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V dneh, ki so za nami, smo ponovno obešali slovenske zastave, če smo jih. Najprej smo gostili dirko po 
Sloveniji in smo z njimi plapolali tudi v naši dolini, najbolj pa v Žalcu, ki je množično pozdravil start tretje 
etape. Po domoljubju in trobojnicah v kombinaciji z zelenim I FEEL SLOVENIA je dogodek gotovo prehitel 
dan državnosti. Vsaj če sklepamo po izobešenih zastavah, ki so jih na svoje domove obešali občani v naši 
dolini. Več tistih, ki so jim obešanje tega dokaza nacionalne pripadnosti privzgojili starši, nas je opozorilo, 
da je tega vsako leto manj. V skladu z državno uredbo morajo imeti ves čas obešene zastave tudi vsi vzgojno-
izobraževalni zavodi. Pa jih imajo? Dan državnosti je po teži in usodnosti dogajanja in vsega, kar se je zgodilo 
v 28 letih, za Slovence nadvse pomemben! Ampak tega nas naučijo doma in v šoli, v šoli in doma, z roko v 
roki. In rezultati tega učenja so danes obešeni ali pa ne.

So se pa v iztekajočem se tednu za čas počitnic zaprla vrata v šole. No, maturanti so še v pričakovanju 
rezultatov, študenti si še grizejo nohte pred izpiti, za srednješolce in osnovnošolce pa so se začele počitnice. 
Po tem, ko sem sama ta del zgodbe zaključila, sem se ob pogledu nazaj velikokrat vprašala, kje se je z leti 
izgubilo tisto vznemirjeno veselje, ki smo ga starši spremljali ob odhodu v prvi razred. In potem sem 
razmišljala, kolikokrat sem v druščini vrstnikov teh generacij poslušala izraze in stavke, kot so »dolgočasno«, 
»monotono«, »brez zveze«, »saj nas itak ne posluša«, »polovica jih med poukom drema«, »nas ne razume«, » 
res je za cajtom«, »sama protekcija«, »ko bi znala vsaj razlagati snov«, »samo na tablo piše, mi pa prepisujemo«, 
»se mormo napiflat dobesedno, sicer ti takoj pol točke odbije«, »te delovne zvezke imamo čisto brez zveze« …

Na mnogih roditeljskih sestankih so nam vsakič povedali, da so te generacije zelo zahtevne, otroci preveč 
živahni in slabše vzgojeni, ker so padli standardi v družinah. Zato so kot vzgojni ukrep nekaj let zapored 
premešali razrede, da bi dobili »bolj optimalno kombinacijo«. Kot samokritična mama sem se spraševala, 
kaj še lahko naredim. Po drugi strani pa, hvala bogu, da so bile moje še kar pridne. S premalo pedagoškega 
znanja, z veliko več starševskimi izkušnjami in predvsem z več zdrave kmečke logike pa sem si po vseh teh 
letih rekla, da če so tako zahtevni, da se ne da nič kaj več narediti na bolje, zakaj pa potem sploh imamo šole. A 
veste, imaš podjetje, pa različno »razvajene« in muhaste stranke, ampak če želiš, da nekaj prodaš ali izboljšaš, 
moraš najti pot do njih. No, tudi mnogi učitelji jo. Hvaležna sem, da sem imela z nekaj zelo dobrimi na tej 
poti izkušnje. Toda žal so v senci drugih ali pa se morajo skrivati, da ne postavijo preveč zgovornega zrcala 
tistim, ki svojega poslanstva niso vzeli tako kot oni.

Samo starševske izkušnje niso dovolj, zato sem se odzvala moji stroki primerno. K pogovoru za naš časopis 
sem povabila človeka z izkušnjami starša in učitelja, ki je zaradi tistega, kar je opazil v prvih letih svojega 
pedagoškega dela z otroki in drugimi mladostniki, danes postal mediator, terapevt in svetovalec. »Ko se za 
nekaj odločiš, moraš delati to kot poslanstvo, zasebno ali v javnih zavodih, stoodstotno,« je povedal Jani Prgić 
v pogovoru za naš časopis in še: »Učitelj, ki dela v razredu, mora upoštevati neke zakonitosti možganov. Ni 
torej pomembna le vsebina, ki jo podaja, ampak tudi, kako jo podaja, da bodo možgani učencev to posrkali z 
radovednostjo. Kdor misli, da bodo otroci sami po sebi motivirani za šolsko delo, je pedagoški fosil.« Upam, 
da bo čim več učiteljev ob branju ugotovilo, da so na pravi poti, drugi se bodo, upam, zamislili. Zaradi sebe 
najprej in svojega zadovoljstva, ki je osnova, da bodo zadovoljni tudi otroci.

In seveda, zelo rada bi, da tisto, kar sem tudi tolikokrat slišala predvsem od ravnateljev, da moramo iti 
šola, učitelji in starši z roko v roki, začne bolj celovito delovati tudi v resnici. Brez obrambnih reakcij in s 
konstruktivno izmenjavo mnenj, izkušenj in nasvetov, da bo šola boljša in prijaznejša, otroci pa bodo na 
koncu vanjo čedalje raje zahajali. 

Počitnice so kot nalašč za razmislek, naj bodo navdihujoče in pravi polnilec energije!                 Lucija Kolar

Otroci se učijo od odraslih
foto: T. T.
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Kakšno zgodbo bodo govorila vaša?

VSAKA HÖRMANN VRATA GOVORIJO SVOJO ZGODBO

GENERALNI ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

Generalni zastopnik za vrata Hörmann v Sloveniji:
Matjaž d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680
PE Maribor T. +386 (0)2 48 00 141
www.matjaz.si • info@matjaz.si
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Na vodeni turi okusite zeleno
zlato Slovenije ob slastnih
grižljajih, ki so najboljša

družba pivu. 

VSAK ČETRTEK
ob 15. uri

Informacije in prijave:
TIC Žalec, 03 710 04 34

Število mest je omejeno!

Prejšnji petek so v Žalcu 
plapolale zastave kot že dolgo 
ne, 21. junija je namreč izpred 
fontane krenila na 3. etapo 26. 
Kolesarska dirka po Sloveniji 
in čudili smo se, koliko ljudi je 
bilo na petkovo dopoldne ob 
trasi, da je pozdravilo karava-

no kolesarjev.
Utripova novinarka se je po-

govarjala tudi z našim junakom 
Luko Mezgecem. Veličasten pa je 
bil tudi pogled na napis Žalec iz 
zraka, ki so ga s svojimi dežniki 
v Športnem parku Žalec obli-
kovali žalski osnovnošolci, Prav 

tako pa tudi srce, ki so ga ustva-
rili šempetrski osnovnošolci ob 
svoji šoli. Iz ptičje perspektive so 
napis, srce in okolico Žalca po-
sneli s helikopterjem in Žalec je 
bil v minulih dneh spet prisoten 
v mnogih televizijskih poročilih. 
Več o dirki pa na str. 7.  L. K.

Start 3. etape dirke po Sloveniji v Žalcu

Minuli petek so Žalec preplavili kolesarji svetovnega formata.

Medtem ko so drugod po 
dolini dan državnosti poča-
stili že v prejšnjih dneh, so ga 
v Občini Tabor točno na dan 
praznika, 25. junija. V spo-
min na dan, ko je slovenska 
skupščina sprejela temeljno 
ustavno listino o samostojno-
sti in neodvisnosti Slovenije, 
so se tradicionalno odpravili 
tudi na pohod.

Zbrali so se na Grabnarjevi 
domačiji v Miklavžu pri Tabo-
ru, kamor so udeleženci prišli 
iz Gomilskega, Grajske vasi 
in od drugod. Pozdravil jih je 
taborski župan Marko Sempri-
možnik. Kulturni program so 
pripravili člani KD Ivan Can-
kar Tabor s Savinjskimi rogisti 
in otroško plesno skupno in 

pevka Gaja Topovšek. 
Na proslavi, 21. junija na 

Gradu Komenda je bil slav-
nostni govornik poslanec Dr-
žavnega zbora RS Aleksander 
Reberšek. Program so oboga-

tili društva, praporščaki, člani 
KUD Polzela in pevka Elda 
Viler, ki je s slovensko popev-
ko popeljala »Tja, kjer smo 
doma«. 

                                                   D. N.

Na pohod za dan državnosti 

Nastop otroške plesne skupine KD Ivan Cankar Tabor

foto: B. P.


