Medobčinski otroški parlament, 2. 3. 2012
JUNAKI NAŠEGA ČASA, KDO SO IN
ZAKAJ?
V petek, 2. 3. 2012 je bilo na Osnovni šoli Antona Globočnika sklicano
medobčinsko zasedanje otroškega parlamenta na temo Junaki našega časa – kdo
so in zakaj.
Srečanja so se poleg predstavnikov OŠ
Antona Globočnika Postojna udeleţili
tudi

predstavniki

osnovnih

šol

Košana, Miroslav Vilhar, Pivka in
Prestranek. Učence so spremljale
mentorice šolskih parlamentov.

Gostje na medobčinskem parlamentu so bili
tudi gospod Miran Ţitko, predstavnik
občine Postojna, pomočnica ravnateljice
gospa Miranda Kristančič, psihologinja
gospa Martina Kuzman, učitelj glasbene
vzgoje gospod Simon Novak in mentorica
šolske skupnosti OŠ Antona Globočnika
Postojna,

pedagoginja

Petra

Košnik.

Zasedanje se je začelo s pesmijo pevke
Mariah Carey, Hero, ki jo je zapela učenka
9. a Sabina Brus.

Zasedanje parlamenta sta vodila predsednica parlamenta Nika Rebec in namestnik
tajnice Peter Matičič. Predsedstvo parlamenta je pozdravilo vse prisotne ter goste in
predalo besedo gospe pomočnici ravnateljice Mirandi Kristančič, ki je prav tako
pozdravila prisotne in zaţelela zanimivo razpravo. Nato je prisotne v imenu občine
Postojna pozdravil tudi gospod Miran Ţitko.

Povedal je, da je letošnja tema otroškega parlamenta pomembna za ţivljenje, saj je
neposredno povezana z ţivljenjskimi razmerami. Pomemben za ţivljenje pa je tudi
način debate in poudaril, da bi bili lahko učenci s takim načinom debate lahko vzor
poklicnim politikom, da bi bili le-ti v debati strpni in slišali drug drugega.
Kot uvod v zasedanje medobčinskega parlamenta pa je predsednica Nika Rebec
povedala nekaj besed tudi o Antonu Globočniku plemenitemu Sorodolskemu,
kateremu smo posvetili zasedanje, saj smo ravno v petek, na dan zasedanja,
praznovali 100. obletnico njegove smrti. Bil je izjemen moţ in kot narodni buditelj,
pionir jamskega turizma, pravnik, pisatelj, politik, okrajni glavar in numizmatik
resnični junak tedanjega in današnjega časa.

Razprava o junakih našega časa je bila osrednja točka dnevnega reda. Poudarek
letošnje osrednje teme otroških parlamentov je bil, da izhajamo iz lastnih vrednot
in medosebnih odnosov in tako pridemo do junakov našega časa. Če govorimo le o
idolih, smo lahko hitro pri koncu debate.
Junak je lahko marsikdo zaradi različnih dejanj, vendar je vsem junakom skupen
POGUM. To je lastnost, ki označuje vsakega junaka in njegova dejanja. Vendar je
tako kot junaki tudi pogum različen in pogumen ni tisti, ki se ne boji, vendar tisti, ki
zna premagati strah. Ţivljenje zahteva pogum od posameznika ţe od začetka
ţivljenja-od prvih korakov, do prvih učiteljevih vprašanj v šoli, ko opravimo
vozniški izpit in tako naprej.
Junaki s svojimi dejanji lahko vplivajo na nas tako, da nam pomagajo oblikovati
lastno mnenje o tem, kdo smo in kaj ţelimo biti. Prav tako pa vplivajo na
oblikovanje vrednot, ki so nam najpomembnejše.
Zato so učenci veliko časa posvetili razmišljanju, kdo je naš junak in kakšne so
njegove lastnosti. Sledile so predstavitve šole in sicer po abecednem vrstnem redu.
Najprej je bila na vrsti OŠ Antona Globočnika Postojna pod mentorstvom ge
Petre Košnik. Predstavili so se v dveh delih. Najprej ugotovitve razredne in nato še
predmetne stopnje.

Poudarili so razliko med idolom in junakom. Idola občudujemo zaradi njegovega
talenta, zunanjosti, popularnosti, junak pa je človek, ki ga cenimo zaradi njegovih

dejanj, je pogumen in vztrajen. Našteli so naslednje idole: JUSTIN BIEBER,
LIONEL MESSI in JULIJA KRAMAR. Junake pa: PETRA MAJDIČ, PEDRO
OPEKA, POPAJ, PIKA NOGAVIČKA, TINA MAZE, PASTIRČEK JAKOB,
SUPERMAN, PETER PAN, KEKEC in DEKLICA, KI DOMA TRPI POSLEDICE
ALKOHOLA, PA JE KLJUB TEMU PRIDNA V ŠOLI. Razmišljali so tudi o tem,
kdaj so sami junaki in ugotovili, da takrat, ko so šli prvič v vrtec, šolo, ko so bili
brez staršev doma, pri zobozdravniku, ko so šli sami v temno klet, čez cesto in so si
upali reči ne. Junaka v sebi krepim tako, da drugim zaupam, a premislim, krepim
samozavest, se učim, pridobivam znanje, izkušnje in znam sprejeti poraze.
Učenci od 6.-9. razreda pa so razmišljali o razlikah med junaki in idoli ter
izpostavili naslednje idole: Eminem, Kobe Bryant, Lebron James, Jessie J. Michael
Jordan, Jessica Alba in Alice Cooper. Povedali so, da nam idoli marsikaj sporočajo,
vendar se mora mladostnik zavedati, da s svojimi sporočili lahko tudi negativno
vplivajo na njihovo samopodobo. Sporočajo, da bodi lep, bogat in uspešen. Pogosto
promovirajo umetno lepoto in so vedno v središču pozornosti. Sporočajo pa tudi, da
sledi svojim sanjam. Učenci so tudi ugotavljali, da se vedno bolj pogosto
vključujejo tudi v dobrodelnost s koncerti ali posvojitvami. Njihovi junaki pa so
gasilci, reševalci in ljudje, ki so pomagali v poplavah.

Na koncu, pa so učenci ugotovili, da junaki niso le bleščeče podobe iz televizije,
ampak se skrivajo veliko bliţje, kot bi si lahko mislili – med nami. Ugotovili so, da
svet ni idealen in da se junaki soočajo z različnimi teţavami. To so lahko vrstniki, ki
preţivljajo različne bolečine odraščanja, kot so drugačnost, prestopništvo, revščina
in različni konflikti z okolico, največ s starši. Sklenili so, da so mladostniki, ki trpijo

bolečine odraščanje osamljeni in trpijo predvsem zaradi pomanjkanja pristnih
odnosov – največkrat s starši. Nasilje med vrstniki kot so ustrahovanje, izsiljevanje
in fizično nasilje od ţrtve terja mnogo poguma, da se na pravi način, z odločnostjo
postavi zase. Zadnji, ki po mnenju učencev potrebujejo veliko poguma pa so
drugačni mladostniki. Vsak izmed nas je drugačen. Vendar barva las, oči, postava
ali stil oblačenja ne prepoznajo kot takšno drugačnost, ki bi od njih vsak dan terjala
pogum in voljo za naprej. Pogumni so otroci, ki so drugačni po veri, jeziku,
narodnosti, invalidi, slepi in gluhi, ki te drugačnosti ne morejo spremeniti. Učenci
sklenejo, da morajo ti mladostniki vsak dan zbrati ogromno poguma in volje, da se
soočajo z mnoţico v kateri izstopajo in so v njihovih očeh pravi junaki našega časa.
Naslednji so se predstavili predstavniki OŠ Košana z mentorico Anito Andlovič.

Predstavili so ugotovitve in mnenja njihovih učencev na šolskem parlamentu. V
prvem razredu so si za svoje junake izbrali smrkce, velikokrat so učenci našli
junake tudi med svojimi sorodniki ali znanci, v 4. razredu pa so izpostavili
dobrotnike iz domačega kraja. Številni učenci so za junake zbirali tudi številne
mladostniške idole. Podrobno so predstavili ugotovitve in predstavitev 7. in 9.
razreda. V 7. razredu so se učenci zelo potrudili in izvirno predstavili svoje junake v
obliki oddaje Sprašujemo znane. V le-to je voditeljica Lili Ţagar povabila Roberta
Kranjca, Rihanno, Klemna Slakonjo, Majo Keuc, Niko in Evo Prusnik.
Glasbene gostje so tudi zapele, kar smo si na zasedanju ogledali na posnetku. Na
izviren način so nam povedali, kaj cenijo pri teh junakih. Na vprašanje, kaj bi

storili, če bi bili junaki, pa so učenci odgovarjali, da bi pomagali ljudem v stiski. V
9. razredu so pripravili čudovit plakat, ki so nam ga predstavili. Junak je po
njihovem mnenju tisti, ki stori dobra dejanja. Junaki so lahko tudi ţivali kot na
primer Lessie in Jakob.

Pogovarjali so se tudi o dobrodelnih dejanjih in junakih, ki so bili vključeni v
potresih na Japonskem. Na šoli so izvedli tudi anketo med učenci in ugotovili, da
imajo vsi kakšnega junaka, kot na primer Tyra Banks ali Lojze Slak in večina se
zgleduje po njih. Učenka Katarina pa nam je prebrala tudi spis o junakih, za
katerega je bila nagrajena s strani občine Pivka.
Naslednji so se predstavili predstavniki OŠ Miroslava Vilharja pod mentorstvom
ge Darje Debevec. Učence na šoli so povprašali o junakih in nam predstavili
rezultate in razmišljanja. Pravijo, da so njihovi vzorniki osebe, ki jih spoštujejo in bi
radi postali taki kot oni. Osebe, ki so jim všeč so prijatelji, zvezdniki, igralci,
glasbeniki in športniki. Vzornike največkrat najdejo v medijih (Peter Poles), med
prijatelji (lep odnos do sošolcev, do učiteljev) in v mladinski literaturi (Ronja).

Lastnosti, ki jih pri drugih najbolj občudujejo so: prijaznost, strpnost, dobro
opravljeno delo, spoštovanje in redno pisanje domačih nalog.

Človek, ki ga v sodobnem času drugi cenijo je: dobrosrčen, ima dobre ocene, ni
nasilen, je dober prijatelj, je prijazen do narave, je skrben, ne ocenjuje ljudi po
zunanjosti temveč po notranjosti. Menijo, da mladi nimajo dovolj pozitivnih vzorov.
Kaj je pozitiven vzor pa so razloţili z odgovorom: ..''prijaznost do drugih, dober
uspeh v šoli, pripravljenost pomagati ljudem v stiski, dobro prijateljstvo, brez
neumnih misli kot so pisanje po mizah in metanje petard pod noge.'' Tudi sami
poskušajo biti dober vzor sošolkam in sošolcem in sicer tako, da šolo vzamejo
resno, da se ne tepejo, se učijo in drugim pomagajo. Pomagajo mlajšim in starejšim.
To so tudi pozitivne lastnosti učencev.

Lastnosti vzornikov pa so povezali z načinom ţivljenja, oblačenjem, obnašanjem in
stiki z mediji. So pogumni in imajo talent v svoji dejavnosti. Omenili pa so tudi, da
imajo vzorniki lahko tudi mnogo negativnih lastnosti (droge, nasilje ali alkohol), ki
jih mediji ne prikaţejo. Navedli so tudi nekaj predlogov, da kljub temu, da ti je
nekdo idol, ne oponašaš njegovih slabih lastnosti. To zmoreš tako, da dobro poznaš
svojega vzornika in veš, kakšne so njegove pozitivne lastnosti, zavedaš pa se tudi
negativnih.
V povezavi z junaki pa so na šoli vpeljali dve novi dejavnosti in sicer Junak
meseca in Vrednota meseca, kar se nam je vsem zdelo zelo zanimivo, izvirno in
pozitivno za promocijo pozitivnih vzorov. Po predstavitvi se je razvila krajša debata
v zvezi z negativnim vzorom, ki ga lahko mladostniki dobijo pri različnih idolih in
junakih. Menimo, da je dejavnost Junak meseca lahko prva stopnička na poti k
temu, da se izpostavi, pohvali in promovira lastnosti tistih učencev, ki so lahko
resnični vzorniki ostalim po svojih dejanjih, doseţkih ali pa vedenju. Učenci so
menili, da je mnogokrat vzornik ravno tisti, ki je v svojih dejanjih, delu in vedenju
najslabši. Ugotovili smo, da zato, ker so tisti ''pridni'' učenci dejansko v senci teh
''vzornikov'', saj slednji poberejo vso pozornost tako učiteljev, ravnateljev kot
sošolcev. Akcije promoviranja junakov naj se sprejmejo po šolah, saj bodo na tak
način lahko iz sence stopili pravi junaki.

Četrti po vrsti so se predstavili predstavniki OŠ Pivka z mentorico Leo Ţelko Pašić.

V četrtem in šestem razredu so izvedli anketo o junakih in nam predstavili
ugotovitve. Veliko učenk in učencev je poiskalo svoje junake kar blizu svojega
doma. To so njihovi starši oz. bliţnji sorodniki ali prijatelji. Lep komentar je
zapisala učenka, ki pravi, da so njeni junaki tisti, ki rešujejo ţivljenja in se
trudijo, da bi naredili nekaj dobrega. Predvsem mlajši učenke in učenci pa si
vzamejo za vzornike tudi namišljene junake, ki resda zmorejo vse, a posnemati
njihova dejanja pa bi bilo lahko zanje smrtno nevarno.

Predstavili so tudi plakat o izmišljenem junaku Spidermanu in Tini Maze. Sklenili
so, naj se ne zgledujemo po lastnostih Spidermana in drugih izmišljenih junakih,
temveč spodbujajmo svoje sposobnosti, kot je to storila Tina Maze, ki je trenutno

naša najuspešnejša mlada smučarka, ki je lahko marsikateremu smučarju in otroku
za lep zgled, kako se z marljivostjo in trudom lahko daleč pride.

Učenci so pripravili tudi predstavitev Gasilskega društva Zagorje, ki je eno
najstarejših v Sloveniji in najstarejše v občini Pivka. Zakaj so gasilci njihovi junaki?
Ker nesebično pomagajo ljudem, so pogumni in nam dajejo občutek koristnosti v
druţbi.

Mladi člani otroškega parlamenta so poiskali junake v njihovi bliţini. Nekaj takih
imajo kar na šoli. Poleg učiteljic, ki so tudi velikokrat junakinje posebne vrste, saj
morajo imeti z učenci ogromno potrpljenja in dobre volje, pa so junaki tudi
prostovoljci, ki so se zdruţili v skupini Dam kar znam. V skupini deluje 20 učenk
in učencev. Nekateri nudijo sošolcem individualno učno pomoč, nekateri pa se
vključujejo v skupine podaljšanega bivanja in mlajšim berejo zgodbe ali pa se z
njimi igrajo. To skupino smo za svoje junake izbrali zato, ker delajo nekaj dobrega
za drugega. V ta namen so pripravljeni dati nekaj svojega prostega časa in znanja.

V bliţnji okolici šole so našli prostovoljke, sodelavke Karitas. Učenki sta se
odpravili do gospe Julke Dekleva, ki vodi pivški Karitas in z njo opravili tudi
intervju o njenem delu. Izvedeli so, da prostovoljke Karitasa delujejo ţe več kot 20
let in so začele so kot »zbirateljice« hrane za begunce, ki so se k nam pred vojno
zatekli iz Bosne. Poleg materialne pomoči ( hrane, higienske potrebščine,…) nudijo
tudi učno pomoč in svetovanje ter pomagajo šolarjem ob začetku šolskega leta. Na
teden so prisotne ob ponedeljkih, ko poteka učna pomoč in ob četrtkih, ko delijo
hrano, vmes pa še vsakič, ko kdo pokliče, da je v stiski. Pospravljanja in čiščenja
prostorov niti ne štejejo. Zelo so hvaleţne in vesele, da imajo dobre prostorske
pogoje, pred tem pa so delovale kar v najetemu stanovanju. Plačilo za njihovo delo
je to, da nekomu pomagajo in vidijo zadovoljstvo pri ljudeh.
Obiskali pa so tudi Modre siničke, skupino starejših ţensk, ki izdelujejo punčke iz
cunj, jih prodajajo, izkupiček pa namenijo Unicefu. Tudi njih smo poimenovali
junakinje našega časa, saj se zberejo vsak torek in celo popoldne izdelujejo
prekrasne punčke.
Zadnji so se predstavili predstavniki OŠ Prestranek z mentorico Natašo Nelec
Sedej. Bili so zelo umetniško razpoloţeni, saj so nam predstavili številne ilustracije
junakov ter mnoge čudovite pesnitve njihovih učencev na temo Junaki.

Junake so razdelili v naslednje kategorije: športniki, filmski igralci, pevci,
politiki, izmišljene osebe, razni “supermani” in običajni ljudje, ko so veliko
dobrega storili za druge.

Med športne junake so uvrstili Roberta Kranjca, Tino Maze in Zorana Dragiča.
Med glasbeniki in plesalci občudujejo plesalko Uršo Ramuta, Niko Kljun,
Lojzeta Slaka in Jana Vaukmana.

Tina Maze

Maja Keuc

Filmski in drugi izmišljeni junaki pa rešujejo ţivljenja, so pogumni in se borijo za
dobro. Da so znani, dobro pojejo, so smešni, bogati, prijazni, pomagajo ljudem, so
lepi, pošteni in pametni pa so pozitivne lastnosti, ki jih učenci cenijo pri junakih.

Batman
Superman
Včasih pa imajo nekateri junaki tudi negativne lastnosti To so drogiranje, pitje in
kajenje, se nekulturno obnašajo, preklinjajo, so bogati in nesramni. Zaključili pa so
s čudovito pesmijo njihove učenke Junak je lahko vsak, ki je bila odlična iztočnica
za zaključek zasedanja.
Resnično je lahko junak vsak, ki s svojimi dejanji predstavlja vzor, plemenitost,
dobroto in vse pozitivne lastnosti, ki smo jih slišali na zasedanju. Predstavitve šol so
bile izredno pestre, saj je tudi tema zelo široka in ponuja mnogo moţnosti. Menimo,
da smo temo dodobra in podrobno obdelali in spoznali. V tem mesecu naša šola
sklicuje tudi regijski otroški parlament, zato se bomo o temi še dodatno pripravili in
zastopali svoja mnenja in stališča še naprej. Predsednica Nika Rebec se je vsem
predstavnikom osnovnih šol iskreno zahvalila za njihove prispevke in sodelovanje.
Zaključili smo s pesmijo Band Aid, We are the world, ki jo je zapela Sabina Brus.

Za konec pa prilagamo tudi pesem učenke OŠ Prestranek, Junak je lahko vsak.
V življenju se ne smemo pred resnico skriti,
moramo le pogumni biti.
Junak se z resnico sooči,
pa čeprav boli.
Premaga nepoštene ljudi
in dobroto deli.
Junaki niso le vojaki, politiki in športniki
in ne le igralci in plesalci.
Junak je lahko vsak,
ki se za svoje življenje bori,
nesramni ljudje pa mu sploh ne delajo skrbi.
Za konec pravim ti:
Bodi pošten, bodi strpen,
bodi krepak – bodi junak!
(Ulla Srebotnjak, OŠ Prestranek)
Zapisala mentorica šolske skupnosti OŠ A. Globočnika Postojna, Petra Košnik

