
IZOBRAŽEVALNI CENTER EKSENA 

Pozdravljeni, 

obveščamo vas, da si objavo sodelovanja OŠ Kidričevo pri projektu za spodbujanje strpnosti 
in poslane prispevke vaših učencev lahko ogledate in všečkate na uradni Facebook strani  
Izobraževalnega centra Eksena: 

https://www.facebook.com/izobrazevalni.center.eksena/?fref=ts 

 Tina Jelen, Izobraževalni center Eksena 

Osnovna šola Kidričevo se je pridružila projektu za spodbujanje STRPNOSTI s tem, da so 
izvedli program na temo STRPNOST, ki smo ga vrtcem in šolam poslali ob mednarodnem 
dnevu strpnosti. 

Predstavljamo vam zapis, ki so nam ga posredovali: 
»Spoštovani! 
Sledili smo vašim smernicam programa Mednarodni dan strpnosti za OŠ in z veseljem 
podpiramo vašo akcijo. Skupaj smo močnejši. 
Dejavnosti smo izvedle učiteljice slovenščine v povezavi z učiteljico DDE v ponedeljek, 16. 11. 
2015. Ustvarjalo je 126 učencev. 
Po pogovoru z učenci, ki so izhajali tudi iz lastnih izkušenj, so nastale čudovite, presenetljive 
zgodbe, pesmi … z apelom po miru, strpnosti in upoštevanju drugačnosti. 
Naša šola nosi naziv Kulturna šola. Nenehno ozaveščamo strpnost, opozarjamo na 
nestrpnost, upoštevamo drugačnost, avtonomnost, ne priznavamo nasilja. Proti temu se 
borimo tudi s pisanjem in nenehnim negovanjem človekovih vrednot. 
Nastajajo knjige, ki jih izdajajo naši učenci, mednarodno sodelovanje na najrazličnejših 
literarnih natečajih in seveda na številnih državnih prireditvah je naša stalnica. 
Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z vami. 
Lep pozdrav s Kidričevega 
 

Mentorice: 
Jasna Medved, Lidija Horvat, Romana Lepoša, Sonja Lenarčič« 

Ob tej priložnosti se Izobraževalni center Eksena vsem otrokom in mentoricam še enkrat 
najlepše zahvaljuje za sodelovanje. 
Z vami delimo še nekaj pesmi na temo strpnost, ki so jih napisali učenci OŠ Kidričevo. 
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STRPNOST IN NESTRPNOST 

 

Mami, pohiti! 

Ne bodi nestrpen. 

Kaj to pomeni? 

Kaj naj bi pomenilo? 

Nestrpnost – kaj pomeni? 

To je, ko je težko počakati. 

Kaj, če učil bi se pisati? 

Kakšno zvezo ima to zdaj z nestrpnostjo? 

Ne vem, a vseeno bi se pisati učil. 

Pri a-ju narišeš strešico, vmes postaviš prečko. Tako! 

Dobro, bom poskusil. 

Daj, pohiti! Že petnajst minut rišeš. 

Potrpi, mami. Skoraj sem že. 

Ampak narisal si samo eno črto. Zakaj pa jo zdaj brišeš? 

Daj no, mami. Ne bodi NESTRPNA. 

 

 

Tanaja Čeh, 7. a 

OŠ Kidričevo 

Mentorica: Lidija Horvat 

 


