življenja), 

- Pasti sodobnega življenja – predavatelj dipl. politolog Andrej Pešec  (predavanja so se 
udeležili tudi starši). 

 
Glede na to, da smo po številu učencev manjša šola, se trudimo k sodelovanju in delu vključiti 
vse učence na vseh starostnih stopnjah. Tako so tudi razredne ure obogatene z razmišljanjem 
o temi OP. Vsak teden po šolskem radiu  namenimo pet minut učne ure minuti za zdravje in 
določeni temi, ki jo sama izberem, naprimer: 

- teden otroka: Nekaj ti moram povedati 
- pasti družbenih omrežij (spletno nadlegovanje) 
- pomen spanja za mladostnike 
- pasti trgovanja z ljudmi (loverboy) 
- aktivno preživljanje prostega časa – tek 
- alkohol in mladi 
- spolno prenosljive bolezni 
- hrana za možgane 
- pravi prijatelj 
- kajenju, drogam in alkoholnim pijačam recimo samo NE 
- tehnike sproščanja (obvladovanje stresa) 
- nasilje v šoli (bullying) 
- zasvojenost z računalniškimi igricami 
- mladostniki  in večerni izhodi 
- zgodba o sovraštvu 
- anoreksija, bulimija in bigoreksija 



 
V letošnjem šolskem letu sodelujemo tudi s slovensko Karitas v projektu: »Tek podnebne 
solidarnosti«. 
Z delom v šolskem parlamentu sem zelo zadovoljna, ker učenci aktivno sodelujejo, radi 
prihajajo na srečanja, saj jim je tema poznana oz. blizu, je aktualna in prav vsak lahko nekaj 
prispeva, poda svoje mnenje ipd. Zaključila bom z mislijo učencev: «Živimo v svetu, polnem 
pasti za mladostnika, ki jih naši starši niso imeli, zato se moramo o njih pogovarjati, 
razmišljati, jih analizirati, iskati odgovore na vprašanje Zakaj, saj bomo le tako sledili »pravi« 
poti in se znali izogniti nevarnim, zdravju škodljivim in osebnostno uničujočim situacijam«. 
 
SKLEPI: 

1. Pasti mladostništva se danes razlikujejo od pasti naših staršev. 
2. Starši morajo otroku dovoliti pridobivati izkušnje. Za zaupanje je pomembna vzgoja in 

vzgled staršev. 
3. Starši, učitelji in ostali odrasli naj izkušnje prenašajo s pogovorom ne  z ukazovanjem. 
4. Otroci morajo imeti (določene) omejitve, permisivna vzgoja vodi mladostnika v 

težave. 
5. Mladi so vse bolj nestrpni in agresivni. Izvor je v odnosih znotraj družine. 
6. Pravi prijatelj je nekdo, ki mu lahko zaupamo, nas posluša, spoštuje, pomaga, ne 

izdaja, ne ponižuje ipd. 
7. Pasti družabnih omrežij – kar na spletu objavimo, ne moremo odstraniti. Zavedati in 

poznati je potrebno pasti, da znamo delovati na spletu. 
8. Motnje hranjenja (anoreksija, bulimija, bigoreksija) – odsev slabe samopodobe. 
9. Mladostniki se premalo zavedajo pomena spanja.  
10. Prehrana mladostnika je pomembna za celosten razvoj, delovanje in razmišljanje 

(hrana za možgane). 
11. Škodljive razvade in navade - droga, kajenje in alkohol. 
12. Računalniške igrice zameglijo realno življenje, ki je vse prej kot igrica, v kateri imamo 

več življenj. 
13. Mladostniki se ne zavedajo pomembnosti načrtovanja prihodnosti in prevzemanja 

odgovornosti. 
                                                         
                                                                             Lovšin Dodič Jerneja, vodja OP 


