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Ob svetovnem dnevu Romov 2021 
 

V četrtek, 8. aprila, pripadniki romske skupnosti v Sloveniji in po vsem 
svetu praznujejo svoj dan. Ta dan je bil kot njihov praznik izbran na 
prvem svetovnem kongresu Romov leta 1971 v Londonu. 
 
Številnim prireditvam in obeležitvam, s katerimi Romi po svetu in v 
Sloveniji ohranjajo tisto, kar vsem ljudem predstavlja vrednoto: svojo 
kulturo in jezik, se pridružujemo tudi na Osnovni šoli Frana Metelka 
Škocjan.  

Ko razmišljamo o kulturi v najširšem  pomenu besede s to besedo 
označujemo vse človekove materialne in duhovne stvaritve: materialne 
objekte, vrednote, moralno presojanje,  pravila, razlage sveta in 
človeka, umetnost, običaje in navade, rabo jezika … Za kulturo lahko 
rečemo tudi, da je način človekovega življenja v skladu s prepričanji, 
jezikom, zgodovino in načinom oblačenja. 

Različne človeške družbe imajo različne kulture, osebna kultura 
posameznika pa se lahko razlikuje od kulture drugega. Kulturno 
razlikujemo od nekulturnega. Vedenje presojamo z vidika dobrega ali 
slabega ter primernega ali neprimernega. 

Na skoraj vseh področjih človekovega življenja se oblikujejo različni 
običaji, moralna pojmovanja in pravila ter z njimi povezani vzorci 
vedenja. Ljudje tudi najbolj naravnih potreb ne zadovoljujemo čisto 
neposredno, naravno, ampak ob posredovanju kulture. 

Človek se mora od rojstva naprej vključevati v kulturne okvire neke 
družbe. Ta proces se prične v družni, nadaljuje pa v šoli in širši družbi. 
V šoli mu posvečamo zelo veliko pozornosti. Eden od načinov je učenje 
pravil lepega vedenja v različnih situacijah. 

Letos so se naši romski učenci bolj podrobno ukvarjali s pravili lepega 
vedenja ob prehranjevanju, v prometu in med telefonskim pogovorom. 
Vedenje po pravilih kulturnega obnašanja za mizo kaže na našo 
kulturnost oziroma oliko.  Z vedenjem po pravilih lepega in pravilnega 
vedenja v prometu pa se lahko izognemo številnim nesrečam, pa tudi 
denarnim kaznim, s katerimi nas želijo policisti naučiti, da bi upoštevali 
pravila v prometu. 
Tako je zapisala gospa Anica Tramte. 
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Učenci so na temo lepega vedenja za mizo, po telefonu in v prometu tudi 
likovno ustvarjali pod mentorstvom gospe Anemari Kapler. Z mini 
spletno razstavo njihovih izdelkov obeležujemo  letošnji svetovni dan 
Romov na naši šoli. Romskim učencem se zahvaljujemo za njihov 
prispevek in jim ob njihovem prazniku iskreno čestitamo. 

Tim za pripravo 
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