
šolsko leto 2022/23

BODI TO, KAR SI,
VSE DRUGO JE ŽE

ZASEDENO .

SMO RAZLIČNI, A SMO

DEJAVNOSTI

ŠOLSKI RADIO

EKIPA

KUL JE BITI
PRIJAZEN
IN STRPEN

OŠ JURIJA DALMATINA KRŠKO

O S C A R  W I L D E Spodbujanje

 dobre šolske klime in

 pozitivnih medosebnih odnosov

Nekateri odnosi nas poganjajo, drugi nam
pomagajo ohraniti razum, nekateri pa so

takšni, da nam predstavljajo izzive. 
Bolj, kot lahko zgradimo trdne in smiselne
odnose, večja je verjetnost, da bomo tudi
bolj zadovoljni sami s seboj in v odnosu z

drugimi. 

Poučne vsebine o nenasilni komunikaciji,
vrednota dneva, informacije o tem, kam se

lahko obrnemo po pomoč, prispevki iz
literarnega natečaja, napoved dogodkov.

DAN DEJAVNOSTI 
ZA VSO ŠOLO - 

SREDA IN ČETRTEK
 26. IN 27. 10. 2022

Pogovorne minute v sproščenem, bolj
neformalnem okolju. Rdeča nit pogovora
vrednote dneva, nenasilna komunikacija,
dobri, spoštljivi odnosi.

AMBASADORJI 
NENASILJA

V oddelkih izvoljeni posamezniki, ki v
okviru šolske skupnosti sodelujejo na
okrogli mizi o nenasilni komunikaciji,, ki
pomagajo pri dobri oddelčni klimi, ki
žrtvam nasilja pomagajo poiskati pomoč
ipd. 

ČVEK   PLAC

filmski večer 
predavanje za starše
predavanje za učitelje

POPOLDANSKE
DEJAVNOSTI

RAZNOLIKOST
NAS 

BOGATI

KUL JE
POVEDATI, ČE

VIDIŠ ALI
DOŽIVLJAŠ

NASILJE

JUNAKI

NENASILJA

Spodbujanje dobre

šolske klime in pozitivnih

medsebojnih odnosov

VREDNOTE

 24. 10. 2022 - 28. 10. 2022



$125

Izvolitev
 AMBASADORJEV NENASILJA
Šolski radio in himna nenasilja
Čvek     plac z učitelji
Razstava literature in izdelkov iz natečaja
POPOLDAN - Filmsko popoldne na OŠ JD
POPOLDAN - Predavanje za starše in razstava
izdelkov ter literature.

Namen nas vseh je, da bi preko našega

vsakodnevnega delovanja učenci začutili, da

so strpnost, odgovornost in spoštovanje

poleg učnega uspeha in znanja, pomembni

vrednoti.

TEDEN JUNAKI NENASILJA
IN DAN DEJAVNOSTI

Vsi razredi bodo imeli natančno in smotrno oblikovan urnik dejavnosti,
kjer se bodo prepletale vsebine o tem, kako lahko izboljšamo odnose,

komunikacijo in uspešneje razrešujemo konflikte. 

Šolski radio in himna nenasilja
Čvek     plac z učitelji
Razstava literature v sodelovanju s knjižničarko;
Dan dejavnosti za določene razrede: ogled filma
Gajin svet 2 -  določeni razredi + delavnice

Šolski radio in himna nenasilja
Razstava literature in izdelkov iz natečaja in
tržnica organizacij
Dan dejavnosti za predmetno stopnjo.
POPOLDAN - Predavanje za učitelje. 

Šolski radio in himna nenasilja
Čvek     plac z učitelji
SREČANJE AMBASADORJEV NENASILJA
Razstava literature in izdelkov iz natečaja
Dan dejavnosti za razredno stopnjo.

Šolski radio in himna nenasilja
Čvek    plac z učitelji

PONEDELJEK

NAMEN ...

RAZREDNA URA

ČETRTEK

PETEK

O PROJEKTU

JUNAKI NENASILJA
IZHODIŠČA

Medvrstniško nasilje je težava, ki je prisotna v vseh

šolah po vsem svetu.  O medvrstniške  nasilju

govorimo, kadar gre za agresivno vedenje, kjer je

prisotno neravnovesje moči, cilj tega vedenja pa je

škodovati drugemu. 

 

Vsi mi, učitelji, svetovalni delavci, vodstvo šole,

učenci, njihovi starši in širša skupnost lahko

doprinesemo k odpravljanju  medvrstniškega nasilja 

 ter si prizadevamo za varnost, dobro počutje  in

dobre medsebojne odnose.

Raziskave kažejo, da so preventivne dejavnosti in

programi za zmanjševanje nasilja nujen kamenček v

mozaiku spoprijemanja z medvrstniškim nasiljem v

šolah. Preventivne dejavnosti bodo zato tudi

pomemben del letošnje prednostne naloge šole: 

 SPODBUJANJE DOBRE ŠOLSKE KLIME IN

POZITIVNIH MEDOSEBNIH ODNOSOV.

NAŠ

DELAVNICE OMULTIKULTURNEMDIALOGU

 GLEDALIŠKA PREDSTAVA

IN DELAVNICE -

 DRUŠTVO ZA BOLJŠI SVET 

CITY

VSAK
DAN

Usmerjen na odpravljanje medvrstniškega

nasilja in opolnomočenje  otrok na šoli.

Termin: 24. 10. 2022 - 28. 10. 2022

VELIK
POMEN

TOREK

SREDA

DAN DEJAVNOSTI

DELAVNICE NEON

BRANJE KNJIG NA TEMO

ODNOSOV IN NENASILJA

USTVARJALNO IZRAŽANJE

PREDAVANJE POLICISTKE

TRŽNICA ORGANIZACIJ

DRUŽABNE IN SOCIALNE IGRE

IGRE VLOG 

ZAOBLJUBA NENASILJU

ZPM - TOM TELEFON 
KRIZNI CENTER KRŠKO

NIJZ - TO SEM JAZ

ZAVOD

EMMA
LUNINA 

VILA

ZD KRŠKO DRUŠTVO ZA 
BOLJŠI SVETMC KRŠKO

SAFE.SI


