
Mednarodni dan strpnosti 2022 – OŠ od 4. do 6. razred 

 

PRISPEVEK 6. razred : 

Avtor: Ema Hribernik, 11 let 

          6. a oddelek 

          OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj   

Mentor: Vlasta Šuber, prof. 

Koordinator: Klementina Rednak Mežnar, prof. 

Soglasje: DA (shranjeno na šoli) 

 

ŠKRATOVO SPOZNANJE 

Pred davnimi časi je majhni vasi živel škrat Mufid. Nihče ga ni maral, saj 

je bil zelo prepirljiv in nevljuden. Nikoli ni rekel PROSIM, HVALA, IZVOLI … 

Škratovo grdo obnašanje je vaščane zelo motilo, zato so ga izgnali iz vasi. 

Preden pa so to storili, so mu rekli: »Mufid, če boš začel govoriti lepe 

besede in če ne boš tako nestrpen do drugih, lahko ostaneš pri nas, sicer 

pa pojdi iskat srečo v drugo vas.« A škrat je bil tako trmast, da si je raje 

odšel drugam ustvarit novo življenje. Ko je po dolgem času hoje le dospel 

do druge vasi, so ga tamkajšnji vaščani najprej vzeli za svojega. A 

sčasoma so ugotovili, da Mufid ni prav nič lepega vedenja, zato so ga 

izgnali. Tako je hodil iz kraja v kraj in v neki vasici odšel v trgovinico, da 

si kupi nekaj za pod zob. Ko mu je prodajalka v roke izročila hrano, je 

nenadoma rekel HVALA in se ji nasmehnil. Trgovka se je začudila, a takoj 

ugotovila, da se je škrat spremenil. Od tistega dne naprej je Mufid postal 

pomemben in priljubljen vaščan te vasice. Dobil je veliko prijateljev in si 

kmalu ustvaril svojo družinico. 

Vsi so srečno živeli še dolgo časa, Mufid pa je spoznal, da LEPA BESEDA 

LEPO MESTO NAJDE. 

 



Mednarodni dan strpnosti 2022 – OŠ od 7. do 9. razred 

 

PRISPEVEK 8. razred : 

Avtor:   Ula Ramšak, 13 let 

            8. a oddelek 

            OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj   

Mentor: mag. Anka Voh 

Koordinator: Klementina Rednak Mežnar 

Soglasje: DA (shranjeno na šoli) 

 

 

LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE 

 

Vsaka beseda ima svoj pomen, 

ampak ni vsaka za lep refren. 

 

Beseda ima lahko zelo različen pomen, 

ampak to je njen problem. 

 

Beseda je lahko lepa, prijazna, 

pa tudi groba in prazna. 

 

Vsaka beseda svoje mesto išče, 

ampak na koncu vsaka beseda svoje mesto najde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRISPEVEK 9. razred : 

Avtor: Ula Hribernik, 14 let 

          9. b oddelek 

          OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj   

Mentor: Vesna Ernecl 

Koordinator: Klementina Rednak Mežnar 

Soglasje: DA (shranjeno na šoli) 

 

STRPNOST 

Čeprav je velika 

je le manjša kot pika 

in vsakogar mika. 

 

Vprašanje je le, 

če se je človek drži 

in jo skozi življenje goji. 

 

Ali strpen je tisti, 

ki vate strmi? 

Ne! Je le človek, 

ki se vate poglobi. 

 

Te opazi, omejuje. 

Te počaka ter spoštuje. 

 

Strpnost se dotakne 

vsakega. 

Čeprav vedno na 

drugačen način, 

se zareže globoko v 

spomin. 

 

Iz dneva v dan 

iz naših misli 

bledi, 

čeprav potrebujemo jo 

prav vsi. 

Med seboj nas povezuje 

in odlikuje. 

 

Zato pa strpnost si podaj, 

da boš srečen kot le kaj 

in svet bo lepši kot sedaj. 



 

Novoletna jelka, 2. c 



 

 

Avatarji, 8. d 


