


       Dobrodošli med prijatelji!

Brošura o prijateljstvu prikazuje dejavnosti otrok ob jubilejni, že 10. izvedbi projekta Spodbujamo 

prijateljstvo, projekta, v katerem letošnje leto sodeluje kar 35.119 otrok iz 436 vrtcev in osnovnih šol.

Veseli nas, da smo lahko del te zgodbe, ki se odvija že deseto leto zapored in je prav v zadnjem obdobju, ko 

smo uspešno prestali drugačne razmere od tistih, ki smo jih bili vajeni, dosegla toliko otrok, staršev 

ter seveda vzgojiteljev in učiteljev. Odnosi tako postajajo čedalje pomembnejša komponenta trajno-

stnega razvoja.

Vedno znova radi opazujemo otroški pogled na medosebne odnose in njihov pomen, kot ga vidijo 

otroci. Otroška iskrenost in raznoliki pogledi na prijateljstvo nas vsako leto znova navdušujejo. 

Vsem se zahvaljujemo za trud, ki ste ga vložili v projekt, in za vsa dela, ki ste jih ustvarili. Najprej 

seveda vsem sodelujočim otrokom, njihovim mentorjem, ki so otroke popeljali v svet prijateljstva, 

strokovnim sodelavcem, ki so projektu dali poseben pečat, in partnerjem, ki so omogočili izvedbo 

tako obsežnega projekta. Iskrena hvala vsem!

Želimo vam lepo poletno obdobje in se že veselimo novega šolskega leta, ko bomo spet tkali prijateljske 

vezi!

Borut Petelin
Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj
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        Zdravi odnosi so osnova sreče in veselja!

Če dobro pomislimo, nam v spominu najbolj ostanejo tisti trenutki in dogodki, v katerih se spomni-

mo, kako nam je bilo ob drugih ljudeh lepo. Kako smo se smejali, ko smo se skupaj igrali na igrišču 

in kako vznemirljivo je bilo, ko smo s prijatelji pred vzgojiteljico skrili majhno žabico, ki je zatavala 

na našo zelenico. Pa kako lepo je bilo, ko se je vzgojiteljica smejala našim domislicam in se sploh ni 

razjezila, tudi če je nismo ravno ubogali. 

Za zmeraj si bomo zapomnili, kako nas je presenetila babica, ki nam je za rojstni dan prinesla pravo 

zlato ribico, pa očka, ki nas je peljal raziskovat skrite gorske potke, na katerih nas je presenetil gams. 

Kako lepo je šele bilo, ko je mami kar zajokala ob našem nastopu v vrtcu in zaploskala, ko nas je 

videla peti v šolskem zborčku in se igrati med dvema ognjema na šolskem igrišču. 

Pomirjeni smo bili, ko smo gledali očka in mamico, ki sta se prijela za roke in bila vesela drug druge-

ga. Pa prijateljev, ki so prišli na naš rojstni dan, in tistih, ki so nas povabili na njihovega. Zapomnili 

smo si tudi igračke v naši igralnici v vrtcu, pa tisto dobro skrivališča za grmom v parku, kjer nas 

nikoli nihče ni našel in smo uspeli uiti še tako dobremu iskalcu med igro skrivalnic.

Če vprašamo odrasle, kaj so njihovi najlepši spomini, je to zmeraj spomin na nekoga, ki nam je prišel 

naproti, ki nas je razumel, imel rad, se za nas potrudil in se nam posvetil, razumel našo stisko ali pa 

znal prebuditi radovednost in navdušenje nad novimi stvarmi. Spomnijo se tudi tistih odraslih, ki so 

jim pomagali skozi preizkušnje, izzive in težke naloge, pa tistih, ki so nam olajšali življenje s tem, da 

so priskočili, ko še sami nismo vedeli, kaj potrebujemo.

Predvsem pa je naš spomin najlepši na tista obdobja, v katerih smo se čutili ljubljene, ko smo čutili 

pripadnost in prijateljstvo ter kjer smo drug ob drugem raziskovali svet in spoznavali skrivnosti ter 

lepe kotičke v naravi, hribe in morska prostranstva, pa nove kraje in dežele. 

Veliko stvari pa se v naš spomin sploh ni zapisalo, četudi so bile morda lepe, drage ali celo izjemne, 

smo jih pa doživljali ob ljudeh, ob katerih nas je bilo strah, se nismo dobro počutili ob njih, se morda 

celo skregali in bili žalostni. Vse tisto je za nas za zmeraj izgubljeno in v spominu ni pustilo sledu. 

Včasih odrasli ugotavljajo, da se sploh ne spomnijo, kdo je bila njihova vzgojiteljica, katera učiteljica 

jih je učila zgodovino, kaj so brali pri slovenščini, kje so bili na končnem izletu in kakšne barve je 

bil njihov šotor, ko so z družino kampirali ob morju. Vsa tista obdobja so ostala v neki sivini in jih 

nekako prepoznajo le še preko fotografij, ne pa preko toplote v srcu in veselja v prsih. 

Odrasli se pogosto sploh ne zavedamo, da bo sedanjost, ki jo živimo ob otrocih v tem trenutku, posta-

la njihov edini spomin na življenje, na lepoto in bogastvo sveta, ne zavedamo se medsebojnih odno-

sov in tudi občutka zase. Zato je vsak trenutek, ko smo lahko drug ob drugem, neprecenljiv privilegij, 

ki bo postal še eden izmed biserov, iz katerih bo zgrajena otroška notranjost, ali pa bo izginil v sivini 

skrbi in slabe volje ter bo v spominu otroka pustil praznino. Prav tako kot sivi gospodje v Endejevi 

zgodbici o deklici Momo, ki so s tem, da so v ljudi zasejali nepotrebne skrbi, kradli čas in veselje iz 

njihovih življenj. In prav deklica Momo, ki je pravzaprav v vsakem izmed otrok, je s svojo neposred-

nostjo in ljubeznijo uspela rešiti ljudi tega sivega, podivjanega hlastanja in njihovo pozornost spet 

usmerila k lepim in toplim trenutkom stikov, ki so kot pisane cvetlice prekrili nebo in znova ogreli 

srca, ter jih usmerila drugega k drugemu.

Lia Katarina Kompan Erzar



Vrtec Kočevje, oddelek Murnčki OŠ Poljane, 2.b razred

Vrtec Mavrica Brežice, oddelek Rožice Petrov vrtec - Enota Petrov dom, oddelek Muce

OŠ Šenčur, 2.a razred Vrtec Mavrica Trebnje, oddelek Storžki

OŠ Šmarje pri Kopru, 5.a razred OŠ Metlika, 3. b razred

Kreativna dela otrok



Enota vrtca pri OŠ Vinica, oddelek Vlakci

Kranjski vrtci, enota Čirče

Osnovna šola Celje, 1.b razred

Vrtec Ciciban Sevnica, oddelek Veverice

OŠ Benedikt, Enota vrtec Benedikt, oddelek Oblački

OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, 1.b razred

OŠ Frana Albrehta, od 1. do 9. razreda

OŠ Tone Čufar, Maribor, 2.b razred



OŠ Leona Štuklja Maribor, 1.a razred

OŠ bratov Polančičev Maribor, OPB 2, 1.b razred

OŠ Šenčur PŠ Olševek, 2.c razred OŠ Brezovica pri Ljubljani, POŠ, OPB3

OŠ Domžale, 4. a razred OŠ Vojnik, 9.c razred

OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor, 2. a in 2. b razred Vrtec Otona Župančiča Črnomelj - 
oddelek Gosenice



OŠ Narodnega Heroja Rajka Hrastnik, 
2.b razred

OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični, 1.b razred

OŠ Vojke Smuc Izola, 8.d razred
OŠ Nove Fužine, 1.a razred

OŠ Idrija, 3. b razred

OŠ Mirana Jarca Črnomelj, 2.-8.razred

OŠ Toma Brejca, 5. b razred

PŠ Adlešiči, 1. in 2. razred



Vrtec Metlika, oddelek Sonček OŠ Sostro, 3. razred

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, oddelek Mehurčki Vrtec Ivančna Gorica, enota Polžek Višnja Gora, oddelek
Pikapolonice

OŠ Savsko naselje, 3.b razred Vrtec pri OŠ Vinica

OŠ Koseze, 2.a razred OŠ Dobrova, 2.a razred



Cilji: utrjevanje skupine, učinkovito sodelovanje, izpostavljanje pomena sodelovanja v skupini

Pripomočki: 4x besedilo »Divje gosi«, plakat, pisala

Potek: Udeležencem razložimo, da bomo naslednje minute posvetili utrjevanju naše sk-
upine. Razdelimo jih v več skupin po pet članov. Vsaka skupina si najde svoj kotiček in 
se posede v svoj krog. Nato dobijo besedilo »Divje gosi«, ki ga preberejo in se na kratko 
pogovorijo o vsebini. Vodja se sprehodi med skupinami in vsaki dodeli različno nalogo, ki se 
navezuje na prebrano besedilo. (Za delo imajo deset minut časa.)

       1. naloga: Skupina sodelovanje med gosmi prikaže samo s pantomimo. 
       2. naloga: Skupina besedilo zaigra (govorijo in kažejo).
       3. naloga: Skupina predstavi besedilo samo z govorjenjem.
       4. naloga: Skupina čim bolj domiselno nariše plakat na podlagi besedila.
       5. naloga: Skupina na temo prebranega besedila izdela miselni vzorec.

DIVJE GOSI

Si kdaj opazoval jato gosi, ki letijo na jug v obliki črke V? Znanstveniki so ugotovili nekaj 
osupljivih razlogov za tako postavitev:

  Jata, ki leti na ta način, lahko leti za 71 odstotkov dlje, kot bi vsaka gos lahko letela  
 sama. Brž ko gos zaplahuta s krili, ustvari ugoden zračni tok za vrstnico, ki ji sledi.
 Ko se gos, ki leti na čelu, utrudi, se umakne na rep sestava in dopusti naslednji, da 
 prevzame njen položaj.
 Gosi na repu glasno spodbujajo tiste spredaj.
 Kadar katera od gosi izpade iz sestava, nemudoma zazna zračni upor in se hitro vrne.
 Ko katera od gosi zboli, je ranjena ali izpade iz jate, jo dve gosi pospremita navzdol,  
 da bi ji pomagali in jo varovali. Ostaneta z njo, dokler si ne opomore ali pogine, nato  
 pa se pridružita novemu sestavu ali pa oblikujeta svojega, da bi ujeli jato. 
 (Vir: Sean Convey, v Vtič Tršinar, 2006)

Po desetih minutah se vsi zberemo v skupnem krogu. Vsaka skupina pove, kakšna je bila njihova 
naloga in jo tudi izvede. Skupine, ki so izdelovale plakat, ga predstavijo. 

Evalvacija: Pogovorimo se o igri. Ali vam je bilo besedilo všeč? Kaj se lahko naučimo od divjih 
gosi? Kaj od tega ljudje znamo in kje imamo običajno težave? Katere so prednosti sodelovanja? Ali 
bi si želeli, da tudi naša skupina tako dobro sodeluje? In podobno.

Cilji: reševanje konfliktnih situacij, razumevanje pomena dogovarjanja, popuščanja in sprejemanja 
kompromisov

Potek: Posedemo se v krog. Udeležencem povemo, da jim bomo prebrali dve kratki basni. Vpraša-
mo jih, če vedo, kaj je to BASEN (= je vrsta učne pripovedi, v kateri nastopajo poosebljene živali, 
stvari ali naravni pojmi). Preberemo jim naslednji kratki basni:

1. basen: DVA OVNA NA BRVI

Na brvi se srečata dva ovna. 
Prvi reče: »Umakni se mi!« 
Drugi reče: »Umakni se mi!« 
Prvi reče: »Jaz sem bil prvi na brvi!« 
Drugi: »Nisi bil ti, jaz sem bil prvi!« 
Prvi: »Jaz vsak dan hodim po tej brvi in imam več pravice do nje.« 
Drugi: »Prek te brvi so prečkali reko že moji predniki, to je moja brv.« 
»Zdaj boš pa videl!« zakriči prvi.
»Zdaj boš pa videl!« zakriči drugi.

Zatem se oba ovna zaletita drug proti drugemu, močno treščita z rogovi in oba padeta v hladen potok.



2. basen: DVA OSLA IN SENO

Dva osla sta privezana s skupno vrvjo. Ob vsakem oslu je majhen kupček sena. Vsak poskuša doseči svoje seno, 
vendar je vrv prekratka, da bi lahko oba hkrati jedla. To ju strašno razjezi in začneta močno vleči vsak na svojo 
stran. Skačeta, ritata in vlečeta, vendar brez uspeha. Nato utrujena sedeta, da bi si odpočila in razmislila o 
vsem. Naenkrat pa se spogledata in obema pade na pamet rešitev: »Seveda, najprej bova šla skupaj do prvega 
kupčka sena in ga skupaj pojedla, zatem bova skupaj pojedla še drug kupček sena.«

Evalvacija: 
       Razvijemo pogovor. V pomoč so naslednja vprašanja:
       Ali sta vam bili prebrani basni všeč? Katera vam je bila bolj všeč?
       O čem govorita? Kakšna je razlika med njima?
       V kateri basni je problem ostal nerešen? V kateri je rešen?
       V kateri zgodbi živali uporabljajo nasilje, da bi rešile problem? 
       Ali je to ustrezna rešitev? 
       V kateri basni najdemo »spor« in v kateri »sporazum«?
       Ali se takšni spori in sporazumi pojavljajo tudi v naših medsebojnih odnosih?
       Kako lahko najbolj pravilno rešimo medsebojne probleme?

S pogovorom želimo udeležence pripeljati do zaključka, da nasilje ni nikoli ustrezna rešitev. Tudi v naši sku-
pini se pojavljajo spori, najbolj pravilno pa je, da jih rešimo s sporazumom. Tako bomo vsi zmagovalci, poleg 
tega pa se bomo vsi dobro počutili. Pomembno je, da zgodbo posplošimo na odnose med ljudmi in preidemo 
tudi na raven naše skupine. 

Cilji: utrjevanje in povezovanje skupine, zaznavanje pozitivnih lastnosti pri drugih članih skupine

Pripomočki: listki z imeni udeležencev, vrečka, listi, pisala

Potek: V vrečo damo listke z imeni vseh udeležencev. Vsak izbere en listek, na katerem je ime enega izmed 
članov skupine. Če izbere svoje ime, listek vrne in izbere naslednjega. 

O osebi na listku morajo udeleženci napisati akrostih (= pesem, pri kateri prve črke vsake vrstice prebrano 
navzdol tvorijo novo besedo). Pri tem lahko uporabljajo samo pozitivne lastnosti, saj akrostih ne sme biti 
žaljiv. Enostavnejša oblika te vaje je, da udeleženci poiščejo pozitivne lastnosti, nekoliko zahtevnejša različica 
je pa ta, da sestavijo pesmico iz črk osebe na listku. Lahko se odločimo, da uporabimo črke imena in priimka.

Na koncu vaje se udeleženci sprehodijo po prostoru in drug drugemu podarijo akrostihe. Tisti, ki želijo, lah-
ko preberejo svoj akrostih.

Primer:
Pridna  Energična  Topla  Radodarna  Avanturistična

Evalvacija: Z udeleženci se pogovorimo o izvedeni dejavnosti. Osredotočimo se na doživljanje, občutke, kaj 
jim je bilo všeč in kje so imeli težave. 

Cilji: izraziti svoje občutke in želje za vsakega člana skupine, spomin na skupino

Pripomočki: barvni listi, beli listi, flomastri, barvice, škarje, spenjač

Potek: Vodja pripravi knjižico za vsakega člana skupine. Najbolj enostavno je uporabiti A4-liste, ki jih pre-
pognemo na polovico in spnemo s spenjačem. Lahko pa tudi uporabimo luknjač in vrvico. 

Vsak udeleženec dobi svojo knjižico, na katero napiše svoje ime in okrasi naslovnico. Nato poda knjižico 
svojemu desnemu sosedu in hkrati prejme knjižico od levega soseda. Vsak član skupine prebere, čigava je 
knjižica, in lastniku napiše kakšno lepo misel, posvetilo, željo ali pa nariše risbo. Knjižice krožijo od enega 
udeleženca do drugega, dokler niso vse izpolnjene in lastnik ne dobi svoje knjižice. 

Opomba: Starejši otroci lahko sami izdelajo celo knjižico. Na razpolago jim damo material in spodbujamo 
ustvarjalnost. 

Vesna Pregelj
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