
Metelkovo pero: Drugačnost nas bogati 
1 

 

 

 
 



Metelkovo pero: Drugačnost nas bogati 
2 

 

 

 

 

 

 



Metelkovo pero: Drugačnost nas bogati 
3 

 

 

V JATI Z DRUGAČNIMI, TISA BOŽIČ (5. b-razred, OŠ GRM, Novo meto) 
(1. mesto, 2. triada) 

… Strpno, a s strahom in nelagodnimi občutki, sem čakal učence z druge šole. Potem 
so se vrata z rahlim zvokom škripanja čisto počasi odpirala. Že sem zagledala zeleno 
bundo, kar je pomenilo, da bodo, tik pred zdajci, vstopili v učilnico. In to se je res 
zgodilo. Učenci so bili že na prvi pogled drugačni. Neka deklica je imela tako majne 
oči, da so se komaj videle. S sošolci smo se neslišno spogledovali in potem spet naš 
oster a prestrašen pogled usmerili k njim.  …  
… Vzgojiteljica je poudarila, da nikoli ne bodo mogli živeti popolnoma samostojno in 
da njihove starše najbolj skrbi, kako bo z njimi, ko bodo enkrat umrli. Prav zato je 
najpomembnejše, da se naučijo vse te osnovne stvari, da bodo lahko čim manj 
odvisni od drugih. … 
… Ob slovesu smo si podali roko in se objeli. Prav ganljivo je, kako se ti otroci 
sproščeno in radi objemajo in nimajo nikakršnih pomislekov v primerjavi z nami, ko 
nam niti na pamet na pade, da bi svojega sošolca ali sošolko objeli. … 
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DRUGAČNOST, KARLA MAJDIČ (6. razred, OŠ Sečovlje, Sečovlje) 
(3. mesto, 2. triada) 

… Vedno sta dve smeri, v katere lahko greš, ena izmed njih je, ko obupaš in odnehaš, 
druga pa je, ko si daš možnost. Samo ti lahko izbiraš, kam boš zavil. 
Vedeti moraš, da drugačnost ni slaba. Če si invalid in rad kolesariš, boš to lahko počel 
na še bolj zanimiv način. Če si izobčenec, se lahko družiš s sebi podobnimi in spoznal 
boš, da so tudi oni doživeli veliko zanimivih stvari, in če si gluh, nem ali slep, se boš 
učil na zanimiv, prilagodljiv način, ki ga drugače ne bi spoznal. 
Tisti, ki smo drugačni, se ne smemo ozirati na to. Zaradi drugačnosti nimamo ovir v 
življenju, ker si ovire ustvarimo sami. … 
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