
                                                                             

                                      Šolska skupnost - Dan strpnosti (16. November) 

                                            TEMA 2019: PASTI UPRAVIČENE NESTRPNOSTI  

 

Dragi prijatelj,  

 

do mene si velikokrat nestrpen, ampak ti vseeno pravim prijatelj. 

 

Zelo sem žalosten, ko si nesramen in se iz mene norčuješ. Vem, da ste jezni na mene, ker sem včasih 

neroden ali pa si ne zapomnim vsega tako hitro in dobro kot vi. Včasih se mogoče nerodno izrazim. 

Najbolj sem žalosten, ker me skoraj nikoli ne izbereš v svojo skupino in sem vedno izbran zadnji, ker pač 

ostanem. Vendar bi tudi jaz rad pokazal kaj znam. 

 

Mogoče ne igram dobro nogometa in nisem najboljši pri matematiki. Ampak verjemi, da znam marsikaj. 

Zelo dobro igram kitaro, uživam v angleščini in odlično plavam. Zato me nimaš pravice imenovati bedak 

in se z mene norčevati.  

Vsak človek na svetu je v nečem dober in ne moreš biti v vsem najboljši. Lahko pa si najboljši prijatelj.  

 

V moji domišljiji obstaja moj band, kjer sem glavni kitarist in pevec. Zelo se razumemo in skupaj 

ustvarjamo. Vsak od nas je v nečem boljši od drugega. Ko združimo moči, smo najboljši. 

Upam, da razumeš, kaj sem ti hotel povedati. Želim si, da bi moja domišljija postala resničnost.  

Tudi besede velikokrat bolijo.  

Všeč mi je, da smo različni, ker drugače bi bilo na svetu preveč dolgočasno! 

 

Lepo te pozdravljam. 

Nino 

 

Nino Gorišek, 11 let, 6. b, OŠ Ludvika Pliberška Maribor, Karla Poslek Petrovič (mentorica), Nataša 

Luković (koordinatorka) 

 

 

V razmislek … 

Vsakdo se je verjetno že znašel v situaciji, ko je doživel upravičeno nestrpnost na svoji koži ali pa je bil 

sam upravičeno nestrpen do koga.  

Kakšna bi bila po vašem mnenju primerna reakcija vseh vpletenih v podobnih situacijah? 

 

SLOVAR POJMOV:  

➢ STRPNOST Strpnost je medsebojno spoštovanje, kjer spoštujemo drug drugega, kljub temu, 

da smo različni. Torej, smo strpni, ko smo z nekom prijatelji, se spoštujemo in se imamo radi. 

Strpnost ni popustljivost, prijaznost ali prizanesljivost. Strpnost je predvsem aktiven odnos, ki ga 

spodbuja priznavanje univerzalnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin drugih (Unescova 

Deklaracija o načelih strpnosti). 

➢ NESTRPNOST Nestrpnost je nespoštovanje prepričanj in načina življenja drugih ljudi. 

Nestrpnost pomeni, da so nekateri ljudje obravnavani drugače zaradi svojih prepričanj, videza 

ali kakšne druge lastnosti. 

➢ UPRAVIČENA STRPNOST Upravičena nestrpnost je nestrpnost, kljub temu, da se nam zdi, da 

jo lahko nekako upravičimo in delamo prav.  

                                                                         

                                                                       Tamara Farič in Nataša Luković, koordinatorki projekta 

 


