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MLADI IN PRIHODNOST

Gostili smo
regijski
parlament

Gostje in sodelujoči učenci na regijskem parlamentu

VSAK NOSI SVOJE ČEVLJE SAM
Piše: Katarina Banko

V petek, 10. marca 2017, je na Osnovni šoli Venclja Perka Domžale potekal 27.
regijski otroški parlament za osnovnošolce.
Udeležile so se ga regije Borovnica, Grosuplje, Kamnik, Ljubljana z okolico in
Domžale. Na začetku je bilo poročanje predstavnikov posameznih regij.
Izstopale so teme prihodnost, enakost ter odločitve. Kasneje so nam učenci
Osnovne šole Grosuplje predstavili akcijo z naslovom »Z ustvarjalnostjo lahko
dosežemo marsikaj«, potem pa nam je svojo akcijo predstavila še Osnovna šola
Horjul, ki je nosila naslov »Časovna kapsula«.

Delavnice in sklepi

Sledile so delavnice z naslovi Okolje in jaz, Prihodnost in jaz ter Kakšen človek
želim postati in v kakšni družbi želim živeti.

Kasneje smo izbrali tudi glavno temo za naslednji parlament, ki se glasi »Moški
VS. Ženske«. Sledila je enourna debata. Debatiralo se je predvsem o tem, kaj
lahko mi naredimo za boljšo prihodnost. S sklepom debate so se strinjali vsi
udeleženi.

SKLEPI
- delavnice o poklicih na razrednih urah (torej, da bi bile bolj izbrane in
primernejše ter uporabnejše za nas),
- da bi imeli statusi kulturnika/športnika višji nivo in bi ga lahko koristili
res najbolj zasluženi učenci,
- da bi šola bolj spodbujala kreativnost,
- da bi bil eko-stil življenja dostopnejši,
- da bi morala šola poskrbeti za višje kazni za nasilneže ter več pohval za
pridne in prizadevne učence

Aktivno delo v skupinah

IN KAKO O SVOJI PRIHODNOSTI RAZMIŠLJAJO NAJMLAJŠI UČENCI
NAŠE ŠOLE?

Če bi bil odrasel, bi si najprej kupil hišo. Hiša bi imela dve nadstropji, bazen, namizni nogomet in bi
bila na robu mesta.
Kupil bi si tudi avto kabriolet in motor. Delal bi kot poklicni nogometaš. Obiskal bi stadion Camp Nou,
ki se nahaja v Barceloni. Je največji stadion v Evropi. Obiskal bi še vse preostale stadione po celem
svetu. Če bi bil odrasel, bi tudi veliko potoval po svetu. Ko si odrasel, je dobro, ker delaš stvari, katere
se ti zljubijo. V prostem času bi se najraje vozil z motorjem. Imel bi svoj hotel. Imenoval bi se Žoga in
bil bi v Monte Carlu. Imel bi deset nadstropij in bazen. Imel bi tudi svoj živalski vrt. V njem bi imel
živali s celega sveta. Prav tako bi imel trgovino s čarovniškimi izdelki.
Meni se zdi odraslo življenje zabavno.
Din Hairlović, 4. a

