
NOČ NA ŠOLI 

Otroški šolski parlament Osnovne šole Škofljica že vrsto let organizira Noč na šoli, pod 

mentorstvom Marjete Stanko in Regine Bokan. V petek, 2. 12., smo se predstavniki 

parlamenta srečali v šoli in se pripravili na delo.  

Razdelili smo si naloge od fotografa, pa do okoljevarstvenikov, ki so skrbeli za zračenje in 

ugašanje luči, časomerilca ter varuha razprave, ki nas je opozarjal na rdečo nit. Popoldne smo 

začeli z igrico, ob kateri smo se dobro spoznali, nadaljevali pa s skritim prijateljem. Vsak je 

izžrebal listek z imenom osebe, do katere je bil ves čas druženja še posebno prijazen, in ji na 

koncu napisal krajše pisemce. 

Ko smo dosegli sproščeno vzdušje, smo lahko začeli z razpravo. Pogovarjali smo se o letošnji 

temi  ̶ Mladostniki in načrtovanje prihodnosti. Sestavili smo kolo življenja, kjer smo se 

osredotočili na prioritete nas in naših vrstnikov, kot so družina, dobri odnosi, družba, ljubezen 

ipd. S krajšo igrico, imenovano kavarna, smo podelili svoja mnenja o tem, kaj se od nas 

pričakuje v šoli in družbi ter o tem tudi razpravljali. Skupaj smo zbrali nekaj idej in 

predlogov, s katerimi bi spremenili slabe stvari. 

Učiteljica nam je predstavila strip Tik in Tok, kjer se je vsak lahko poistovetil z eno izmed 

zgodbic književnih junakov. Glavna ideja stripa je bila potreba po ugajanju skupnosti in hkrati 

stopanje izven okvirjev. 

Ob koncu smo naredili sklepe o vsem, o čemer smo se pogovarjali. Ugotovili smo, da se v 

družbi od nas pričakuje, da smo popolni in da igramo vlogo, ki nam je dodeljena. Velik 

pomen ima za nas povezanost in pomoč sočloveku, pogosto pa se še vedno pojavlja 

diskriminacija. V šoli je velik poudarek na učenju in doseganju vsaj povprečnih rezultatov, 

vse prepogosto pa je prepisovanje in kopiranje za dosego le-teh. Temelj dobrih odnosov z 

učitelji in sošolci predstavlja spoštovanje in medsebojno sodelovanje na takšnih ali drugačnih 

področjih. Bili smo mnenja, da prevelik del našega izobraževanja obsega zgolj teorija, ki nam 

v vsakdanjem življenju ne bo vedno v pomoč in prepogosto služi le kot tako imenovan balast. 

Prav nasprotno nam okolje predstavlja ravnovesje in ponuja številne dobrine. Narava nam 

zaradi svoje nepredvidljivosti postavlja mnoge izzive in cilje, naša naloga pa je doseganje le-

teh. 

O pomembnejših sklepih smo razpravljali še na poznejših srečanjih in na področnem 

parlamentu. Večer smo po zahtevnem delu preživeli malce bolj sproščeno. Pred spanjem smo 

se še pozabavali z različnimi zabavnimi igricami in celo prebrali pravljico. Naslednje jutro 

smo vstali že zgodaj, čakal nas je namreč okusen zajtrk, po njem pa smo delo nadaljevali. Še 

prekmalu je prišel čas za pospravljanje in odhod. Mnenja in počutja vseh pred koncem 

druženja so bila pozitivna, prevladovala sta dobra volja in veselje. 

Sara Patricia Zebec, 9. A, izbirni predmet šolsko novinarstvo 

 


