
DRUGAČNOST NAS 

BOGATI V 6. b 

V 6. b smo v tem šolskem letu 

izpeljali več dejavnosti na temo 

drugačnost nas bogati in se skozi 

njih učili strpnosti, sprejemanja 

drug drugega, spoštovanja in 

predvsem skupnega sobivanja na 

planetu, v širši in ožji okolici, šoli, 

razredu. 

Že prvi šolski dan smo spoznali naše vodilo za to šolsko leto in ga v eni od naslednjih ur tudi zapisali na 

vidno mesto v razredu. 

 

V mesecu septembru smo izvedli učno uro o 

drugačnosti, kjer smo učenci po skupinah prebirali 

literaturo na dano temo in jo nato predstavili 

sošolcem. Brali smo knjigo o borki Malali, otroškem 

delu ter zgodbo iz knjige Otroci sveta (Vidmar, Pulko).  

 

 

 

 

V tednu otroka smo poslušali potopisno predavanje 

učitelja Jana Cerleta ter skozi besedo in sliko spoznali drugo kulturo. 

 

 

 

 

 

 

Tudi razrednikove ure smo 

večkrat posvetili drugačnosti, 

strpnosti in prijateljstvu.  



Tako smo v eni od ur iskali podobnosti in razlike v našem razredu. Ugotovili smo, da smo si v marsičem 

različni, še več pa smo našli podobnosti.  

V mesecu novembru smo poslušali predavanje o porokah mladih deklet ter sodelovali v delavnicah o 

strpnosti. Pripravili smo tudi napis Mi smo za strpnost. 

 

Špela in Neli sta izvedli delavnico o strpnosti v našem prijateljskem razredu 2. b. 

 

(Učenki 6. b sta v prijateljskem razredu 2. b izvedli delavnico na temo strpnosti ob pomoči knjige o dveh 

kozah, ki sta bili prijateljici, žal pa sta bila njuna lastnika sprta.) 

Uredili smo tudi oglasni pano, kjer sproti obešamo članke, fotografije, zgodbe itd. na temo drugačnosti. 

Trenutno je na njem prikazana zgodba o deklici, ki služi na pogorišču, da bi si lahko kupila knjige. Zgodba 

je iz knjige Janje Vidmar in Benke Pulko.   

Naše sodelovanje v projektu Drugačnost nas bogati bo naša rdeča nit skozi vse šolsko leto. Ob koncu 

leta upamo, da bomo predvsem zgradili prijateljstvo v razredu in širše. 

 

Učenci 6. b in razredničarka 


