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 UNESCO - RECI NE NASILJU 

V ponedeljek, 10. 12. 2018 smo v 4. p in 5. p izvedli razrednikovo 

uro s temo: RECI NE NASILJU. Kot učiteljica sem učence opomnila, 

da 10. decembra obeležujemo svetovni dan človekovih pravic. 

Učenci so tako razmišljali o človekovih pravicah, opisovali 

posamezne pravice. S to tematiko so se srečali že pri DRU (4. 

razred), kar je za njih pomenilo utrjevanje snovi. Pogovor smo 

nato usmerili v  kršenje človekovih pravic. Iskali smo dobre 

lastnosti človeka, ki strmijo k pozitivnemu ravnanju človeka, kar 

spodbuja tudi nenasilen razvoj človeka. Učenci so morali 

razmišljati, kaj so danes že dobrega /slabega storili. V parih so si 

na to izmenjali lepe geste (z besedami, objemi ipd.). Uro smo nato 

usmerili v tamatiko o nasilju. Učenci so si ogledali posnetek: Jaz 

ne bom! Kaj pa ti? Po ogledanem posnetku smo se pogovorili. 

Učenci so morali v skupinah razmišljati, zakaj se je včasih težko 

postaviti za druge oz. zase. Razpravljali so tudi s katero obliko 

nasilja so se že srečevali ter skali  predloge, kako razvijati 

prijaznost, ki vodi do nenasilja. Dogovorili smo se, da bomo imeli 

odslej v razredu škatlico zaupanja, kamor bodo učenci lahko 

naslovili svoje probleme, kadar se ne upajo izpostavljati pred 

razredom. Ob koncu ure je nastal tudi plakat. Razrednikovo uro 

smo zaključili z ogledom posnetka, ki govori o drugačnosti  - 

drugačnosti živali (ježa), ki so se ga vsi zaradi bodic izogibali, pa 

vendar se je našel nekdo – veverica, ki je uvidila, da je zanj rešitev. 

Naredila je prvi korak in pomagala ježu (mu izolirala bodice) ter 

tako poskrbela, da so ga sprejeli tudi drugi. Končali smo z mislijo, 

o tam, da se vedno v razredu lahko najde oseba s podobnimi 

problemi, pa vendar jo moramo opaziti in ji pristopiti na pomoč. 

Takoj moramo ukrepati, tako kot je potrebno ukrepati ob kakršni 

koli obliki nasilja. 

Recimo ne nasilju! 

                                                                           Zapisala: Urška Zidar 

                                                                           Foto: Urška Zidar 
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