
Vsak človek je otrok, ko se rodi. 
Otrok je do takrat, dokler mu starši 
ne umrejo, potem pa je sam svoj 
gospodar. Včasih so bili starši zelo 
strogi, ker so otroci počeli neumno-
sti. Danes so starši manj strogi, ker 
niso več stari časi. Otroštvo se mi 
zdi odlično, ker ni več toliko bolez-
ni, kolikor jih je bilo včasih … 
(Odlomek iz besedila Daše Hudoklin, 6. b)  

Moje otroštvo je zelo 
razigrano, polno 
dogodivščin in želja. 
Je pa včasih tudi 
zapleteno. Včasih si 
želim, da bi bila še v 
plenicah ali pa že 
odraslo  dekle. Kadar 
v šoli česa nimam ali 
kaj pozabim, želim 
biti odrasla. Kadar 
pa so na pohodih tes-
ti ali spraševanje,  bi 
bila najraje še v ple-
nicah.  
(Odlomek iz besedila Anje Guzej, 
6. b)  

KAKO SO OB TEDNU OTROKA O SVOJEM OTROŠTVU 

RAZMIŠLJALI ROŠEVCI  

TEDEN OTROKA (6. 10.– 12. 10.) 

Da sem otrok, mi  veliko 

pomeni,  in  dobro je, da se 

mi še ni potrebno odločati. 

Najraje bi bila do konca živ-

ljenja otrok in nikoli ne bi 

odrasla. Vsakdo na otroštvo 

gleda drugače. Nekateri bi 

bili raje otroci kot odrasli,  

drugi pa komaj čakajo, da 

odrastejo. Imam veliko 

vprašanj, dve izmed njih pa 

sta: Zakaj smo ljudje nastali 

in kakšen naj bi bil naš 

namen.                                                         
Odlomek iz besedila Niki Konde,                    

6. b)  

DAJTE OTROKU            
SVOBODO  

 
Dajte otroku svobodo,  
dajte otroku prostost.  
Naj se zabava  
in si prepeva  
ne glede na starost. 
 
Naj raziskuje,  
naj koplje  
in naj gradi,  
saj vsako malo ščene  
enkrat dozori.  
    
       (Jakob Kidrič, 9. b) 
 

Prosim otroke, naj mi oproste, da sem to knjigo posve-
til odraslemu. Torej bom posvetilo napisal takole:  
LEONU WERTHU, ko je bi še majhen.  
                           (Antoine de Saint –Exupery: Mali princ) 

 
… kajti otroštvo besed  

je rožnato kot sen  
in kratkočasno kot pesem.  

(Boris A. Novak:  
 Prebesedimo ...)  



                                                             

Odrasli nikakor ne razumejo, da igrač ni nikoli pre-

več - nikoli ne veš, kdaj katera pride prav!               

Dobra plat mojega otroštva je, da so me moji mlajši 

sosedi razglasili za kralja ulice, kar je prijazno do 

mene, saj me vsi ubogajo. Kot kralj imam tudi svoj 

prestol (star avtomobilski sedež, ki zadostuje svoje-

mu namenu), krono (saj nihče ne ve, da je iz papir-

ja) in žezlo (za katerega bi vsak odrasel rekel, da je 

odpirač za steklenice) … 

               (Odlomek iz besedila  Nika Alekseja Modrijančiča, 6. b)  

S t r a n  2  

Otroštva ne moremo opisati. Ima 
veliko veselja, joka, razočaranj… Ne 
vidimo prihodnosti in ne moremo 
spremeniti preteklosti. Meni so 
pomembne zabava, izkušnje, prihod-
nost, prijatelji in sodelovanje. Zame 
so spremembe nekaj vsakdanjega. 
Otrok pa ni biti zmeraj lepo. Včasih 
misliš, da si zelo mlad, a si zmeraj 
starejši.  Včasih premišljujem, kak-
šen bom, ko bom odrasel. Upam, da 
bom dosegel vse cilje, ki si jih bom 
zadal … 
(odlomek iz besedila Krištofa Rajšterja,  
       6. b) 

T E D E N  O T R O K A  ( 6 .  1 0 . –  1 2 .  1 0 . )  

 

DAJTE OTROKU  
SVOBODO 

 
Dajte otroku svobodo,  
da bo lahko razprl  
svoja krila  
in poletel v svet  
ter začel živet.   
 
(Jan Testen, 9. b) 

                                                                                                        
Zelo rad se igram s prijatelji, starši, bratrancem, s teto 
Joži, z dedkom in babico. Svojo mamico sem vprašal, 
kaj njej pomeni otroštvo. Mamica mi  
je odgovorila, da ji je bilo najlepše, ko je bila še otrok, 
saj ji ni bilo treba skrbeti za hrano in  ji ni bilo treba 

plačevati položnic. 

Ko sem dopolnil eno leto, smo se iz Čopove 23 preselili na 
Škapinovo ulico 3. Obiskoval sem vrtec zelo blizu svojega 
doma. Ko sem bil še majhen, je bila z mano na igrišču 

mamica, sedaj pa grem lahko na igrišče že sam  … 

 
(odlomek iz besedila Nejca  Bizjaka, 6. b) 



DAJTE OTROKU                      

SVOBODO 

Ptice letijo iz juga na sever,                                    

iz raja v raj.                                                        

Zato dajte otroku svobodo,                                

da bo poletel v svet                                              

in si ogledal lepoto,                              

da bo slišal pesem ptic in 

šumenje valov.  

                    (Nina Golec, 9. a) 

S t r a n  3  T E D E N  O T R O K A  ( 6 .  1 0 . –  1 2 .  1 0 . )  

 

Otroštvo  mi veliko pomeni, saj je eno od najlepših  obdo-
bij mojega življenja. Menim, da ga ne izkoriščamo dobro. 
Večino časa smo ob elektroniki,  namesto da bi se družili, 
gibali in se igrali. Moje otroštvo je lepo in umirjeno, saj so 
ob meni skrbni in ljubeči starši, ki mi vedno stojijo ob 
strani in me imajo radi. Zanima  me, kako je, ko odrasteš, 
in  kakšne težave boš imel, ko se boš šel borit z                               
življenjem … 
                                                         (odlomek iz besedila Kristine Lazić, 6. b)  

Otroštvo je pomembno, saj se v tem 

obdobju učiš, spoznavaš nove bese-

de, stvari in še marsikaj drugega. 

Odrasli gledajo na otroštvo kot na 

čas brezskrbnosti, ko se lahko otro-

ci veliko igrajo in nimajo večjih 

obveznosti razen šole.  O svojem 

preteklem življenju se spomnim 

zelo malo, saj so se takrat še razvi-

jali moji možgani oziroma spomin, 

kakor se še sedaj. Svojo preteklost 

pa sem videl iz albumov, zapiskov 

in predvsem iz slik. Večkrat se 

sprašujem, kdaj bo prišel čas, ko se 

bom nehal razvijati  …                               

(odlomek iz besedila Aljaža Marovta, 6. b) 

Po mojem mnenju otroštvo ni popolnoma brezskrb-

no. Že kot predšolski otrok se srečaš s težavami ob 

vključevanju v vrtec. Jaz nisem hotel v vrtec, ker so 

bili tam nepoznani otroci in ker je bila hrana drugač-

na kot doma. Malčki so se hoteli igrati z igračami, s 

katerimi sem se igral jaz. Kasneje, ko smo postali pri-

jatelji,  je bilo v vrtcu prav lepo.  Vem, da sem še 

otrok, vendar ne vem, zakaj imam toliko obveznosti, 

da mi kdaj zmanjka časa za igro s prijatelji … 

                                        (odlomek iz besedila Uroša Uhana, 6. b)  

DAJTE OTROKU                      

SVOBODO  

Dajte otroku svobodo,               

naj jo le dobi,                             

če si jo tako  želi.  

Brez domačih nalog                  

dan se lepši zdi,                           

ker lahko se brezskrbno 

igri  prepusti.  

Dajte otroku svobodo,                        

saj jo potrebuje prav tako 

kakor vodo.  

Brez učenja ni                          

poznega bedenja,                               

ko  zaspi,                                      

se sanjam prepusti.              

Jakob Vogelsang, 9. a 


