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Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj

Dobrodošli v svet prijateljstva!
Knjiga o prijateljstvu prikazuje otroški pogled na medosebne odnose
in njihov pomen, kot ga vidijo otroci. Otroška iskrenost in radoživi
pogledi na prijateljstvo so prikazani na različne načine, z različnimi tehnikami in različnimi poudarki. Knjiga nudi čudovit vpogled v
otroško dušo.
Veseli nas, da smo lahko del te zgodbe, ki se odvija že deveto leto zapored in je vrhunec dosegla prav v času, ko smo se vsi lahko zazrli vase,
ugotovili, kaj je pomembno v življenju in kaj nam pomenijo odnosi in
pravi prijatelji.
Zahvala za trud, ki so ga vložili v projekt in za vsa dela, predstavljena
v knjigi, gre najprej vsem sodelujočim otrokom, njihovim mentorjem
– vzgojiteljem/vzgojiteljicam in učiteljem/učiteljicam, ki so otroke popeljali v svet prijateljstva, strokovnim sodelavcem, ki so reviji dali poseben pečat, in partnerjem, ki so omogočili izid Knjige o prijateljstvu.
Iskrena hvala vsem!
Želimo vam prijetno spoznavanje prijateljstva skozi otroške oči!
mag. Borut Petelin
Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj
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Skupaj o prijateljstvu
Pred vami je dragocena knjiga o prijateljstvu – pestra zbirka domislic, ki
so se otrokom in njihovim mentorjem porodile ob pojmu prijateljstvo.
Pisana, bogata in domiselna, polna zanimivih razmišljanj, lepih risbic
in iskrivih idej. Vse leto, ko smo prijatelje pogosto pogrešali, je bilo
to razmišljanje in ustvarjanje še kako dragoceno. Morda smo uspeli
začutiti, kako lepo je imeti prijatelje in kako lepo je biti prijatelj. Pesmice, risbice, misli in ideje o prijateljstvu so nas povezovale in skušale
prebuditi tudi našo domišljijo.
»Prijatelja spoznaš v nesreči,« pravi pregovor in res je tako. Ko gre vse
narobe, drugače, kot bi si želeli, nas to sploh ne moti, če imamo okoli sebe
ljudi, ki jih imamo radi in imajo oni radi nas. Kako veš, da te ima nekdo
rad? Tako, da ti je ob njem čisto vseeno, kaj se dogaja okoli tebe, samo da
je ta oseba s tabo in skupaj najdeta v vsaki situaciji nekaj lepega.
S prijatelji si upamo več, skupaj se nam utrne več idej, kot bi se vsakemu samemu, ob prijateljih smo tudi sami bolj veseli sebe in lažje
naredimo kaj lepega, novega, zanimivega. Pogosto ste pomislili tudi
na to, kako prijatelju polepšati dan in kako ga prijatelji polepšajo nam.
Spomnili ste se mnogih nasmehov, stiskov rok, prijaznosti in tolažbe,
ki jo nudijo pravi prijatelji. Veselili ste se skupnih dogodivščin in pustolovščin. Opisovali občutke povezanosti in bližine ter narisali simbole
prijateljstva in prisrčne prizore.
Kaj pa so v tem letu ob vas razmišljali starši, mamice, očki, učiteljice
in učitelji, psihologi in psihoterapevti, torej vsi, ki nam je mar za vas in
ki bi bili radi ljudje, ob katerih boste z veseljem razvijali prijateljstvo
in bili veseli samih sebe ter drug drugega? Povprašali smo različne odrasle, ki imajo radi otroke, ki delajo z njimi in ki spodbujajo njihovo
ustvarjalnost in medsebojno povezanost. Pokazali smo jim vaše izdelke in jih prosili, da povedo, kaj čutijo do vas in vaših umetnin. Preberite njihova razmišljanja, ki bodo pobožala vašo dušo.
Vsi skupaj želimo, da vsak odrasli premisli, kaj je že in kaj še bo v tem
letu naredil, da bo nastalo še več prostora za prijateljstvo in varne
ter pristne in tople odnose. Za to pa bomo potrebovali najprej veliko
ustvarjalnosti!
Katarina K. Erzar
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Prijatelji nas
opogumljajo,
podpirajo in
razveseljujejo.

Poznaš zgodbice o medvedku Puju? Pujev svet, svet njegovih prijateljev
in vsi čudežni kraji, v katerih so se dogajale njihove dogodivščine, so bili
v resnici samo različni kotički hiše in vrta, na katerem sta se v težkem
času po drugi svetovni vojni igrala pravi deček Christopher Robin in
njegov očka, pisatelj, ki je zgodbice potem tudi zapisal.
Tudi letošnje leto je poseben, zahteven čas, v katerem je vsaka družina
napisala svojo serijo zgodbic, narisala svoje ilustracije in doživela svoje
nepozabne dogodivščine. »Kaj je bilo najlepše v tem letu? S kom sem se
najlepše igral? Katere so bile moje najboljše dogodivščine.«
Vsako leto je nekaj posebnega. Leto, ki nas je povezalo in nam pomagalo odkriti, kako lepo je biti skupaj, pa je sploh dragoceno in si zasluži
svojo knjigo – knjigo o prijateljstvu.
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Prijateljstvo je
zmeraj ustvarjalno!

Namen kreativnega natečaja je bil spodbuditi razmišljanje in ustvarjanje o prijateljstvu in veliko se vas je tega lotilo kar skupaj s prijatelji.
Skupaj ste pisali pesmice, ustvarjali risbice in jih domiselno sestavljali
na plakatih, v knjižicah in kolažih. Prav ustvarjalnost bistveno prispeva
k prijateljstvu, prijatelji s(m)o ustvarjalni, za prijatelja se vedno lahko
domisliš kakšnega majhnega presenečenja, malega darilca, iz navadnih
stvari zanj narediš nekaj posebnega. Zato učitelji in vzgojiteljice spodbujajo ustvarjalnost in o njej razmišljajo ter jo skušajo prebujati v vas in
v vaših igralnicah in razredih.

V nadaljevanju
sledi razmišljanje o
ustvarjalnosti.
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Skupaj z
vašimi starši,
učiteljicami in
vzgojiteljicami
skupaj preberite o
ustvarjalnosti.
Izražanje ustvarjalnosti je zelo pomembna človekova dejavnost, ki ji
je treba nameniti neomejen prostor in čas od otroštva do starosti. Med
ustvarjalnim procesom, pa naj bo to likovno izražanje, igranje inštrumenta, petje, ples, pisanje pesmi ali kaj drugega, se naše telo poveže
z našo notranjostjo – takrat smo najbolj »mi«. Naš »jaz« odraža naš
pogled na svet in odnos do njega, odnos do sebe in drugih, do okolja,
do narave, do kulturno-umetniškega prostora in podobno. Tudi zato
se umetnost stalno spreminja – stalno nastajajo nove umetniške oblike
in žanri. Seveda vsak ustvarjalni proces še ni umetnost, vendar lahko
to postane, če je le dovolj poglobljen, oseben in zanimiv.
Otroci so, kar se ustvarjalnosti tiče, posebna zgodba. Svet okoli sebe
dojemajo neposredno, radovedno, z odobravanjem ali zavračanjem,
predvsem pa ogromno opazijo.
Pri otrocih je likovno izražanje del njihovega raziskovanja sveta in je
odvisno tudi od kulturnega okolja, v katerem odraščajo. Tako se otroško
ustvarjalno raziskovanje pogosto navezuje na pravljične junake, like iz
virtualnega okolja, na bližnje okolje, ljudi, naravo. Otroci za likovno
ustvarjanje potrebujejo motiv, izziv, nekaj likovnih usmeritev ter veliko
svobode, spodbude in časa. In prijateljstvo je prav to – motiv, izziv in
odprt prostor, ki ga vsako prijateljstvo napolni na čisto svoj način. Pri
likovnem ustvarjanju otroci potrebujejo notranji mir, v katerem lahko
svojo idejo kar najbolje likovno izrazijo. V šolskem prostoru je zato poslanstvo in veliko veselje mentorja to, da likovno nalogo zastavi tako,
da je zabavna, odprta za interpretacijo ter da otrok ob ustvarjanju in
dokončanem izdelku lahko doseže napredek in zadovoljstvo. Zato se nas
je toliko odzvalo povabilu natečaja o prijateljstvu. Otroško likovno izražanje je med najbolj zanimivimi ustvarjalnimi izrazi, ki pogosto navdihuje tudi odrasle umetnike pri lastnem ustvarjanju.
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Izražanje ustvarjalnosti je za otroke zelo pomembno; treba jim ga je
približati in priljubiti, zanj morajo imeti dovolj časa. Izvedba kakovostnega likovnega izdelka je lahko igriv proces, vendar tudi dolgotrajen in kompleksen. To posebno leto, ki smo ga preživeli ob ustvarjanju
»prijateljstva«, je naredilo ta posebni čas bolj vesel, bolj poln in je prebudilo našo ustvarjalnost še na nov način.
Najlepši poklon za mentorja in okolico je, kadar otroci svoje izražanje
ustvarjalnosti popolnoma ponotranjijo ter ga znajo gojiti tudi, ko odrastejo. Verjamem, da se je skozi naše skupno ustvarjanje tudi prijateljstvo še močneje razraslo in nas spremljalo skozi življenje.
Hvala vsem mentorjem in mentoricam!
Kristina Kompan, učiteljica likovnega pouka

V nadaljevanju
preberite, kako
zgodnje otroštvo
razumejo strokovnjaki,
ki so hkrati tudi starši,
mamice in očetje.
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Kako prijateljstvo
žubori v naših vrtcih
Ste presenečeni, kako globoko doživljajo prijateljstvo naši najmlajši
otroci? Naj v vas to ne zbuja začudenja, svet zgodnjega otroštva je namreč čudežni svet, v katerem je še vse mogoče in kjer rastejo pravljice.
Kjer je tako malo potrebno, da se uresničijo najlepše sanje otrokom,
njihovim staršem in drugim odraslim, ki imajo ta privilegij, da so lahko ob malih otrocih in jim pomagajo udejanjati njihove pravljice skozi
vsakodnevno življenje.

Ta-daaaam!
Odpiramo razstavo vaših
prelepih izdelkov.
Odpeljali nas bodo v
čudežni svet
prijateljstva.
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Dobili smo dela iz kar
339 šol in vrtcev.
Poiščite svoja!
Komaj čakam, da vidim
vse umetnine!

V knjigi so zbrani
pogledi na prijateljstvo
otrok z vseh koncev Slovenije.
Hvala vsem! Super ste!
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Prijatelj je
vedno z mano.
Enota vrtca pri OŠ Vinica

S prijatelji v
vrtcu smo zaklad
iskali in nekaj
pomembnega s
poznali: zaklad
imamo, ko dobre
prijatelje
spoznamo.
Z njimi se igramo,
pojemo, plešemo,
klepetamo in se
vselej lepo imamo.

Enota vrtca pri OŠ Vinica

OŠ Mežica, enota vrtec

OŠ dr. Franja Žgeča Dornava, enota vrtec
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Kranjski vrtci, enota Mojca

Kranjski vrtci, enota Ježek

Prijateljstvo je lepa reč,
s prijateljem lahko
grem kekse peč.
Prijatelju lahko
vse povem,
od njega veliko
novega izvem.
S prijateljem rad po
lužah skačem, pojem,
se igram in plešem.
Skupaj z njim rad
tudi rišem in kakšno
pesmico zapišem.
Prijatelju svojo
skrivnost lahko povem,
skupaj z njim tudi
na sprehod grem.
Prijatelja poslušam,
mu pomagam,
skupaj z njim
kocke zlagam.
Če hočem prijatelja
imeti, moram znati
tudi potrpeti.
OŠ dr. Franja Žgeča Dornava,
enota vrtec

OŠ Bistrica ob Sotli, enota Vrtec Pikapolonica

13

Kjerkoli si,
so prijatelji tisti,
ki sestadvljajo
tvoj svet.
OŠ Jurija Vege Moravče,
VVE Vojke Napokoj

OŠ Dušana Flisa, vrtec Hoče

Pomagamo si
kot čebele, da
skupaj zmoremo
več. Zato smo
prijatelji in
skupaj gradimo
svet.
Kranjski vrtci, enota Ježek

OŠ Poljane, vrtec Agata
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Sovice
živimo skupaj,
v medsebojnem
spoštovanju in
prijateljstvu na
našem Drevesu
prijateljstva
OŠ Jurija Vege Moravče, VVE Vojke Napokoj

OŠ Podlehnik z enoto vrtca Podlehnik

OŠ Kozje, vrtec Zmajček

Sreča ni v glavi
in ne v daljavi,
Ne pod palcem
skrit zaklad.
Sreča je, ko se
delo dobro opravi.
In ko imaš
nekoga rad.
OŠ Vuzenica,
enota vrtec Vuzenica

OŠ Vuzenica, enota vrtec Vuzenica
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Prijateljstvo je
sončni žarek, ki
žari kjer koli si.
S povezovanjem
gradimo mostove
prijateljstva.

OŠ Mežica, enota VRTEC

Vrtec Center za sluh in
govor Maribor

Izvor sreče je,
da ne zahtevamo
nič od jutrišnjega
dne in smo
hvaležni za to,
kar nam je dano
v tem trenutku.
Vrtec Antona Medveda Kamnik

Vrtec Benedikt
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Ni dovolj, da
imamo otroka
radi, on mora
to ljubezen
tudi čutiti.
Petrov vrtec

Petrov vrtec

Mi smo vrtec
Borisa Pečeta,
kjer prijateljske
vezi se spleta.
Vrtec Borisa Pečeta

Vrtec Medvode
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Svet je tako
prostran in vsak
od nas tako
majhen - a če
nas povezuje
prijateljstvo smo
velikani.

Vrtci Otona Župančiča Slovenska Bistrica

Vrtec Ciciban, Ljubljana

Pa nam je uspelo!
Prijateljstvo pod
enim dežnikom
na jesenskem
Vrtec Črnomelj
sprehodu.

Vrtec Antona Medveda Kamnik

Vrtec Črnomelj

Vrtec Cepetavčki pri OŠ Toneta Pavčka
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Vrtec Borisa Pečeta

S prijateljem
pojeva,
pleševa, rajava in
se drug z drugim
zabavava.
Kadar sem slabe
volje,mi reče:
"Saj bo bolje."
S prijazno besedo
me dvigne v zrak
in se gre z mano
igrat.
Vrtec Ciciban,
enota Pastirčki
Lepo je imeti
"sladkega"
prijatelja.
Vrtec Ciciban, Sevnica

Otroški vrtec Metlika
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Prijateljstvo je kot
luč, ki sveti v temi.
Vrtec Cepetavčki pri
OŠ Toneta Pavčka

Prijateljstva so kot
barve, z njimi je
svet bolj pisan in
razigran.
Vrtec Črnuče

Vrtec Cankova pri OŠ Cankova

Prijatelji so
kot mavrica.
Prikažejo se v
dežju in s seboj
prinesejo sonce.
Vrtec Dravograd, enota
Dravograd

OŠ Kozje, vrtec Zmajček
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Vrtec Čebelica Šentrupert pri OŠ Dr. Pavla Lunačka Šentrupert

Prijatelj je tisti,
ki me razume,
me objame,
se z mano igra
in me potolaži.
Prijatelji si med
seboj pomagajo in
zaupajo, pravi
prijatelji so kot
zaklad na koncu
mavrice.
Vrtec Galjevica

Prijateljstvo
nas povezuje
in osrečuje.
Vrtec Hrastnik

Vrtec Center za sluh in govor Maribor
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S prijatelji sončki
se imamo zelo
radi, saj so naši
največji zakladi.
Vrtec Ivana Glinška Maribor

Smo mali in veliki,
svetlolasi, temnolasi,
modrooki, rjavooki
ŠKRATKItako različni a vsi
prijatelji.
PRIJATELJSTVO
pomeni se skupaj igrati
in skupaj jokati,
skupaj čutiti,
predvsem pa skupaj
BITI

Vrtec Ciciban Ljubljana

vrtec Kočevje enota Narcisa v
Kočevski Reki

Vrtec Črnuče
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Prijateljstvo
prinaša sonce v
naše deževne
dni in je darilo
življenju.
Vrtec Jesenice

Vrtec Dravograd, enota Dravograd.

Prijatelj je nekdo,
ki je prijazen, ti
pomaga in te bo
imel rad takšnega
kot si. Vsi nismo
prijatelji, moramo
pa biti vseeno
prijazni.
Vrtec Jožice Flander

Vrtec Ciciban Sevnica
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Prijateljstvo je
kakor sonce,
ki te vedno greje
in razveseljuje.
Vrtec Kočevje

Srečni otroci?
Ja, videl sem jih!
Malo umazani,
prepoteni, utrujeni,
radovedni, zadovoljni
in brezpogojno ljubljeni.
So imeli mobilnike in
na kupe igrač?
Ne.
Imeli so prijatelje.

Vrtec Ciciban

Vrtec Laško

Vrtec Domžale
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Vrtec Galjevica

Lepo je imeti
prijatelje. Z njimi se
igramo na
igrišču, v vrtcu
in tudi doma. Prijatelji
nam tudi pomagajo in
nas potolažijo, če smo
žalostni. Tudi ko bomo
v jeseni šli v šolo,
bomo še vedno ostali
prijatelji.
Vrtec Koper, enota Kekec

Če si v srcu prijazen
in pošten, boš vedno
najboljši prijatelj.
Vrtec Koper

Vrtec Čriček
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Prijateljstvo je
najpomembnejša
stvar v življenju.
S prijatelji si
pomagamo,
se smejimo,
skupaj rišemo,
ustvarjamo, se
igramo, si delimo
igrače … in smo
prijazni drug
do drugega.
Brez prijateljev
bi bil svet
dolgočasen.

Vrtec Delfino Blu

Vrtec Ledina

Vrtec Gumbek v Osnovni šoli Dolenjske Toplice
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OSREDNJA SLOVENIJA

Vrtec Hrastnik

Vsak cvet je lep,
a skupaj smo v
čaroben šopek
spet.
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, enota Črešnjevci

Vrtec Ivana Glinška Maribor

Vsako prijateljstvo nam doda
novo barvo –
bodimo mavrični!
Vrtec Mavrica Izola

Vrtec Ivančna Gorica, enota Polžek Višnja Gora
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100 prstkov, 100 rok,
veliko srečnih otrok.
Poleti, pozimi, jeseni
in spomladi,
prijatelji se imamo
radi.
Igramo se, skačemo in
pa lovimo,
prijateljstvo naše tako
obdržimo.

Vrtec Jelka

Vrtec Medvode

Prijateljstvo se
prijateljev dotika,
od mezinčka na
nogi, do besede
z jezika.
Vrtec Mladi rod

Vrtec Jesenice
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Vrtec Jožice Flander

Prijatelj pomaga
in ti pomagaš
prijatelju,
če kaj rabi.
Lepo se moraš
obnašati s
svojimi prijatelji.
To je prijateljstvo.
Vrtec Mojca Ljubljana

Vrtec Kočevje enota Narcisa v Kočevski Reki

Na svetu je
mnogo ljudi,
a prijatelji ne
morejo biti vsi.
Vrtec Nova gorica

Vrtec pri OŠ Polzela
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Prijateljstvo
je kot pisan
travnik.
Vsaka cvetlica na
njem je enkratna
in vsaka diši
drugače. Bistvo
njegove lepote je
v skupni rasti.

Vrtec Kočevje

Vrtec Navihanček pri OŠ
Središče ob Dravi

Vrtec Kolezija

Naj nas nitke srca
povežejo v miru
in ljubezni.
Vrtec Otona Župančiča, Ljubljana

Vrtec Koper, enota Kekec
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Pravi prijatelj
se z mano igra,
mi včasih nagaja,
čeprav me rad ima.
S pravimi prijatelji
si igrače delimo,
igre vlog se igramo
celo zimo.
Pravi prijatelj
me ne tepe,
ampak mi raje pove
besede lepe.
Ko sem žalosten in
slabe volje,
prijatelj ve, kako
narediti, da sem bolje.
Vrtec Koper

Vrtec pod gradom

Prijatelj moj,
si kot sonce,
ki nariše mavrico
čez deževno nebo.
Vrtec Podčetrtek

Vrtec la Coccinella
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Vsak žarek
je unikaten,
a skupaj tvorimo
čudovito celoto sonce.
Vrtec pri OŠ Čepovan

Vrtec Ledina

Prijatelji so kot sladoled:
lahko so mali ali veliki
kot kepice sladoleda,
vedno se jih razveselimo tako kot sladoleda
in, če ga delimo ga je
dovolj za vse tako kot,
če delimo prijatelje z
drugimi.
Vrtec pri OŠ Fram

Vrtec Laško
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Prijateljstvo
otrokom pomaga,
da se počutijo
srečne, vesele,
samozavestne
in povezane.
Vrtec pri OŠ Grad

Vrtec Libeliče

Prijateljstvo je
posebna vez,
ki lahko traja
celo življenje.
Spleteno je iz
nevidnih niti.
Prijatelji si med
seboj pomagajo,
predvsem, ko so
v težavah.
Vrtec pri OŠ Puconci
enota Brezovci

Vrtec Leskovec pri Krškem
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Prijateljstvo je da
imaš rad prijatelje,
se z njimi igraš, jim
pomagaš in z njimi
poješ. Če si do
prijatelja prijazen,
je on prijazen do
tebe. S prijateljem se
objemaš in hodiš na
sprehod. Prijatelj ne
govori grdih besed.
V vrtcu smo vsi
prijatelji.
Vrtec Radovljica

Vse na svetu
hitro mine,
vse se spremeni,
a prijateljstvo
ostane in živi do
konca svojih dni!

Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, Enota Črešnjevci

Vrtec Sežana, enota Lehte

Vrtec Mavrica Izola
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Vrtec Mengeš, enota Sonček

Prijateljstvo je
nekaj toplega,
nekaj milega in
nežnega.
Prijateljstvo
je kot pisana
mavrica.
Vrtec Studenci Maribor

Prijatelji se
skupaj igrajo in
si pomagajo,
če se kdo joče.
Imajo se radi.
Vrtec Tezno Maribor,
enota LUPINICA

Vrtec mavrica Trebnje

35

S prijatelji
delimo igrače,
jim pomagamo,
jim govorimo
prijazne besede
in mu večkrat
rečemo,
da je super.
Vrtec Tezno Maribor,
enota Mišmaš

Vrtec Mojca Ljubljana

Prišli smo kot
neznanci, odšli
kot prijatelji.
Vrtec Vrtiljak (OŠ Miklavž
na Dravskem polju)

Vrtec Miškolin
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Svet je naš,
svet smo mi,
pustimo
lepe sledi.
Vrtec Vrhovci,
enota Iga Grudna

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

Krog prijateljstva
gradimo z
dotikom,
pogledom v oči,
s poslušanjem.
Odrasli smo
otrokom zgled
in navdih.
VVZ Kekec Grosuplje,
enota MOJCA

Vrtec Najdihojca
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Prijateljstvo
je sreča v
prijaznih
dlaneh in v
iskrenih očeh.
VVZ Kekec Grosuplje,
enota Pastirček

Prijateljstvo
je kot drevo,
ki daje zavetje.

Vrtec Najdihojca, enota Čenča

Vrtec pod gradom

VVZ Slovenj Gradec

Vrtec Otona Župančiča
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Vrtec Nova gorica

Prijateljstvo je lepa reč,
s prijateljem lahko
grem kekse peč.
Prijatelju lahko
vse povem,
od njega veliko
novega izvem.
S prijateljem rad po
lužah skačem, pojem,
se igram in plešem.
Skupaj z njim rad tudi
rišem in kakšno
pesmico zapišem.
Prijatelju svojo
skrivnost lahko povem,
skupaj z njim tudi na
sprehod grem.
Prijatelja poslušam,
mu pomagam, skupaj
z njim kocke zlagam.
Če hočem
prijatelja imet,
moram znati tudi
potrpeti.
OŠ dr. Franja Žgeča Dornava –
enota vrtec

Vrtec pri OŠ Čepovan

39

Jaz bom tvoj
prijatelj in ti boš
moj prijatelj skupaj zmoreva
vse.
Vrtec Čebelica Šentrupert pri
OŠ Dr. Pavla Lunačka Šentrupert

Vrtec Pika Nogavička

Ponovno skupaj.
Različni, vendar
srečni.
OŠ Kozje, vrtec Zmajček

Vrtec Podčetrtek pri OŠ Podčetrtek
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Čeprav smo
še majhni,
smo veliki
prijatelji.
Vrtec Čirče

Vrtec Podlehnik, pri OŠ Podlehnik

Prijateljstvo, ki
ne pozna meja,
je v Vrtcu Tončke
Čečeve doma.
Vrtec Tončke Čečeve

Vrtec pri OŠ Fram
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Prijatelji si med
seboj pomagajo.
Vrtec Leskovec pri Krškem

Vrtec Otona Zupančiča Slovenska Bistrica

V verženski
vrtec radi gremo,
tam se igramo,
najemo,
novih se stvari
učimo, prijatleli
skupaj držimo.

Vrtec pri OŠ Muta.jpg

Vrtec Veržej

Vrtec pri OŠ Grad
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Vrtec pri OŠ Duplek.jpg

Prijatelji se
med seboj
spodbujajo,
so prijazni,
nasmejani,
ljubeznivi, dobri,
ljubki in se radi
objemajo.
VVZ Slovenj Gradec enota
Pameče Škrat Radovednež

Vrtec Podčetrtek

Prijateljstvo je,
ko nam je lepo in
smo radi skupaj.
Vrtec Otona Zupančiča

Vrtec Studenci Maribor
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Prijateljstvo v
vrtcu našem je
ta pravo,
saj radi tam se
vsi imamo.
Če osamljen se
počutiš,
hitro pridi k
nam, da naš
objem začutiš.

Vrtec pri OŠ Puconci enota Brezovci

VVE Rogašovci

Z Mavrico
prijateljstvu
naproti!
Vrtec Urša, Enota Mavrica

Zasebni vrtec Sonček
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Vrtec Renče - enota Bukovica

Ne stori drugemu
tega, kar ne želiš,
da drugi storijo
tebi.
Vrtec Storžek

Prijateljstvo je
nasmeh.
Vrtec Sonček pri OŠ bratov
Letonja Šmartno ob Paki

Vrtec Šentilj
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Ne stori drugemu
tega, kar ne želiš,
da drugi storijo
tebi.
Vrtec pri OŠ Matije
Valjavca Preddvor
Vrtec Sonček pri OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki

Lepo je nekomu
biti prijatelj in
vedeti, da imaš
tudi sam prijatelja.
Vrtec Otona Župančiča,
Slovenska Bistrica

Vrtec Sežana
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Mi vsi smo
Miškolini in
radi imamo
vse otroke.
Vrtec Miškolin

Vrtec Tezno Maribor, enota Mišmaš

Z ljudmi, ki so
nam blizu, smo
povezani s prav
posebno nitjo,
ki se ji reče
ljubezen.
Vrtec Najdihojca, enota Čenča

Vrtec Tezno Maribor, enota lupinica
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Če prijatelj
nekaj nima,
mu to damo,
posodimo.
Vrtec Libeliče

Prijateljstvo
je kot drevo,
ki raste, se
prilagaja, se krepi
in širi korenine,
ter nas vedno
znova obdaruje,
če ga le
negujemo.

Vrtec Tončke Čečeve

Vrtec mavrica Trebnje

Vrtec Veržej
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Vrtec Urša, Enota Mavrica

Prijateljstvo je to,
da imaš prijatelja.
Prijatelj se s tabo
igra, lovi, liže
sladoled in
bonbone, sedi s
tabo. Prijatelj vidi,
da si žalosten in
te objame.
Vrtec Kolezija

Prijateljstvo
smo mi!
Veselo se igramo,
radi se imamo
za vse večne dni.
Vrtec Ivančna Gorica, enota
Polžek Višnja Gora

Vrtec Vrhnika
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Vrtec Domžale
nas povezuje;
nas naredi
prijaznejše;
nas vedno
poučuje;
in nam da vedeti,
da pripadamo
drug drugemu.

Vrtec Vrhovci, enota Iga Grudna

Vrtec Domžale

VVZ Slovenj Gradec

50

VVE Rogašovci

Prijatelj te
sprejema
takšnega,
kakršen si,
a pričakuje,
da boš vse tisto,
kar si lahko.
Vrtec Cankova pri OŠ Cankova

Vrtec Ciciban, enota Pastirčki

VVZ Slovenj Gradec enota Pameče Škrat Radovednež

51

Prijatelji so
prijazni, se
imajo radi.
OŠ Dušana Flisa, vrtec Hoče
Vrtec Vrtiljak (OŠ Miklavž na Dravskem polju)

Ne stori drugemu
tega, kar ne želiš,
da drugi storijo tebi.

Vrtec Radovljica

Vrtec Čriček

VVZ Kekec Grosuplje, enota MOJCA
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Prijatelj je vaše
polje, ki ga
posejete z
ljubeznijo in
požanjete s
hvaležnostjo.
OŠ Poljane, vrtec Agata

Waldofrska šola - OE Žalec

VVZ Kekec Grosuplje, enota Pastirček
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Vsi smo prijatelji ...
pa tudi, če se kdaj
skregamo.
OŠ Podlehnik z enoto vrtca
Podlehnik

Želim si, da bi bili
prijatelji prijazni.

Vrtec Navihanček pri OŠ Središče ob Dravi

Vrtec Mengeš, enota Sonček

Vrtec Mladi rod
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Prijateljstvo je
kot hiša, ki
ponuja zavetje.
Otroški vrtec Metlika

Vrtec Črnomelj

Ste presenečeni, kako globoko doživljajo prijateljstvo naši najmlajši otroci? Naj v vas to ne zbuja začudenja,
svet zgodnjega otroštva je namreč čudežni svet, v katerem je še vse mogoče in kjer rastejo pravljice. Kjer
je tako malo potrebno, da se uresničijo najlepše sanje otrokom, njihovim staršem in drugim odraslim, ki
imajo ta privilegij, da so lahko ob malih otrocih in jim pomagajo udejanjati njihove pravljice skozi vsakodnevno življenje.
V nadaljevanju preberite, kako zgodnje otroštvo razumejo strokovnjaki,
ki so hkrati tudi starši, mamice in očetje.
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Ustvarjanje odnosov, prijateljstva
in odtis odnosov v otroški duši

Pravi prijatelj je tisti,
ki ti pomaga in ti
vedno stoji ob strani.

Prijateljstvo raste skozi varne odnose. Otrok je sam po sebi radoveden,
izviren in iskriv ter željan druženja, sodelovanja in igranja z vrstniki. Rad
raziskuje in ima vedno kakšno novo idejo. Veliko bogastvo zanj in tudi
zadoščenje za odrasle ob njem je, če uspejo to iniciativnost, veselje, vedoželjnost in igrivost, ki imajo v tem obdobju še poseben pomen, v otroku
ohraniti in tudi spodbujati, omejiti pa le tam, kjer je to resnično potrebno.
Pomembno je otroke ohranjati »žive«, čustveno bogate, saj to spodbuja tudi njihovo sposobnost razvijanja prijateljskih odnosov z vrstniki in
socialnih spretnosti. Zato je najpomembnejša naloga staršev in drugih
odraslih, ki skrbijo za otroka, da se otrok ob njih počuti varno in sproščeno, da ob njih živi z občutkom, da je prepoznan, sprejet, da se nanje
lahko zanese in da ga imajo radi.
Temeljno vodilo je tudi to, da ga spoštujejo v njegovih čustvih, saj bo
tako ob njih krepil vero v to, da je ljubljen in vreden tak, kot je, tudi takrat, ko naredi kaj po svoje, »narobe« ali nepričakovano. Tako se bo lahko
iz svojih napak učil in tudi odpuščal napake svojim prijateljem. S tem pa
bo tudi sam postal dober prijatelj. Skozi prijateljstva se bo krepila tudi
njegova sposobnost empatije, kar pomeni sočustvovanje, razumevanje,
da imajo tudi drugi ljudje čustva in da lahko ta čustva začutim.
Potreba po odnosih je najosnovnejša vrojena človekova potreba, od
katere je odvisen tudi razvoj možganov in preživetje. Najbolj polno in
zdravo se lahko razvijamo le v čustveno varnih in sproščenih odnosih,
kjer prevladujejo toplina, empatija, predanost in povezanost. To pomeni, da otrokovo iskanje stika z odraslim posebej takrat, ko se počuti
kakor koli izgubljenega, izraža najbolj zdrav odziv in odločitev. Prepričanje, da je najbolj samostojen in zdrav otrok tisti, ki čim več zahtevnih
situacij reši sam, je napačno. Najbolj samostojen in suveren je tisti otrok,
ki lahko prosi za pomoč odraslega ali prijatelja in ki z veseljem tudi ponudi pomoč, ko jo nekdo v njegovi bližini potrebuje.
Prav pomoč in pripravljenost stati ob strani je bila ena od najpogostejših
značilnosti prijatelja, ki ste jo napisali in narisali.
Andreja Poljanec, Janez Sečnik, Polona Greif
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Prijateljstvo, ki podpira radovednost,
izdelki osnovnošolskih otrok

Najlepše v šoli je prav to, da lahko ustvarjamo prijateljstva, ki lahko
trajajo vse življenje. V šoli se učimo tudi ustvarjanja z besedami,
barvami, pesmicami … in uresničimo široko paleto domislic.
Poglejmo si, kaj so o prijateljstvu ustvarili osnovnošolci!
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Prijateljstvo je
neprecenljivo,
je zaklad, je lepo
in muhasto.
Ne zamenjamo
ga za nič na svetu.
Prijateljstvo je eden
najlepših spominov,
ki se nam lahko zgodi.
OŠ Stična

Prijateljstvo
nastane kot korenina,
iz katere visoko v
nebo zraste močno
in zdravo drevo.
Z vejami se širi in
krepi. Čeprav vsaka
veja v svojo smer štrli,
jih korenina skupaj
drži.

PŠ Mavčiče (OŠ Orehek, Kranj)

OŠ Šmarje pri Jelšah - PŠ Zibika

PŠ Utik
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S prijatelji se zelo
dobro razumeš in
jih imaš rad kot
svojo družino.
Lepo je imeti
prijatelje.
Center za vzgojo, izobraževanje
in usposabljanje Velenje

Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje

Prijatelj je tisti,
ki te ima rad.
OŠ Šturje Ajdovščina

CVIU Velenje
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Pravi
prijatelji niso
nikoli narazen,
morda na
daljavo, ampak
nikoli v srcu.
Ostanimo
povezani.
CVIU Velenje

DOŠ I LENDAVA

Ti meni danes,
jaz tebi jutri
podarim nasmeh
in naredim oglas
za tvoj prosti čas.
OŠ Puconci

Evropska šola Ljubljana
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OŠ Celje

V prijateljstvu se
vsak posameznik
mora potruditi,
da se prijateljstvo
ohrani in krepi,
le to pa dosežemo
z dobrimi odnosi.
DOŠ i Lendava

Če imaš prijatelja
ob sebi, ni nobena
pot predolga.
OŠ Poljane

OŠ 8 talcev, Logatec
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Imeti prijatelja
pomeni,
da povsod
letijo objemi,
da vedno si
pomagamo,
nikoli ne
nagajamo.
Skrbno ga
čuvamo,
s prijaznostjo
negujemo,
ni pomembno stari ali mladi,
prijatelji vedno
imamo se
radi.

OŠ 16. decembra Mojstrana

OŠ Anice Černejeve Makole

Evropska šola Ljubljana

OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava
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OŠ Antona Martina Slomška Vrhnika

Prijatelji smo
kot barve.
Vsi drugačni,
a skupaj tvorimo
najlepšo mavrico.
IV. OŠ Celje

OŠ Antona Žnideršiča

Prijateljstvo je
darilo življenja.
OŠ Predoslje Kranj

OŠ Beltinci
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Prijateljstvo je
močnejše od
Korone.
Pravi prijatelj
ti vidi v srce
in brez ovinkov
resnico pove.
Prijatelja najti
ni vedno lahko
če zanj se ne
trudiš ga k tebi
ne bo.

OŠ Benedikt

OŠ 8 talcev, Logatec

OŠ Blaža Arniča Luče

OŠ Boštanj
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OŠ Borcev za severno mejo

V času virusov
smo bili zdravniki,
ki z objemom
drug drugemu
prikličemo
nasmeh na obraz
in radost v srce.
Objemanje je
terapija objem pa
najboljši
zdravnik.
OŠ 16. decembra Mojstrana

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
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Pravi prijatelj
je tisti, ki te
spoštuje, je
prijazen, ti svetuje,
pomaga in zaupa
ter se s tabo
smeji.

OŠ bratov Letonja Šmartno ob Paki

OŠ Antona Ingoliča Spodnja
Polskava

Skupaj tvorimo
najmočnejšo
verigo, saj smo
prijatelji.
OŠ Primoža Trubarja Laško

OŠ Čepovan
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Prijatelj biti
ni vedno lahko,
a biti v srcu
nekoga je lepo.
OŠ Čepovan

OŠ Center Novo mesto

Prijatelj je kot
svetla zvezda na
širnem nebu.
OŠ Antona Žnideršiča

OŠ Brezovica
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Pravi prijatelj je
kot mavrica –
polepša nam vsak
deževen dan.
OŠ Beltinci
OŠ Cirkovce

Pravi prijatelj
je tisti, ki ti
ponudi ramo
in stisk roke,
ko si na tleh.
Posluša srce in je
moj dragulj.

OŠ Cvetka Golarja

OŠ Benedikt

OŠ Danile Kumar

68

Pravi prijatelj ti
vedno pomaga
in se ne hvali ko
te premaga.
OŠ Bistrica ob Sotli,
vrtec Pikapolonica
OŠ Bojana Ilicha Maribor

Če otroci
doživljajo
prijateljstvo,
se naučijo, da je
svet lep, prijazen
in prijeten kraj
za življenje.
OŠ Blaža Arniča Luče

OŠ Božidarja Jakca
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Prijateljstvo je
poseben odnos,
ko imaš nekoga
rad.
OŠ Bojana Ilicha Maribor:

Svet je lepši,
če sta dva,
vsak si želi
prijatelja.

OŠ Dante Alighieri

OŠ borcev za severno mejo

OŠ Dobravlje PŠ Črniče

OŠ Duplek
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Sami ranljivi,
skupaj
nepremagljivi.
OŠ Boštanj

OŠ Dobrna

Prijatelji je tisti,
ki ti pomaga v
najhujši stiski.
OŠ Božidarja Jakca

Tisto pravo
prijateljstvo ni,
da si neločljiv.
Je to, ko si
narazen in se
nič ne spremeni!
OŠ bratov Letonja
Šmartno ob Paki

OŠ Domžale
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Jezik prijateljstva
niso besede,
ampak pomeni!
OŠ Brezovica

OŠ Dobrova

Prijatelji smo
kot barve. Vsi
drugačni, a
skupaj tvorimo najlepšo
mavrico.
OŠ Celje

OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova
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Prijateljstvo
je misel, ki jo
delimo skozi
življenje.
OŠ Center Novo Mesto
OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača

Prijateljstvo je
brez meja.
OŠ Cvetka Golarja

OŠ DR. Pavla Lunačka Šentrupert

OŠ LILA
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Prijateljstvo
nam daje moč,
premaga
lahko vse.
OŠ Cvetka
Golarja
Prijateljstvo je
brez meja.
OŠ Cirkovce

OŠ dr.Janeza Mencingerja, PŠ Srednja vas

OŠ Draga Kobala iz Maribora
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OŠ Dragomelj

V našem razredu
je kot v Frančkovi
risanki - pomagamo si med seboj,
se spoštujemo in
si pomagamo.
Čeprav smo si različni, se imamo
skupaj lepo. Imejte se lepo tudi vi!
OŠ Antona Martina Slomška

Oš Elvire Vatovec Prade
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Pravi prijatelj je
tisti, ki ti nariše
nasmeh na obraz,
mu lahko vedno
vse zaupaš, te
nikoli ne izda, ti
stoji ob strani, ko
vsi drugi odidejo,
je s tabo v dobrem
in slabem, torej
ta, ki je tvoj
prijatelj tudi,
ko se z njim
malo spreš.

OŠ Drska

OŠ Dobravlje, PŠ Črniče

OŠ Frana Albrehta Kamnik
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Prijatelj je tisti,
ki ti obarva svet.
Prijatelj je tisti,
ki obogati tvoj
portret.
OŠ Dante Alighieri
OŠ Ferda Vesela Šentvid pri Stični

Prijateljstvo je
kot umetnost,
ki nas povezuje.
Tako prijateljstvo
kot umetnost je
potrebno
negovati,
razvijati in
razumeti.
OŠ Danila Lokarja Ajdovščina

OŠ Franceta Bevka Tolmin
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Ljubezen se
razvije med
prijatelji.
OŠ dr. Pavla Lunačka
Šentrupert

OŠ Franca Rozmana - Staneta Maribor

Prijateljstvo, če je res
pravo, ni račun med
dvema ali več ljudmi,
pač pa je preprosta
velika naklonjenost
ali ljubezen, ki se
veseli notranjih ali
zunanjih stikov in jih
potrjuje v dobroto
OŠ Domžale in
Podružnična šola
Ihan

OŠ Franca Rozmana - Staneta Maribor
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Prijatelj je tisti,
ki razume, ko
ti je težko. In
naredi tisto,
da ti postane
lepo.
OŠ Dobrna
OŠ Gorica Velenje

OŠ Jurija Dalmatina Krško

Prijateljstvo je
sklenjena cev,
po kateri se pretaka
ljubezen, je kot
mavrica, ki te vedno
razveseli, je nekaj,
kar je vredno cenjenja
in spoštovanja, je zelo
lepa in čarobna stvar.
OŠ Divača

OŠ Gornji Petrovci
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Če želiš biti
dober prijatelj
drugemu, bodi
najprej iskren
do sebe.

OŠ Gustava Šiliha, Velenje

OŠ dr.Janeza Mencingerja,
PŠ Srednja vas

Prijateljstvo je
zgodba,
ki se ne konča.
Potrebno ga je
varovati,
če ga hočeš
obdržati.

OŠ Horjul

OŠ Dragomelj

OŠ Ivana Kavčiča
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Življenje je lepo,
a s prijatelji
čudovito!
OŠ Marije Vere

OŠ Hinka Smrekarja

Smo prijatelji,
radi se imamo,
ko se skupaj
družimo in
igramo.
Želimo, da tako
ostane in nam
nihče tega ne
vzame.
OŠ Draga Kobala Maribor

OŠ Hudinja, Celje
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Prijatelji so
srečni in večni,
čeprav so
včasih tečni.
Prijatelji se
smejijo, veselijo,
pa tudi za roke
držijo.
Prijatelji radi
pomagajo,
četudi ne
zmagajo.
Prijatelj je
prijazen,
spoštljiv, pa
tudi zanimiv.
S prijateljem je
biti lepo,
saj je ob meni
tudi takrat, ko je
težko.

OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

OŠ Drska

OŠ Idrija
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Moj prijatelj
velik je,
moj prijatelj
majhen je,
moj prijatelj
srečen je
in moj prijatelj
je z menoj.
OŠ Ig

Z njim se igram,
z njim se veselim,
z njim se učim
in z njim skrivnosti
delim.
OŠ Duplek

OŠ Ivan Grohar
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Želimo si,
prijateljstvo
brez korona
ukrepov, da bi
šolski hodniki
bili spet polni
našega kričanja
in našega
smejanja, želimo
si igre s svojimi
prijatelji. Prav to
zelo pogrešamo.
OŠ Elvire Vatovec Prade

OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

Prižgimo si
lučke prijateljstva.
OŠ Pirniče

OŠ Janeza Kuharja Razkrižje
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Mi, dobri
prijatelji brez
meja.
OŠ Milojke Štrukelj

OŠ Karla Destovnika, Kajuha Ljubljana

Če najdeš pravo
prijateljstvo, pazi
nanj kot na biser.
Varuj ga, da ga
ne izgubiš.
Skrbi zanj, da se
bo svetilo in bo
raslo in raslo.
OŠ Ferda Vesela
Šentvid pri Stični

OŠ J. Hudalesa Jurovski dol
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Prijateljstvo niso
velike besede,
ampak drobna
dejanja. Če jih
prepletemo s
spoštljivostjo,
poštenostjo in
iskrenostjo, je
prijateljstvo
večno.
OŠ Frana Albrehta Kamnik

OŠ Jakoba Aljaža

Svet brez
prijateljev je
dolgočasen!
OŠ Mozirje

Oš kašelj
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OŠ Koper

Prijateljstvo
je neopisljivo
razkošje, da
se z nekom
počutimo
popolnoma
varne, ne da bi
morali izbirati
misli ali tehtati
besede.
OŠ Franca Rozmana - Staneta
Maribor

Ne stori drugemu
tega, kar ne želiš,
da drugi storijo
tebi.
OŠ Matije Valjavca Preddvor
PŠ Jezersko

OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani
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Tipkanje s
prijateljem je ok,
govoriti s
prijateljem po
telefonu je cool,
druženje s
prijateljem pa je
neprecenljivo.
OŠ Franceta Bevka, Tolmin

Dober prijatelj
te obišče, ko ga ti
potrebuješ, čeprav
nima časa.

OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

OŠ Franceta Prešerna Maribor

Rastemo s
prijatelji.
OŠ Gustava Šiliha, Velenje

OŠ Kobilje
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OŠ Ketteja in Murna

Prijatelj je
tisti, ki te v
stiski s
spodbudami
bodri in v težkih
trenutkih ob
tebi stoji.
OŠ Gabrovka - Dole

Imeti prijatelje,
ki ti stojijo ob
strani, ja to je
pravo
prijateljstvo.
OŠ Gorica Velenje

OŠ Kajetana Koviča
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Prijateljstvo je
kot voda, brez nje
se ne da preživeti.
OŠ Gornji Petrovci

OŠ Komen

PRIJATELJSTVO
Če bi bil rad moj
prijatelj
pridi in objemi me.
Moji prijatelji
so taki,
da zaupljivi so
in spoštovanja v
redni so.
Če spoštuješ me
in ne izdaš me
vedno boš bil
moj prijatelj.

OŠ LA Grosuplje

OŠ Šentjernej

OŠ Ljubečna
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Prijatelj je tisti, ki te
vedno nasmeje
in te pred drugimi
nikoli ne ošteje.
Pravi prijatelj se te
nikoli ne sramuje,
pa tudi, če kaj
narediš najhuje.
Vedno je s tabo v
zlu in dobroti,
tudi, če ti je kdaj
v napoti.

OŠ Koroška Bela

Z njim doživiš
najlepše trenutke
in vedno prehitro
minejo minutke.
Prijatelj ti čisto vse
zaupa.
Tam si za njega,
ko že skoraj obupa.
Vsak potrebuje toplo
besedo,
še posebej takrat, ko
ima v glavi zmedo.
Kaj bi svet brez
dobrih ljudi,
zato prijateljstvo naj
živi!
OŠ Hinka Smrekarja

OŠ Pirniče
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Nobena sreča
se ne more
primerjati z
radostjo, ki jo
občutiš, ko
najdeš srce,
ki te razume.

OŠ Križevci

OŠ Horjul

Ne hodi pred
menoj, morda ti
ne bom sledil. Ne
hodi za menoj,
morda ne bom
vodil. Hodi ob
meni in bodi moj
prijatelj.
OŠ Hudinja, CELJE

OŠ Kozje
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Prijateljstvo
je drevo, ki ti
daje zavetje.
OŠ Idrija

OŠ Lava

Prijateljstvo je
preprosto kot
otroška risba.
OŠ Ig

OŠ Ludvika Pliberška Maribor

Pravega prijatelja
drži z obema
rokama.
OŠ Stari trg ob Kolpi

OŠ Marije Vere
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Prav posebna
vez med nami je
spletena, ne
odpravi je
situacija prav
nobena.
OŠ Ivan Grohar
OŠ Loka Črnomelj

Prijateljstvo je
v zlatu, ki se
pokaže v
največjem blatu.
Prijateljstvo
traja,
če vsak vztraja,
ne da prijatelj
tebe graja.
Prijateljstvo ti ni
v roke dano.
OŠ Vide Pregarc

OŠ Majšperk, PŠ Ptujska Gora
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Ob prijatelju se
počutim najbolje.
Z njim se najraje
igram. Če bi se
sprla, bi mi bilo
zelo hudo.
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje

OŠ Matije Čopa Kranj

A s prijateljem
ob strani, ti je
svet na širši
dlani.
OŠ Kajetana Koviča

Povezani tudi
na daljavo.
OŠ Slivnica pri Celju

OŠ Matije Valjavca Preddvor PŠ Jezersko
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Življenje
s prijatelji
drugačen pogled
na svet ti da,
vsa obzorja
odstira
in v srce resnično
radost vtira.

OŠ Metlika - PŠ Suhor

OŠ J. Hudalesa Jurovski dol

Pravi prijatelj
je vedno tam,
kamor ne
moreš sam.

OŠ Metlika

OŠ Ivana Kavčiča

OŠ Milojke Štrukelj
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Če si kuhar,
lahko skuhaš
dobro prijateljstvo. Le uporabiti
moraš prave
sestavine.
OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

Vse je mogoče,
ko imaš ob sebi
prave prijatelje.
OŠ Minke Namestnik - Sonje Slovenska Bistrica

OŠ Jakoba Aljaža

Prijateljstvo
združuje svet.
OŠ narodnega heroja
Rajka Hrastnik

OŠ Mirna
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Prijateljstvo
napolni srce.
OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Skupaj lahko
dosežemo luno,
če ne, vseeno
pristanemo
med zvezdami.
Prijateljstvo je
najlepša vez.
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

OŠ Miška Kranjca

Prijateljstvo je kot
zlato, saj najdeš
ga ne kar tako.
OŠ Srečka Kosovela Sežana

OŠ Mladika Ptuj
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Prijateljstvo v
naših srčkih ne
pozna meja.
OŠ Jurija Dalmatina Krško

OŠ Mozirje

OŠ Mozirje

Prijateljstvo, če
je res pravo, ni
račun med dvema ali več ljudmi, pač pa je
preprosta velika
naklonjenost ali
ljubezen, ki se veseli notranjih ali
zunanjih stikov
in jih potrjuje v
dobroto.
OŠ Divača

OŠ Nove Jarše
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Prijatelj – to
je beseda vseh
besed! Kot meč
svetlo nabrušen
v ognju in strupu
izkušen.
On, ti – in na
drugi strani
magari ves svet.
OŠ Karla Destovnika,
Kajuha Ljubljana

Iskrenost je
prijateljica
prijateljev.

OŠ neznanih talcev Dravograd

OŠ Kobilje

Prijatelj je kot
toplo sonce.
OŠ Muta

OŠ Orehek Kranj
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OŠ Otočec

Prijateljstvo je
vrednota, ki je,
poleg družine,
najpomembnejša.
Prijatelji si vedno
pomagajo in se
lahko zanesejo
drug na drugega. S prijatelji
preživimo veliko
lepih trenutkov.
OŠ Kašelj

Prijateljstvo je
barva mavrična,
neskončen lok,
ki nikoli se ne
konča.
OŠ Komen

OŠ Olge Meglič
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Svet je okrogel
zato, da ga
obkroža
prijateljstvo.
OŠ Koper

OS Predoslje Kranj

Svet je okrogel
zato, da ga
obkroža
prijateljstvo.
OŠ Koroška Bela

OS Predoslje Kranj

Prijateljstvo je
najlepša oblika
sveta, ker jo
naslika srce in se
dotika vsega!
OŠ Stražišče Kranj

OŠ Stična
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OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica

Sovice živimo
skupaj, v
medsebojnem
spoštovanju in
prijateljstvu na
našem Drevesu
prijateljstva.
OŠ Kozje

OŠ Polhov Gradec

OŠ Poljane
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Prijateljstvo
so prijatelji,
prijaznost, da se
skupaj igramo,
se objamemo in
si delimo stvari.
OŠ Križevci

Prijatelj je tisti,
ko padeš, ti roko
poda in namesto
enega bonbona, ti
kar dva da.

OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje

OŠ LA Grosuplje

OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

Kadar imamo
prijatelje ob sebi,
nam vedno sije
sonce.
OŠ Šentjanž pri Dravogradu

OŠ Planina pri Sevnici
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OS Predoslje Kranj

Brez
prijateljstva
bi bil svet
katastrofalen.
Prijateljstvo
je zlato,
prijateljstvo
je vse.
OŠ Lava

OŠ prof. dr. Josipa Plemlja

Prijatelj je tisti
del človeka, ki je
tukaj zate in ti
odpre vrata,
ki jih morda ne
odpira nikomur
drugemu.
OŠ Ludvika Pliberška Maribor

OŠ Roje
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Prijateljstvo je eno
največjih ogledal
nas samih.
Skozi prijateljstva se
namreč učimo o sebi,
brusimo sebe
kot diamant,
spoznavamo tudi
tiste vidike sebe,
ki se jih sami morda
ne zavedamo.
V očeh pravega
prijateljstva so
osvetljeni vsi naši
kotički, tudi tisti
bolj senčni.
In pravi prijatelji
nas sprejemajo v
vsej naši paleti - od
senčnega do
sončnega dela nas.

OŠ Radlje ob Dravi

OŠ Lila

OŠ Šalek
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VIZ II. OŠ Rogaška Slatina

Prijatelj ni
kar nekdo,
prijatelj vedno
pomagal ti bo,
prijatelj se v
edno bo odzval,
ko pomoč boš
potreboval.
OŠ Ljubečna

Jezik prijateljstva
niso besede,
ampak pomeni.
OŠ Loka Črnomelj

Roka prijatelja,
ki sega do srca je
najlepše darilo
za oba.
OŠ Braslovče

OŠ Savsko naselje
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Moj prijatelj
je ta,
ki mi vedno
pomagati zna,
ki z mano
rad se igra
in kakšen
nasvet mi da.

OŠ Rodica

OŠ Majšperk, PŠ Ptujska Gora

Skupaj tvorimo
najmočnejšo
verigo, saj smo
prijatelji.
PŠ Šentrupert, OŠ Laško

Čeprav smo
drugačni,
sodimo skupaj..
PŠ Utik

OŠ Škofljica
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Prijateljstvo je
kot večbarven cvet,
ki raste čez cel svet.
OŠ Matije Čopa, Kranj

Ves koronski čas
prijateljstvo povezuje nas. Naj bo
to med šolskimi
klopmi ali pa ko
vsak doma za
svojim računalnikom sedi.
OŠ Grm
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Kdor iskreno
skrbi za
prijateljstvo, si
ne želi pridobiti
prijatelja, ampak
postati prijatelj.
OŠ Antona Aškerca Velenje

OŠ Selnica ob Dravi
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Jaz sem črn,
ti si bel, jaz sem
suh, ti si debel,
jaz sem reven,
ti bogat - greva
skupaj se igrat!
OŠ Metlika
OŠ Šenčur

Prijateljstvo je
drevo, ki daje
zavetje in
največje darilo,
ki ga lahko
podarimo
drug drugemu.

OŠ Šentjanž pri Dravogradu

PŠ Lavrica

Prijateljstvo je
bilo in vedno bo
ostalo tako.
PŠ Loka pri Žusmu

OŠ Šentjernej

110

Imamo drugačne
barve oči, las,
vsak od nas ima
rad različne
stvari. Pa
vendar smo si v
marsičem
podobni. Vsi se
radi smejemo,
igramo, počutimo
sprejete, ljubljene
in radi smo v
družbi prijateljev.
OŠ Minke Namestnik – Sonje
Slovenska Bistrica
OŠ Simona Jenka - PŠ Goriče

Pri urah glasbe
radi skupaj
pojemo,
poslušamo
glasbo, plešemo
in igramo na
inštrumente.
OŠ Miška Kranjca

OŠ Simona Jenka Kranj, PŠ Primskovo
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Pravo prijateljstvo
je kot cvetoče
drevo. Bolj, kot
ga negujemo, in
zanj skrbimo,
lepše bo drevo
cvetelo.
OŠ Mirna

OŠ Simona Jenka Kranj - PŠ Center

Žarki
prijateljstva
nas grejejo in
povezujejo.
OŠ Mladika Ptuj

Otroci so kot
pisan travnik.
Vsaka roža na
njem je enkratna
in vsaka diši čisto
drugače.
Njegova lepota
pa je v tem,
da vsi cvetovi
rastejo skupaj.

OŠ Škofljica - PŠ Lavrica

PŠ Mavčiče (OŠ Orehek, Kranj)
OŠ Simona Jenka Kranj, podružnična enota Center.
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OŠ Simona Jenka Smlednik

Prijateljstvo in osebni
stik sta nekaj, brez
česa si našega življenja
ne predstavljamo.
Pomembno je ob sebi
imeti prijatelje, ki jim
lahko zaupaš in jim
potožiš, ko ti je hudo
ter z njimi deliš svoje
veselje in radost.
PŠ Maksim Gaspari Begunje OŠ
Notranjski odred Cerknica

OŠ Simona Jenka Kranj

Prijatelj je
tisti, ki se s tabo
ne krega in se s
tabo razume, ki
se zraven tebe
zmeraj smeji in
ti nikoli ne reče
besede, ki te pri
srcu boli.
PŠ Suhor

OŠ Šmarje pri Jelšah - PŠ Zibika
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Naj se v vsako
hišo in v vsako
vas - sploh sedaj
ob šolanju na
daljavo - širi
PRIJATELJSTVA
GLAS.
OŠ Orehek Kranj

Imeti prijatelje,
ki ti stojijo ob
strani, ja to je
pravo prijateljstvo.
POŠ Vinska Gora

OŠ Slivnica pri Celju

Svet s prijatelji je
pisan in krasen
kot mavrica.
Brez prijateljev
bi bil naš svet
temen, prazen in
pust.
POŠ Zg. Duplek

OŠ Sostro
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OŠ Šmarje Sap

Mi olgičarji smo
in spodbujamo
prijateljstvo
vedno in povsod.
čeprav drugačni
časi so nas to ne
bo ustavilo,
ker s prijatelji
skupaj srečnejši
smo.
OŠ Olge Meglič

Prijateljstvo se
sošolcev dotika,
ni vprašaj, je le
klicaj in pika!
OŠ Planina pri Sevnici

Prijateljstvo je
kot drevo, ki ti
daje zavetje.
OŠ Žirovnica
OŠ Srečka Kosovela Sežana
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Prijatelji so kot
sonce - ne vidiš
jih vedno, a veš,
da so - tukaj,
nekje, za vedno.
OŠ Otočec

Majhne misli za
veliko prijateljstvo.

OŠ Stari trg ob Kolpi

OŠ Vižmarje Brod

Pravo veselje
je veselje v
druženju.
OŠ Vrhovci

Skupaj tvorimo
najmočnejšo
verigo, saj smo
prijatelji.
OŠ Primoža Trubarja Laško
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OŠ Šmarje pri Kopru

Kot veter krepi
korenine, da
se drevo lažje
obdrži pokonci, tako ovire v
življenju krepijo
medsebojne vezi
prijateljstva.
OŠ Partizanska bolnišnica
Jesen Tinje

OŠ STIČNA, PŠ MULJAVA

Ko enkrat pravega
prijatelja dobiš,
z njim lahko se
jočeš in smejiš,
prijatelj vedno
pomaga ti, ko v
stiski in težavah si.
OŠ Vitanje

Vsako prijateljstvo je edinstveno in
drugačno.
OŠ Vransko Tabor
OŠ Stražišče Kranj
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Prijateljstvo je to,
da se imamo radi,
da smo skupaj veseli
in da skupaj
počnemo stvari,
ki jih želimo.
Drug do drugega
moramo biti prijazni
in se ne smemo
prepirati.
OŠ Podlehnik

Mi smo prijatelji,
imamo se radi,
radi se skupaj
igramo, in si
pomagamo.

OŠ Štore

OŠ Veržej

Prijatelj je kot
balon; vedno te
dvigne, ko si na
tleh.
OŠ Stična, PŠ Muljava

OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici
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OŠ Toneta Čufarja Jesenice

Moja prijateljica
je resnična,
ne iz socialnega
omrežja, ona me
res posluša, se me
dotakne in me
pogleda v oči.
Takoj mi je lažje ...
tega socialni prijatelj
ne more.
OŠ Pohorskega bataljona
Oplotnica

Med poukom na
daljavo smo se s
prijatelji lahko
pogovarjali le
preko ekranov,
zato smo zelo
pogrešali en
drugega.
Vsi se strinjamo,
da je prijateljstvo
čarobno in neskončno
ter da prave prijatelje
ne loči niti pouk na
daljavo!
OŠ Tabor I Maribor

OŠ Tabor I Maribor
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Če prijateljstva
ne moremo
spodbujati in
ohranjati na
klasičen način,
si pri tem
pomagamo kar
virtualno. In prav
dobro nam gre!
OŠ Poldeta Stražišarja Jesenice

Prijateljevanje
je mogoče tudi
samo v mislih.

OŠ Tabor Logatec

OŠ Trzin

Če prijatelja ob
tebi ni, se zdi,
kot da sam na
svetu si.
OŠ Turnišče

OŠ Trzin
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Prijatelj nariše
nasmeh ti na
obraz in odžene
mraz od nas.
OŠ Preserje pri Radomljah

OŠ Vavta vas

Prijateljstvo je
drevo, ki daje
zavetje in največje darilo, ki ga
lahko podarimo
drug drugemu.
OŠ Škofljica, PŠ Lavrica

Vsak doda svoj
delček srca, ki
tvori pisan
mozaik
prijateljstva.
OŠ Vavta vas
OŠ Toneta Čufarja Maribor
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Prijatelj je
narava,
prijatelj je čas,
prava prijatelja
pa sva Ti in Jaz.
OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
OŠ Veržej

Bolj kot vse
bogastvo na svetu
je pomembno
imeti prijatelja.
OŠ Puconci

OŠ Vide Pregarc

Kadar imamo
prijatelje ob sebi,
nam vedno sije
sonce.
OŠ Šentjanž pri Dravogradu

OŠ Vodice, PŠ Utik
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Prijateljstvo
je ljubezen s
pametjo.
OŠ Sostro

Dragi učenci!
Skupaj je lahko
lepše in boljše...
Družite se,
pomagajte si,
smejte se in
ljubite življenje.
Bodite skupaj, ko
vam je lepo in ko
pridejo oblaki.
Negujte
prijateljstvo!
OŠ Rače
OŠ Vitanje

To je naš šopek prijateljstva.
Trudili se bomo, da bo ostal
lep in dišeč.

Reka se začne iz
majhnega potoka,
prijateljstvo se
rodi iz nasmeha.

OŠ Toneta Čufarja Maribor

OŠ Rače
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Prijatelji so
kot mavrica,
prikažejo se v
dežju in s seboj
prinesejo sonce
ter nam narišejo
nasmeh.
OŠ Radlje ob Dravi

OŠ Vižmarje Brod

Če imaš ob sebi
prijatelja, nobena
pot ni predolga.
OŠ Rogaška Slatina

Prijateljstvo
je petje in ples,
sestavljanje
kock in slepe
miši.
Prijateljstvo
nima meja.
OŠ Roje
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OŠ Vodice

V prijateljstvu spoznamo tako sladko
kot kislo stran, in obe sta življenjskega pomena.
OŠ Šmarje Sap

OŠ Vižmarje Brod

Ne moremo
natančno
določiti trenutka,
kdaj se sklene
prijateljstvo.
Kot se posoda
počasi polni,
kapljica za
kapljico, dokler
se pri zadnji
tekočina ne
prelije čez rob,
tako je v vrsti
prijaznosti vsaj
ena, zaradi
katere srce
prekipi.
OŠ Rodica

Prijatelji so kot
rože, v naša
življenja prinašajo
barve.
OŠ Šenčur

OŠ Vrhovci
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Lepo je če
imaš prijatelje.
Prijateljstvo
je vneto, zato
spoštujmo drug
drugega.
OŠ Sava Kladnika Sevnica

Prijateljstvo
bogati oba.
Za vse življenje.
OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici
OŠ Žirovnica

Prijateljstvo in
prijaznost sta
najčudovitejši
zaklad vseh živih
bitij!
OŠ Šmarje pri Kopru

POŠ Vinska Gora
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Prijateljstvo je
tudi, ko nekdo
zna odpuščati in
nam pogledati
skozi prste.
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja

PŠ Loka pri Žusmu

Prijateljstvo se rodi,
se smeji in
mežika,
kot čudežno
sonce izpod
dežnika.
OŠ Selnica ob Dravi

Kjer je vse
mogoče s
prijatelji.
OŠ Savsko naselje

POŠ Zg. Duplek
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Ko imaš
prijatelja,
ura se ustavi.
Vzame čas si za
nasmeh, solze
vse ustavi.
Le ko imaš
prijatelja,
je svet božična
pesmica,
v srcu zlata luč
žari in dnevi vsi
so prazniki.
OŠ Simona Jenka Kranj
PŠ Lavrica

Prijateljstvo je
drevo, ki ponuja
zavetje.
OŠ Šalek

PŠ Šentrupert, OŠ Laško
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PŠ Suhor

Prijatelj je
občudovalec vseh
čudnih stvari.
Prijatelj je luč v temi.
Prijatelj vedno rešuje
moje skrbi.
Prijatelj je tisti,
ki mi vedno na
pomoč prihiti.
Ko korona prišla
je med nas,
preko Teamsov smo si
s prijatelji krajšali čas.
Vsi morali smo ostati
doma in vsa zabava
je odšla.
Zdaj se spet veselimo,
da v šolskih klopeh
sedimo.
OŠ Štore

PŠ Maksim Gaspari Begunje
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Prijateljstvo je
neprecenljivo,
je zaklad, je lepo
in muhasto.
Ne zamenjamo
ga za nič na svetu.
Prijateljstvo je eden
najlepših spominov,
ki se nam lahko zgodi.
OŠ Stična

Prijateljstvo nastane
kot korenina, iz
katere visoko v nebo
zraste močno in z
dravo drevo. Z vejami
se širi in krepi. Čeprav
vsaka veja v svojo
smer štrli, jih korenina
skupaj drži.

PŠ Mavčiče (OŠ Orehek, Kranj)

OŠ Šmarje pri Jelšah - PŠ Zibika

PŠ Utik
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PRIJATELJ JE… PRIJATELJ NI… PRIJATELJ SEM…
Prijatelj je tisti, ki ti v stiski pomaga.
Prijatelj ni tisti, ki te v tvoji stiski samega pusti.
Prijatelj sem, ko nekoga podpiram.
Prijatelj je tisti, ki ti zaupa in mu zaupaš ti.
Prijatelj ni tisti, ki te izda ali obtoži za stvari,
ki jih nisi storil ti.
Prijatelj sem, ko nekoga pohvalim in vzpodbudim.
Prijatelj je tisti, ki misli kot ti.
Prijatelj ni tisti, ki te zasmehuje in tepe.
Prijateljica sem, ko sem spoštljiva in sočutna.
Prijatelj je tisti, ki te ima rad.
Prijatelj ni tisti, ki te zmerja.
Prijateljica sem vedno, ko sem poštena in prijazna.
Prijatelj je tisti, ki me podpira.
Prijatelj ni tisti, ki ukazuje in se ne prilagaja.
Prijateljica sem, ko nekomu pomagam.
Prijatelj je tvoj zaupnik.
Prijatelj ni prijatelj, če izda tvojo skrivnost komur koli.
Prijatelj sem, ko varujem skrivnosti.
Prijatelj je tisti, ki te vedno posluša.
Prijatelj ni tisti, ki te nadleguje.
Prijatelj sem, ko pomagam prijatelju, ki je v težavah.

PRIJATELJSTVO
Prijateljstvo je opora,
stisk dlani,
spodbudne besede in
nobenih skrbi.
Pravo prijateljstvo je
kot najvišja gora,
kot najčistejša reka
in kot največja okrašena
novoletna smreka.
Prijatelj je nekdo,
ki poda ti roko
in ti z njim je
neizmerno lepo.
Ne glede na težave
ti ob strani stoji
in nemirne noči
s teboj prebedi.
S prijateljem skupaj
sanjašin skupne
dogodke oznanjaš.
Z njim nikoli dolgčas
ti ne bo,
vedno najlepše z
njim godilo se ti bo.
OŠ Preserje pri Radomljah

OŠ Šturje Ajdovščina, 5.c
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Ko lahko čutim, kar čutiš ti, in ti čutiš,
kar čutim jaz, in nama ni vseeno,
sva postala prijatelja!
Empatija je
sposobnost, da si
predstavljaš, kako se drugi
počuti. Z njo postane
prijateljstvo trdno
kot skala.

Veliko vas je začutilo, da prijatelji na poseben način vstopajo v vaše srce,
in poiskali ste toliko lepih simbolov! Pesmice so kar vrele iz vas in prebudile toplino in veselje v srcih vseh, ki smo jih lahko prebrali, videli in
občudovali.
Kako je mogoče, da tako mlade dušice tako globoko nagovorijo svet
okoli sebe in ga tudi tako globoko čutijo in razumejo? Tej sposobnosti,
da lahko vstopiš v srce drugega in da drugi lahko vstopi v tvoje srce, se
reče empatija. Empatija je v nas vrojena. Biološki temelji so zasidrani
v naših možganih. Zaradi empatije lahko začutimo čustva in namene
drugih ljudi. Tako se z drugimi tudi povežemo. Pri procesu empatije
gre namreč za sposobnost posameznika, da si predstavlja, kako se počuti drugi, pri čemer gre za sposobnost zaznavanja, razumevanja in vživljanja v občutja in misli te druge osebe. Prek tega se razvija zavedanje,
občutenje in novo spoznanje izkušnje in doživljanja drugega z njegove
perspektive. Najlepše in tudi najbolj rodovitno je, če ta proces ni enostranski, temveč poteka hkrati na obeh straneh.
Ko se zmoremo te spretnosti ali celo umetnosti v odnosih naučiti uporabljati, smo drug z drugim povezani in se drug ob drugem razvijamo
in to neprenehoma. Ko smo v odnosih empatično povezani, smo za
drugega pripravljeni marsikaj narediti s predanostjo in veseljem. V takih trenutkih se tudi v nas sprošča hormon sreče, ki vzbudi občutek
veselja, povezanosti. Krog veselja ob druženju in sodelovanju v odnosu
s prijatelji je tako sklenjen. Če imamo empatijo in jo tudi uporabljamo,
naša prijateljstva rastejo.
Tako kot so zrasle vaše umetnine. Hvala vam za to!
Andreja Poljanec, Janez Sečnik, Polona Greif
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Beseda staršem:

Otroška duša se oblikuje v družini, da se
lahko razcveti v šoli, če krepimo prijateljstvo
v družini, ga bo v šoli še več!
Poslovilne besede zahvale namenjamo vam, staršem, družinam, ki ste
nam podarili vse te ustvarjalne in srčne otroke, ki vedo, kaj je prijateljstvo, so sami dobri prijatelji in imajo radi svoje prijatelje. Brez vas,
starši, in brez vaše ljubezni do teh otrok to ne bi bilo mogoče. Hvala vam
tudi za vaše prijateljstvo do vrtca in šole in do vseh, ki so vašim otrokom
pomagali, da so ubesedili in z likovno govorico ustvarili pisano podobo
odnosov, ki jih imajo radi.
Hvala vsem malčkom in otrokom ter njihovim mentorjem za ustvarjalne izdelke na temo prijateljstva. Drugo leto ponovimo!

Starši,
hvala vam,
ker ste otrokom
dali dobre
temelje.
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Družina, ki se skupaj igra,
je družina, ki razvija prijateljstvo!
Prijateljstvo je nekaj najčudovitejšega, kar nas spremlja in vodi v življenju. Potrebuje pa tudi hrano, ki ga ohranja živega in mu omogoča,
da raste.
Hrana za prijateljstvo so poleg trenutkov, ko pomagamo drug drugemu in skupaj rešujemo težje situacije, tudi trenutki, ko smo med
seboj sproščeni, se skupaj smejimo in preizkušamo.
To pa nam nudi igra; različne igre, skozi katere se naučimo tako
zmagovati kot izgubljati, sodelovati in prispevati svoje izvirne rešitve, se veseliti in jeziti in nasploh biti skupaj v pestrem, živahnem
vzdušju, ki zahteva našo pozornost, razmišljanje, učenje, hitrost,
spretnost in sproščenost. Veliko vas je prijateljstvo opisalo kot skupno igranje, prijatelje pa kot tiste ljudi, s katerimi se radi igrate, radi
skupaj preživljate prosti čas. In tudi tega se najlepše naučimo prav v
družini, družini, ki se skupaj igra.

Igra je odlična vaja
za življenje, saj nas
uči prenašati zmage
in poraze.
Uživajte v
druženju!
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Igre, ki krepijo naše odnose in naša
prijateljstva ter delajo življenje veselo in pestro
ČAS ZA DOBRODELNOST
Doma imamo veliko oblačil, igrač, knjig, iger in drugih predmetov, ki
jih ne uporabljamo več. Skupaj z otroki izločimo nepotrebne, vendar
lepo ohranjene stvari. Pogovorimo se o pomenu dobrodelnosti in izberemo, komu jih želimo podariti. Na spletu preberemo več informacij o
izbrani dobrodelni organizaciji ali pa poiščemo socialno ogroženo družino v naši okolici. Otroci naj sodelujejo v vseh fazah dobrodelnosti, saj
bodo le tako ponotranjili prosocialno vedenje.

Prijateljstvo je
vredno več kot
zaklad. Prijateljstvo
JE zaklad.

LOV ZA ZAKLADOM
Otroci so pravi mali raziskovalci in uživajo pri aktivnih in gibalnih
igrah. Pripravimo zemljevid s točkami, ki jih morajo poiskati. Na vsaki
točki se skriva listek z uganko ali nalogo, ki jo morajo opraviti. Na koncu najdejo zaklad, ki je lahko v obliki sladkega presenečenja ali druge
malenkosti. V primeru lepega vremena aktivnost izpeljemo okrog hiše,
po vrtu ali v gozdu. V primeru slabega vremena, pa lahko igro izpeljemo v stanovanju ali hiši.
DRUŽENJE OB TABORNEM OGNJU
Ogenj ima izjemno povezovalno moč in poskrbi za sproščeno vzdušje.
Skupaj z otroki pripravite (varno) kurišče. Ko se začne temniti, zakurite
ogenj in popecite hrenovke, krompirček, za posladek pa ne pozabite na
penice. Uživajte v pogovorih, pesmih in prijetnem družinskem druženju.
HIŠICA NA DREVESU
Že dolgo obljubljate otrokom, da jim boste postavili hišico na drevesu?
Sedaj je pravi čas! Otroci bodo zelo hvaležni pomočniki, ki vam bodo
postregli z mnogimi kreativnimi idejami in rešitvami. Če pa nimate
svojega vrta, se sprehodite do bližnjega gozda in se prepustite domišljiji.
Iz vej in naravnih materialov si postavite zatočišče, v katerega se boste
lahko vsi skrili. Najpomembnejše pravilo je, da ne uničujemo narave,
ampak uporabimo tisto, kar je že na tleh.
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Najlepše
darilo prijatelju je
tisto, ki ga ne
pričakuje.

PISMA PRESENEČENJA
Vsi smo veseli, ko nepričakovano prejmemo pismo, razglednico ali
voščilnico. Zakaj bi jih pošiljali le ob posebnih priložnostih? Družina
naj sestavi seznam prijateljev in sorodnikov, ki jih želi presenetiti. To
naj bodo vsi tisti, ki jih imamo radi, ne pozabimo pa na osebe, ki so
osamljene, ali tiste, ki jih ne moremo obiskati. Napišimo pisemce, narišimo risbice ali izdelajmo razglednice in odpošljimo. Ta prijetna gesta
bo utrdila ne le odnose v naši družini, temveč tudi v širši socialni mreži.
RECIKLIRANE DRUŽABNE IGRE
V vsakem domu najdemo veliko predmetov (pokrovčki, plastenke, embalaža, kartoni, papir in drugo), ki jih lahko recikliramo in z nekaj domišljije ustvarimo družabne igre. Lahko se zgledujemo po že obstoječih
in znanih igrah (npr. spomin, človek ne jezi se, kegljanje s plastenkami,
potapljanje ladjic, bingo, pikado …) ,ali pa ustvarimo čisto svojo igro z
novimi pravili.
USTVARJANJE LASTNE PRAVLJICE
Otroška domišljija ne pozna meja. Otroci zelo radi delijo svoje ideje, še
bolj pa so navdušeni, če se v njihov svet domišljije vključijo tudi odrasli.
S skupnimi močmi lahko ustvarimo lastno pravljico. Pri dejavnosti naj
sodeluje cela družina, traja pa lahko več dni. Vloge porazdelimo glede
na močna področja vsakega sodelujočega. Najprej zapišemo ideje, izberemo najboljše in oblikujemo zgodbo. Pravljico zapišemo na liste, ilustriramo, oblikujemo platnico in zadnjo stran ter vse skupaj zvežemo v
knjigo. Več kot bo truda in sodelovanja vključenega v izdelek, bolj bodo
otroci ponosni na svojo pravljico.
VEČER DRUŽABNIH IGER
Zagotovo imate doma vsaj kakšno družabno igro, na kateri se nabira
prah. Nekatere pa verjetno sploh še niso odprte in še niste uspeli naštudirati navodil. Čas je, da izklopite telefone in/ali televizijo in organizirate turnir v družabnih igrah. Ob prigrizkih, dobri volji, ravno pravi meri
tekmovalnosti, porazih in zmagah bo čas hitro in kakovostno minil.
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PIKNIK V NARAVI
Zunaj je sončen dan in razmišljate, kako bi ga lahko izkoristili? Piknik v
naravi je vedno odlična ideja. Pripravite košaro z dobrotami in prigrizki, osvežilno pijačo in veliko odejo. Otroke vključite v organizacijo piknika, saj bodo na tak način začutili, da so pomemben del družine. Izberite miren prostor (v gozdu, ob jezeru, ob reki ipd.), ki bo omogočal
gibanje na prostem in igro z naravnimi materiali. Vsak član družine
naj ima svojo nalogo, saj so za uspešno izvedbo nepozabnega piknika
pomembni prav vsi.

V dobri družbi je
vedno zabavno.

SPOMINČKI
Imate celo škatlo fotografij, slik in drugih predmetov, na katere vas vežejo posebni spomini? Poiščite še ustvarjalni material in družinska aktivnost se lahko prične. Skupaj se zakopljite med spomine, podoživite lepe
trenutke in iz njih ustvarite novo celoto. Lahko naredite album, kolaž
ali pa izdelek za na steno. Mogoče fotografije ne bodo najbolj natančno
zalepljene, bo pa v končnem izdelku veliko ustvarjalnosti in prispevek
vseh družinskih članov.
DRUŽINSKA PREDSTAVA
Lutke, plišaste igrače in različne figurice so izvrstni pripomočki, ki jih
lahko uporabimo pri posredovanju vzgojnih vsebin. Otroci imajo radi
igre vlog, zlahka se vživijo v različne junake. Izberemo lahko obstoječo
zgodbo ali pa ustvarimo svojo. Izhajamo lahko tudi iz konkretnih družinskih nesporazumov (npr. prepiri med sorojenci), ki jih zapakiramo
v zabavno preobleko. Otroke spodbudimo, da poiščejo rešitve za svoje
junake, ki jih bodo uprizorili. Nevede se bodo učili na zabaven način, saj
ne bodo imeli občutka, da se zgodba dotika tudi njih samih. Na slovesno premiero družinske predstave povabimo najbližje, ali pa predstavo
posnamemo in posnetek posredujemo sorodnikom in prijateljem.
Vesna Pregelj
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V društvu Sobivanje posebno pozornost namenjamo socialnim odnosom. Zavedamo se, da so sobivanje in dobri medsebojni odnosi osnova kakovostnega življenja, zato v sklopu
projekta »Spodbujamo prijateljstvo« otroke, starše ter mentorje in koordinatorje projekta spodbujamo k razmišljanju
in k dejavnostim, povezanim z medsebojnimi odnosi. Želimo spomniti na človeško toplino, ljubezen in medsebojno
pomoč, ki so neločljivo povezani s prijateljstvom.
Tematika je očitno v tem obdobju še posebej pomembna, saj
je v projektu sodelovalo rekordno število otrok in mentorjev
– 22.465 otrok ter 1.780 mentorjev in koordinatorjev iz
339 vrtcev in osnovnih šol.
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