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                                   Preberi besedilo. 

Skrb za šolo 

Starši smo včasih sitni glede šole. Verjemite, da je to zato, ker nas je strah, 

da sami tej zahtevni nalogi ne boste kos. Res, lahko bi izvedli poskus in 

vas kakšen mesec ali dva pustili pri miru, da bi videli, koliko ste samostojni 

in kakšne bodo posledice.  

Pri kakšni pridni mravljici bi se najbrž čisto obneslo, povsod pa ne; in 

posledice je včasih težko popravljati. Se pa strinjam, da starši ne moremo 

delati in misliti namesto vas. Tudi ni prav, saj se morate navsezadnje za 

življenje bolj kot matematike naučiti samostojnosti in prevzemanja 

odgovornosti. To pomeni, da morate ugotoviti, kakšne so posledice, če ne 

boste delali domačih nalog, če se boste učili šele zadnji hip in če boste v 

zvezek nemarno zapisovali učno snov. Čas, ko boste delali naloge in se 

učili, izberete sami. Seveda ne ravno ob desetih zvečer in po možnosti 

vedno ob isti uri in na istem prostoru. Če se boste pravila, ki ste si ga 

določili sami, vestno držali, vas bodo gotovo tudi starši pustili pri miru. 

Vsaj večina. 

 

Kdo naj »upravlja« moje življenje? 

V  va š i h  l e t i h  j e  p r a v ,  d a  neka t e r e  r e č i  v z ame te  v  s vo j e  

r o ke ,  n a  p r ime r  t o ,  d a  poskrbite za svojo osebno higieno ali da si 

izberete prijatelje (tudi tu je dobrodošel nasvet pametnih staršev, če je 

med »prijatelji« kdo, ki te hoče izrabiti ali ti kako drugače škodovati). 

So stvari, za katere imate že dovolj zrelosti, pameti in izkušenj. Res je, 

niste več dojenčki, in s tem, ko odraščate, bi morali v glavah skupaj z vami 

odraščati tudi vaši starši. 

Včasih se sicer najdejo predvsem kakšne mame, ki si ne morejo kaj, da ne 

bi hodile gledat, ali ste dovolj pokriti ali ste popili dovolj tekočine in ali ste 

si oblekli dovolj debele nogavice. Takšnim mamam lahko poveste, da niste 

več nebogljeni in da naj vam pusti, da se izkažete. 

Veselo na delo v boju za vaše pravice brez besede torej, ampak ne 

pozabite na dolžnosti; tako vam bodo tudi pravice šle bolje od rok. 

 

(Vir: Prirejeno po: Jana Zirkelbach, Pil 2008/09, marec, str. 4–5) 

 
 



SLOVENŠČINA 5                         Nevenka Brežnik                        6. TEDEN / PONEDELJEK 

 

Naloge po branju besedila: 

 

V zvezek napiši naslov SKRB ZA ŠOLO. 

Nato rešuj naloge od 1 do 7. Odgovore številči. Vprašanj ne prepisuj. 

 

1. Kako veš, da je nekdo ogovoren pri svojem delu in učenju? 

2. Kako veš, da je nekdo dobro vzgojen? 

3. Izberi odlomek iz besedila, ki se ti zdi najbolj nenavaden,  in ga prepiši. 

4. Kaj meniš, kdaj je nekdo nebogljen? Svoje mnenje utemelji z informacijami 

iz besedila. 

5. Razloži s svojimi besedami poved, ki jo najdemo v besedilu: Tej zahtevni 

nalogi ne boste kos. 

6. S katerim namenom je avtorica napisala besedilo? 

7. Razmisli in napiši, kakšni so zate najboljši starši. 

 

Zdaj preberi še naslednje besedilo. 

 

Kakšni so »super« starši? 

 

Gotovo ne tisti, ki vam vse pustijo in lahko delate, kar se vam ljubi, za 

povrh pa vam še uresničijo vse želje, kupijo vse , kar si želite, in vas ves 

čas hvalijo. Če malo razmislite, so takšni tisti starši, ki nimajo dovolj časa 

za svoje otroke, in je zanje tako najlažje. Starši, ki vas imajo radi, bodo z 

vso skrbjo ravno prav, ne preveč in ne premalo, skrbeli za vas, vama 

dajali oporo, ko jo potrebujete, vas poslušali, vam svetovali, se z vami 

pogovarjali, bodo pa vas tudi usmerjali in kdaj pa kdaj postavili stvari na 

pravo mesto, čeprav se vam bo časih zdelo, da pretiravajo ali da nimajo 

prav. 

 

(Vir: Prirejeno po: Jana Zirkelbach, Pil 2008/09, marec, str. 4–5) 

 

8. Iz gornjega dela besedila izpiši poved, iz katere izveš, kateri starši niso super 

starši.  

 

9. Kaj misliš, kakšne bi bile posledice pri otrok, če bi starši tako ravnali? 

 

                      TVOJE DELO JE OPRAVLJENO  

 


