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PEDAGOŠKA ISKRICA – SPOBUDA ZA STARŠE IN UČITELJE 

 

Spoštovani starši, učitelji in ostali bralci, želimo vam zanimivega branja. 

 

1. ŽIVEL 1. MAJ PRAZNIK DELA, mag. Primož Hvala Kamenšček str. 1 

2. UČENJE OD DOMA, Eda Jakončič str. 2 - 3 

3. SLOVAR TVEGANIH VEDENJ NA SPLETU, Špela Ohojak 
 
 
 

str. 4 

 

 

Želimo vam veliko zdravja, dobre volje in notranje moči. 

 

Tolmin, Dobrovo, Šempeter pri Gorici, 23. 4. 2020 

Primož, Eda, Špela 
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ŽIVEL 1. MAJ PRAZNIK DELA 
 

 
 
Bliža se največji delavski praznik, dan dela, ki ga pri nas obeležujemo dva dni, prvega in drugega 
maja. 
 
Kaj pravzaprav praznujemo? 
 
Prvi maj, mednarodni praznik dela, se praznuje po svetu že od leta 1890. Ideja delavskega praznika je 
bila združiti in povezati delavce vseh dežel in skupaj zahtevati boljše pogoje za delo.  
Leta 1886 so v ZDA potekali protesti na ulicah, kjer so delavci zahtevali osemurni delavnik, saj so v 
tistih časih delali po 14 ali celo 16 ur na dan, 7 dni na teden. Na protestih v Chicagu je med policijske 
vrste priletela bomba in ubila nekaj policistov. Policija se je odzvala s streli, ranila številne protestnike, 
nekaj protestnikov je umrlo, nekaj pa jih je bilo aretiranih in kasneje obsojenih na smrtno kazen. 
Okoliščine nikoli niso bile povsem pojasnjene, dogodek pa je postal simbol upora proti izkoriščanju 
delavstva.  
V spomin na žrtve v spopadih med stavkajočimi delavci in policisti v Chicagu je bil 1. maj določen 
kot praznik dela.  
 
So s protesti kaj dosegli? 
 
Zahteva delavcev po osemurnem delavniku, ki so jo izražali z geslom "osem ur dela, osem ur rekreacije 
in osem ur počitka" je bila uspešna. Osemurni delavnik je bil na slovenskem ozemlju uveden na 
začetku leta 1919. Danes v Zakonu o delovnih razmerjih piše: »Polni delovni čas ne sme biti daljši 
od 40 ur na teden.« (ZDR-1, 143. čl. 1. odst.) Vse ostale ure, so nadure. 
 
Kako praznujemo prvi maj? 
 
Od leta 1890 se prvi maj praznuje kot praznik dela na ozemlju današnje Slovenije in drugod po svetu. 
V Sloveniji sta 1. in 2. maj tudi državna praznika in dela prosta dneva, hkrati pa takrat potekajo tudi 
šolske počitnice. 
Prvega maja delavke in delavci na shodih in drugih množičnih srečanjih opozarjajo na pomen 
solidarnosti in izražajo svoje zahteve po pravičnih delovnih pogojih. V spomin na pretekle boje se je 
ohranil običaj kurjenja kresov na predvečer praznika, prvomajsko jutro pa se v mnogih krajih začne z 
budnicami godb na pihala. Ponekod po Sloveniji postavijo mlaj, mnogi delavci pa si pripnejo rdeč 
nagelj, ki je postal simbol prvega maja. 
V mnogih državah po svetu je praznik dela še vedno povezan z delavskim bojem in z velikimi 
zborovanji ali protesti, ki jih organizirajo sindikati, ki zastopajo interese delavk in delavcev. 
Prvega maja se poje delavska himna, 'Internacionala', ki je prevedena v več kot 150 jezikov in je 
svetovni simbol boja proti izkoriščevanju. 
 

Povzel po predlogi ZSSS: mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj  
 

Vir: www.zsss.si 



2 
 

UČENJE OD DOMA 
Pripravila: Eda Jakončič 
 

Društvo psihologov Slovenije objavlja v tem času zelo koristne nasvete, ki vam jih z veseljem 
posredujem. 
V času, ko pouk v šoli ni mogoč, otroci, še posebej mlajši, potrebujejo pomoč staršev pri opravljanju 
šolskih nalog, saj morajo pri tem uporabljati tehnologijo, organizirati svoj čas učenja ter tudi prostor, 
v katerem se bodo učili. Po eni strani takšna situacija tako pri otrocih kot tudi starših vzbuja občutke 
zaskrbljenosti in zmedenosti, po drugi strani pa je to tudi priložnost, da se otroci privadijo na večjo 
samostojnost. Pri tem pa je zelo pomembno, da jih odrasli pri njihovem delu opogumljajo in 
spodbujajo k vztrajanju. V nadaljevanju je predstavljenih nekaj nasvetov, ki vam lahko pomagajo, da 
bodo otroci kljub spremenjenim razmeram ostali motivirani za šolsko delo. 

1. Izdelajte urnik 
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Verjetno ste o pomembnosti urnika in rutine že kaj prebrali ali pa slišali. Zakaj je urnik torej tako 
pomemben? Otroci so na urnik navajeni, saj ga uporabljajo tudi v šolah. Poleg tega daje urnik otroku 
občutek varnosti. Pomembno je, da tudi doma ustvarite »šolsko« rutino ter določite čas pred 
»poukom«, čas »pouka« in čas po »pouku« (Markham, 2020). Več nasvetov o tem, kako vzpostaviti 
rutino lahko najdete v enem izmed naših predhodnih prispevkov o tem, kaj početi z otrokom v 
samoizolaciji. 

 

2. Razdelite učno snov na manjše dele 
Povečan obseg dela doma bodo otroci lažje obvladali, če si snov razdelijo na manjše dele, da 
postane bolj obvladljiva. Prav tako je pomembno, da otroci snov predelujejo glede na nujnost, 
kompleksnost in obseg. Nekaterim otrokom npr. bolj ustreza, da pričnejo z lažjimi nalogami, da se 
poveča njihov občutek kompetentnosti in nato nadaljujejo s težjimi nalogami. Dolgočasno snov jim 
boste morda lahko pomagali premagati z »metodo 15- minutnega alarma«, kar pomeni, da vztrajajo 
pri učenju neprijetne snovi 15 minut, nato pa si lahko vzamejo kratek odmor (Bernstein, 2012). Snov 
je priporočljivo razdeliti v krajše učne enote tudi v primeru, da opazite, da je otrok preutrujen ali pa 
postaja nemiren (Markham, 2020). Krajše učne enote namreč ohranjajo pozornost učencev na 
višjem nivoju kot pa dolge (Godwin idr., 2016). 

 

3. Poskrbite, da si otrok med učenjem vzame odmor 
Odmor je pri učenju zelo pomemben. Kot imajo otroci tudi v šoli po vsaki učni uri odmor, je zelo 
pomembno, da ga ima otrok tudi pri delu doma. Pri tem je ključno, da med odmorom počne kaj 
sproščujočega, še posebno je priporočena telesna aktivnost, da se otrok 
»razmiga« in si »napolni baterije« (Markham, 2020). Telesna aktivnost ni dobra zgolj za ohranjanje 
fizičnega zdravja, temveč prav tako prispeva k boljšemu kognitivnemu funkcioniranju (Terada, 
2018). Tablica, pametni telefon ali računalnik niso primerni pripomočki za učinkovit odmor. Odmori 
pa niso dobri zgolj zaradi ohranjanja pozornosti in motivacije. Naši možgani med odmorom namreč 
ne počivajo, temveč obdelujejo informacije, ki so se shranile v naš spomin, ter nam tako pomagajo, 
da jih osmislimo (Terada, 2018). Otroku torej pustite, da si vzame odmor ter poskrbite, da bo ta 
karseda učinkovit. 
 

4. Poskrbite, da bo otrok po učenju lahko počel kaj zabavnega 
Z otrokom se zjutraj pred pričetkom učenja dogovorite o tem, kaj bosta počela, ko bo zaključil z 
učenjem. Izberita aktivnost, ki je otroku všeč ter jo lahko počneta skupaj (Markham, 2020). Tudi 
uporaba digitalne tehnologije (tablica, telefon, računalnik, ..) lahko služi kot zabavna aktivnost, ki jo 
otrok lahko počne po končanem delu, vendar pazite, da otroku pri tem postavite meje in obdržite 
nadzor nad uporabo takšnih pripomočkov (Bernstein, 2012). Dobro je, da otroku postavite omejitve 
tako glede časa uporabe kot tudi glede tega kakšno tehnologijo lahko uporablja (APA, b. d.). 

 
Kljub vsemu pa ne smete pozabiti, da otroku lahko pomagate le v okviru svojih zmožnosti ter da 
nihče ne pričakuje, da boste pri tem prevzeli vlogo otrokovega učitelja. Zelo je pomembno, da 
poskrbite tudi zase in za svoje dobro počutje, saj boste le tako lahko pomagali tudi otroku. Zaradi 
tega si vzemite čas zase in dejavnosti, ki vas sproščajo, ter poiščite podporo in pomoč, ko ju 
potrebujete. 
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Viri: 
1. APA, (b. d.). Digital guidelines: Promoting healthy technology use for children. Pridobljeno s strani 

https://www.apa.org/helpcenter/digital-guidelines 
2. Bernstein, J. (2012). Homework motivation coaching strategies for children and teens. 

Pridobljeno s strani 
https://www.psychologytoday.com/us/blog/liking-the-child-you-love/201203/homework-
motivation-coaching-strategies-children-and-teens?quicktabs_5=0 

3. Ferreira, C. (2016). Eight secrets for the best study-spot ever. Pridobljeno s strani 
https://www.greatschools.org/gk/articles/best-homework-place/ 

4. Godwin, K. E., Almeda, M. V. , Seltman H., Kai, S., Skerbetz, M. D., Baker, R. S., in Fisher, A. 
5. V. (2016). Off-task behavior in elementary school children. Learning and Instruction, 44, 128-

143. 
6. Kang, S. (2014). Establishing healthy homework routines. Pridobljeno s strani 

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-dolphin-way/201404/establishing- 
healthy-homework-routines 

7. Markham, L. (2020). Suddenly we're all homeschoolers. Pridobljeno s strani 
https://www.psychologytoday.com/gb/blog/peaceful-parents-happy- kids/202003/suddenly-
were-all-homeschoolers 

8. Moe, A., Katz, I. in Alesi, M. (2018). Scaffolding for motivation by parents, and child homework 
motivations and emotions: Effects of a training programme. British Journal of Educational 
psychology, 88(2), 323-344. 

9. Roy, D. (2020). Five homeschooling tips to help your child learn during quarantine. Pridobljeno s 
strani https://phys.org/news/2020-03-homeschooling-child-quarantine.html 

10. Terada, Y. (2018). Research-tested benefits of breaks. Pridobljeno s strani 
https://www.edutopia.org/article/research-tested-benefits-breaks 

11. https://www.facebook.com/pg/Drustvo.psihologov.Slovenije/posts/?ref=page_internal

https://www.apa.org/helpcenter/digital-guidelines
https://www.psychologytoday.com/us/blog/liking-the-child-you-love/201203/homework-motivation-coaching-strategies-children-and-teens?quicktabs_5=0
https://www.psychologytoday.com/us/blog/liking-the-child-you-love/201203/homework-motivation-coaching-strategies-children-and-teens?quicktabs_5=0
https://www.psychologytoday.com/us/blog/liking-the-child-you-love/201203/homework-motivation-coaching-strategies-children-and-teens?quicktabs_5=0
https://www.greatschools.org/gk/articles/best-homework-place/
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-dolphin-way/201404/establishing-healthy-homework-routines
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-dolphin-way/201404/establishing-healthy-homework-routines
https://www.psychologytoday.com/gb/blog/peaceful-parents-happy-kids/202003/suddenly-were-all-homeschoolers
https://www.psychologytoday.com/gb/blog/peaceful-parents-happy-kids/202003/suddenly-were-all-homeschoolers
https://www.psychologytoday.com/gb/blog/peaceful-parents-happy-kids/202003/suddenly-were-all-homeschoolers
https://phys.org/news/2020-03-homeschooling-child-quarantine.html
https://www.edutopia.org/article/research-tested-benefits-breaks
https://www.facebook.com/pg/Drustvo.psihologov.Slovenije/posts/?ref=page_internal
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SLOVAR TVEGANIH VEDENJ NA SPLETU 
Pripravila: Špela Ohojak 
 
V prejšnjih dveh Svetovalnicah sem pisala o tehnoloških napravah in otrocih. Danes bom nadaljevala s 
slovarjem tveganih vedenj, s katerimi se dnevno srečujejo otroci (in odrasli) na spletu.  
Spletna zasvojenost: sodi med nekemične oblike zasvojenosti. To pomeni, da je posameznik zasvojen 
z določenim vedenjem. Takšne oblike zasvojenosti so na primer igranje računalniških iger, igre na 
srečo, spletno nakupovanje, zasvojenost z družbenimi omrežji ipd. 
 
Seksting: pošiljanje in prejemanje seksualno bolj ali manj eksplicitnih vsebin.  
 
Spletno nasilje: namerno nadlegovanje in škodovanje po spletu.  
 
Spletno nadlegovanje (grooming): oblika nadlegovanja, pri kateri nepoznana oseba vzpostavi čustven  
stik s posameznikom z zlonamernim ciljem. Pomeni navezovanje stikov z otroci prek spleta z namenom 
spolne zlorabe. Odrasli se lahko pretvarjajo, da so vrstniki svojih žrtev, da bi vzpostavili zaupanje pri 
mladoletni osebi. Na spletu začnejo pogovor s svojo potencialno žrtvijo in tako poskušajo izvedeti njen 
naslov, interese, hobije in izkušnje v spolnosti. Z različnimi triki poskušajo otroke zapeljati v pogovore 
o spolnosti in nazadnje v srečanje v živo. 
 
Prekomerno pošiljanje sporočil: več kot 100 sporočil dnevno. Raziskave kažejo, da so se po tako močni 
želji po potrditvi in sprejetosti pogosto pojavile tudi tvegana vedenja, ki niso povezana z uporabo 
tehnologije (kajenje, alkohol, neopravičeni izostanki od pouka ipd.)  
 
Družinske nastavitve ali starševski nadzor: z nastavitvami prilagodite brskalnik ali drugo spletno orodje 
z namenom, da postane otrokom bolj prijazno. Za to uporabite funkcije, kot so filtriranje vsebine, 
omejitev časa, nadzor iger, ipd. 
 
Kraja identitete: kraja osebnih podatkov neke osebe (npr. imena, rojstnega datuma, številke kreditne 
kartice, slik) in njihova nezakonita uporaba za lažno predstavljanje kot ta oseba (za pridobitev 
premoženjske koristi, škodovanje ugledu ipd.). 
 
Tudi na spletu veljajo pravila obnašanja. Delujmo vzorno in odgovorno in imejmo na spletu do drugih 
tak odnos, kot ga želimo, da ga imajo drugi do nas. 
 
Vir:  
1. Logout, center pomoči pri prekomerni rabi interneta: 

https://www.logout.si/sl/predavanja/druzinska-e-pravila/ 
2. Safe.si, točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in 

učitelje:  https://safe.si/pojmi/a 
 

https://www.logout.si/sl/predavanja/druzinska-e-pravila/
https://safe.si/pojmi/a

