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Drage bralke in bralci spletnega časopisa Glas domovine! 

 

Temelj vsake države je vzgoja mladih.  

(Diogen) 

 

Prvo od treh številk posebne izdaje spletnega časopisa Glas domovine, ki je tokrat namenjen 

mladim (učencem, otrokom, dijakom, študentom) in njihovim učiteljem (ne samo profesorjem, 

tudi staršem in drugim pedagoškim delavcem in sodelavcem), ki se pri svojem poslanstvu 

srečujejo z vzgojo mladih za vrednoto domoljubja.  

V prvem delu objavljamo anketo, ki je bila narejena v poletnih mesecih med mladimi.  

V drugem delu objavljamo prispevek Mojce Škrinjar, nekdanje sekretarke na Ministrstvu za 

šolstvo in šport ter podpredsednice VSO in vodje pedagoške sekcije.  

V tretjem delu pa smo pripravili nabor aktivnosti, ki so odlična popestritev učnih ur in tudi 

dejavnosti doma (ali v drugih izobraževalnih skupinah).  

Potrudimo se, vsak po svojih zmožnostih in sposobnostih, da mladim privzgojimo pozitiven in 

odgovoren odnos do sebe, do sočloveka, do svoje domovine in do države, v kateri bivamo. Res 

je, da gre v državi marsikaj narobe, a to ni razlog, da bi ravnali neodgovorno in zoper svojo 

vest. Kot pravi verz: »Visok čislam učenjaka, ki nam preganja temo, zmot, a še bolj cenim 

poštenjaka, ki ve in hodi pravo pot«, družba bo vedno iskala poštenjake in edino poštenjaki 

bodo vedno gonilna sila družbe, pa četudi jim za to ne bo nikoli podeljeno 

priznanje/odlikovanje. Vsi želimo imeto dobro šolstvo, vsi želimo imeti dobro zdravstvo, vsi 

želimo imeti dobro sodstvo, itd, torej se potrudimo, da vzgojimo dobre ljudi, ki bodo že jutri 

vodili našo državo.  

 

Uredništvo Glas domovine  

 

  

UVODNIK 
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Vprašalnik »Mojih slovenskih deset« 

 

o zgledu popularnih revij smo tudi v uredništvu Glas domovine sestavili »top 10« 

vprašalnik, le da smo ga, seveda, obarvali v domoljubne barve. Mlade smo z 

vprašalnikom povprašali po njihovi najljubši hrani, slovenskem kraju, slovenski 

znamenitosti, pozabili nismo niti na najljubšega pesnika in pisatelja ter pesem, ki je anketirancu 

najbolj pri srcu. Radovedni smo bili tudi, kateri je anketirančeva najljubša oseba v procesu 

slovenske demokratizacije in osamosvojitve ter kateri dan v letu so še posebej dobre volje, saj 

je tisti dan njihov najljubši praznik. Navsezadnje je dandanes svet v celoti podrejen medijem, 

zato nas je zanimalo tudi, katera je njihova najljubša nadaljevanka ali film. Produkt slovenske 

televizijske produkcije, seveda.  

Dobili smo kar nekaj raznolikih odgovorov, ki dokazujejo, da se mladi dobro zavedajo svojih 

korenin, radi jedo tipično slovensko hrano ter dobro poznajo slovensko literarno zgodovino. 

Ponosni so na slovenske znamenitosti ter poznajo veliko slovenskih pesmi. Le pri vprašanju o 

najljubši osebnosti slovenske demokratizacije in osamosvojitve so bili odgovori malce manj 

raznoliki, skoraj v celoti enotni.  

Veliko užitka pri branju! 

P 

TOP 10 PO SLOVENSKO 
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Zgodovina domoljubja v šoli 

Avtorica: Mojca Škrinjar 

 

elo malo časa smo lahko pestovali srečo in ponos nad tem, da smo ustvarili sredi Evrope 

nemogoče: novo državo, potem ko so prav vsi na svetu poskušali to preprečiti. Slovenski 

in drugi jugoslovanski komunisti zato, ker so se bali, da bi z državo vred izgubili tudi 

svoje nezaslužene privilegije in hkrati, da bi nove oblasti iz skritih arhivov potegnile vse dokaze 

o  komunističnih medvojnih in povojnih komunističnih zločinih. Nekateri Evropejci so ovirali 

osamosvojitev zaradi lastne nesposobnosti in strahu, da bi v Evropi vzniknili etnični in kulturni 

spopadi, kar se je potem s pojavom Miloševiča res zgodilo pa ne zaradi Slovencev, drugi pa, 

ker so, sicer iz zahodnih držav, na tihem podpirali komunizem. Ta je bil vendarle 

internacionalen. In v veliki vasi kot je Zemljo  lahko vedno najdete dovolj umskih 

maloposestnikov , ki bodo podpirali komunizem. Toda zgodilo se je nemogoče. 

Nemogoče  je tudi najti dovolj besed, ki bi opisale vzdušje, ki je pripeljalo do osamosvojitve. 

Poskusim slediti svojim takratnim občutkom in zaznavam, ki so jih sprožale okoliščine pred 

osamosvojitvijo in med njo: brezmejna aroganca komunistov, totalitaristično obvladovanje 

človeških teles (zapora meja, mizerne plače, zapiranje in pobijanje političnih nasprotnikov), 

človeškega duha ( prepoved svobodnega izražanja, nastavljanje nesposobnih ljudi za šefe 

podjetij, šol in političnih organov, zatiranje religioznega izražanja, zatiranje slovenske kulture 

in jezika), skrajna nepoštenost komunistov, ki so razglašali samoupravljanje in enakost ljudi, 

za katere so imeli drobtinice -majhna stanovanjca v slabo grajenih blokih, fičke1, sami pa so se 

valjali v  denarju, pokradenih vilah, dobrih avtomobilih, vikendih, kjer je tekel viski v potokih,  

skrajna nesposobnost in egoizem komunistov, ki so takratno Jugoslavijo pripeljali v bankrot, 

čim je, sicer osovražena Amerika,  prenehala dajati zastonjkarske kredite.  

V resnici  smo  še  bolj kot Jugoslavijo sovražili komunizem, ki pa je odlično sedel 

na balkansko orientalsko pišmeuharsko logiko »nadmudrivanja«, s katero so 

nesposobni dobili vse, pridni in pametni pa nič in manj od tega. 

Na plan so privrela vsa zatirana čustva in se udejanila v pogumu in uporu komunistom, ki  jih 

je takrat zastopala jugoslovanska vojska, sestavljena iz pretežno neslovenskih oficirjev in 

nabornikov iz vseh republik. Kljub vedenju, kako kruta je lahko bila ta vojska, ki je streljala 

prebežnike čez mejo na zahod, kljub strahu, ki ga je vlivala UDBA, specialna politična policija 

s skrivnimi pooblastili, s katerimi je pospravila v prerani grob kopico disidentov ali jih strpala 

v zapor, smo ljudje začutili eden drugega in si tako delili pogum. Rezultat je bil lastna država, 

poraz komunistov, poraz totalitaristov, kot je bil Miloševič in  dejansko njegova jugo vojska, 

poraz hinavskih evropskih De Michelisov, poraz takratne butaste ameriške administracije.  

 

 

 
1 Majhen avto Fiat 750 

Z 

TOP 10 PO SLOVENSKO 
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Zmaga je bila legendarna. Toda ne bi bila mogoča, če bi ne počivala na takrat še 

trdnih krščanskih vrednotah- poštenju, zvestobi, sočutju, solidarnosti in pogumu. 

Demosova vlada v novi državi je poskusila to udejaniti v življenju. V šoli se je to poznalo z 

ukinitvijo predmeta srbohrvaščina ( ne sprašujte, ali so v Srbiji ali Bosni imeli predmet 

slovenščina) in preimenovanje predmeta Družbeno moralna vzgoja ( predmet za barvanje 

otroških  možganov v komunistične zablode) v Državljanska  vzgoja. Toda kot bi se ljudje 

ustrašili lastnih dejanj in ob zvitih manevrih padlih komunistov, ki so se znova  pobrali, je 

nastala nova vlada, ki je na videz zbujala vtis liberalnosti in prijaznosti. V tistih časih se je tudi 

zgodila prenova osnovne šole, predmet, ki je je vendarle usmerjal v neke vrednote, je postal  

državljanska vzgoja in etika. Manever, ki so si ga privoščili snovalci devetletke, je zadeval vse 

življenje v šoli, ki zajema pouk, učbenike in ocenjevanje.   

Rezultat je bil razčlovečenje učitelja, ki se ob kopici  ciljev in standardov ter 

kriterijev sploh ni mogel zanesti na  svojo strokovnost in predanost poklicu.  

To smo skušali v prvi Janševi vladi spremeniti s spremembo učnih načrtov.  

Tudi pri predmetu Državljanska vzgoja in etika: dali smo mu nov naslov 

Domovinska in državljanska vzgoja in etika ter posodobili  vsebine. Skušali smo 

v prazno lupino forme dodati vrednote. 

Država je dejansko aparat, s katero skušamo ljudje udejaniti neke skupne naloge, ki jih 

posameznika sam ne more:  opremljenost  področja z  vodnimi in energetskimi viri, z železnico, 

cestami. Država je tudi aparat, ki omogoča po volji ljudi in njihove ustave razviti vse njihove 

potenciale in jih izobraziti in ohraniti zdrave, to pa zato, ker ustvarimo več blagostanja za vse, 

če  vsi prispevamo k temu s svojim znanjem in delovno sposobnostjo. Zato rabimo 

solidarnosten sistem zdravstva in šolstva. Tak je tudi zapis v slovenski ustavi- Slovenija je 

socialna država. Toda vse prehitro pozabimo na to, da smo tu eden zaradi drugega, in da za 

vsakim davkom in prispevkom, ki ga  vplačamo v državne blagajne, stoji človek, ki se je 

nečemu odrekel, da bi drugi to imel. Vse preveč je zmotne ideje, da obstaja neka vsemogočna 

Država, ki bo rešila vse probleme. Država ni nič drugega kot skupek pravil in  birokratov, ki  ta 

pravila uresničujejo. Država niso čustva in niso vrednote.Če v lupini, ki jo imenujemo država, 

ni vrednot in čustev, je prazna in slej ko prej bankrotira moralno in materialno ter postane lahek 

plen drugih držav ali globalnega kapitala, ki pozna zgolj matematiko množenja.  

V tem primeru pristanemo na logiko osamljenega potrošnika, ki mu je sočlovekova bližina, 

prijateljstvo, tovarištvo  malo mar. To je lep teren za  razvoj neštevilnih predpisov, nore 

birokracije in totalitarizma.  

Zato potrebujemo vzgojo za vrednote, domovinsko vzgojo  v šoli. To pomeni, da  

zmoremo čutiti pripadnost Sloveniji, ponos in pogum,  pomeni, da se zmoremo 

zanesti eden na drugega, da smo eden drugemu hvaležni za solidarnost, da vemo, 

da si znamo in zmoremo obraniti svojo domovino z znanjem in orožjem, če je 

potrebno. 

TOP 10 PO SLOVENSKO 
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Na žalost je privid demokracije, ki je nastopil v 90- ih, opravil popravni izpit in  z lažjo, ki jo  

tako dodelano, afero Patria, zmorejo samo komunisti, odpravil vlado, ki bi zmogla udejaniti 

pravo demokracijo in takoj ranil predmet domovinska vzgoje s spremembo  izraza »domovinska 

vzgoja« v  amorfen izraz »domovinska  kultura« in tako perfidno spravil dojemanje vsebine v  

nekakšen bonton. 

Takšno erozijo lahko zavestno ustavi  vlada, če pa to ni mogoče, bomo morali to storiti ljudje. 

S tem, da ves čas opozarjamo, da smo domovina ljudje, da smo soodvisni, da si 

sleherni od nas zasluži dobro življenje, in da mora hkrati k skupnemu cilju 

prispevati, res z vsemi svojimi močmi.  

In da, seveda, tako delujemo. Sicer bomo priča vrnitvi v jugoslovanski totalitarizem, ki je 

deloma že prisoten: korupciji in pisanju razpisov nekomu  na kožo, nastavljanju 

nekompetentnih a nečimrnih in prevzetnih ljudi na vodstvene položaje,  razraščanju birokracije, 

večanju davkov in pristojnosti države, ki  z različnimi subvencijami sili ljudi v odvisnost, 

občutek krivde in pokornost, razraščanju paradržave v neke nevladne organizacije, ki podpirajo 

tihotapljenje tujcev, če že tega ne  dela sama država organizirano kot, denimo, Slovenija  leta 

2015, pojavu sužnjev, ki si sami pravijo novinarji in vsesplošni anarhiji. 

Naj zveni še tako pocukrano- domovina je ena sama in za njo se moramo potruditi 

in vzgojiti naše mlade v to.  

Če bi držal slavni rimski pregovor: Ubi bene, ibi patria2 zgolj v kratkoročnem materialnem 

smislu, bi še danes obstajal rimski imperij.  Pa ne obstaja. Ker se mu je zgodilo približno to, kar  

je zapisano zgoraj. 

  

  

 
2 Domovina je tam, kjer je dobro 
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Nevihta možganov ali kaj vse lahko počnemo 

pri pouku 

(v procesu izobraževanja za vrednoto domoljubja) 

 

lasične šolske ure, ko učenec posluša učitelja, morajo biti. O tem mislim da ne bi smelo 

biti dvoma. A vedno se da z nečim to popestriti, pritegniti učenčevo pozornost z neko 

dejavnostjo, ki lahko zelo pripomore h kvalitetnemu pomnjenju snovi. Aktivnost je 

lahko del uvoda v učno uro (vstopno mesto) ali aktivnost za predah med razlago ali pa služi kot 

tehnika za ponavljanje. Zanimivi in inovativni pristopni ne samo da popestrijo učno uro temveč 

ustvarjajo tudi ozračje zaupanja med učiteljem in učenci.  

Objavljamo nekaj idej za vzgojo v vrtcih, šolah in pri domači vzgoji. Verjetno večino primerov 

nalog (aktivnosti) poznate in jih lahko smiselno prilagodite za več različnih predmetov, 

nekatere stvari pa so zaradi svoje enostavnosti neupravičeno prezrte, pa bi se jih lahko večkrat 

posluževali.  

Primer : BRAINSTORMING (»Nevihta možganov«) 

 

 

 

 

 

 

 

V nadaljevanju predstavljamo tehniko nevihte možganov delamo na temo domoljubje, 

domovina, država Slovenija, narodna zavest, osamosvojitev Slovenije.  

Primer »možganske nevihte« za vrtec: Otroci iz slik na tleh izbrskajo tri listke (ali pa samo 

enega, odvisno od starosti), ki jih spominjajo na Slovenijo. V pogovoru povedo, zakaj so to 

izbrali. Lahko tudi od doma prinesejo nek spominek/sliko, ki najbolj opiše njihovo dojemanje 

Slovenije. 

Primer »možganske nevihte« za osnovne in srednje šole:  

Aktivnost je uporabna pri:  

- tujih jezikih (zanimivo bo prevajati besede kozolec, človeška ribica, potica, koliščarji, idp.), 

- likovni vzgoji,  

K 

Brainstorming ali možganska nevihta je skupinska tehnika za generacijo čim večjega števila 

novih idej za rešitev določenega problema. Metodo je populariziral Alex Faickney Osborn v 

poznih tridesetih letih dvajsetega stoletja v knjigi Applied Imagination. 

Metoda je namenjena predvsem generaciji čim večjega števila novih ter čim bolj inovativnih 

idej za rešitev danega problema. Najprej se definira problem, za katerega iščemo rešitve. 

Problem mora biti jasno zastavljen in ne preveč obsežen, v nasprotnem primeru ga je dobro 

razdeliti na manjše probleme. 

(vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Brainstorming) 

 

Vodja seanse brainstorminga skliče sodelujočo skupino ter ji razloži problem. Skupina mora 

vključevati zapisovalca, ki ideje beleži. Udeleženci seanse nato iščejo možne ideje za rešitev 

problema, zapisovalec pa jih sproti zapisuje in pri tem na glas ponovi, kakor jih je zapisal. 

 

Med seanso ni priporočena navzočnost nadrejenih, ker lahko ovira učinek osnovnih pravil 

možganske nevihte, predvsem generacijo nenavadnih idej. 

TOP 10 PO SLOVENSKO 
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-pri slovenščini: lahko se omejijo na 10 slovenskih literatov: npr. iz nabora slik (portretov) 

prepoznajo literata in ga (če gre za npr. medpredmetno sodelovanje) uvrstijo na pravi del 

zemljevida Slovenije - glede na rojstni kraj, lahko iz nabora letnic rojstva določajo letnicam 

ustrezne portrete literatov, lahko iz nabora pesmi iščejo pravega avtorja … 

-pri zgodovini 

-matematiki za nižje razrede: seštevanje do 10 - v parih preštevanje fotografij slovenskih 

simbolov, štetje besed v slovenski himni ipd … 

-pri geografiji: fotografije slovenskih naravnih in kulturnih znamenitosti geografsko umestijo 

na zemljevid. 

Uporaba »možganske nevihte« pri tujih jezikih 

Brainstorming je lahko prvi korak, uvod v učno uro, ki se nadaljuje smiselno glede na predmet.  

Pri tujih jezikih je lahko brainstorming najprej v slovenščini, nato sledi drugi korak prevajanje 

slovenski besed v tuji jezik, tretji korak je, da si vsi zapišejo prevedene besede od drugih 

sošolcev in se tako ustvari praktični dvo/trojezični slovar.  

V nadaljevanju je potem lahko učenje opisovanja znamenitosti, igra vlog turističnih vodičev, 

pisanje pisma prijatelju iz tujine, kjer mu predstavimo možnosti, kaj lahko obišče v Sloveniji.  

Uporaba »možganske nevihte« pri geografiji 

Pri geografiji brainstorming nadaljujemo z uporabo zemljevida, lociranjem znamenitosti. Pri 

višjih letnikih gremo lahko na brainstorming po regijah, ipd. Nadaljujemo lahko tudi tako, da 

iz nabora idejnice učencev/dijakov izberemo tiste, ki so del letne ekskurzije in tako 

učence/dijake/otroke doma vnaprej pripravimo na ekskurzijo/izlet, da jim bo pot bolj smiselna 

in blizu in bodo vsebino bolje razumeli. 

Uporaba »možganske nevihte«  pri slovenskem jeziku 

Pri slovenščini lahko v drugi fazi ločimo pesnikov od pisateljev in jih smiselno razporedimo po 

obdobjih, za vsakega naredimo pregled literarnih del, vaja lahko služi ponavljanju pred 

maturo/testom. Lahko pa brainstorming uporabimo pred vsako učno uro, ko začnemo z novo 

snovjo. Učenci bodo že navajeni, da se vsakič izbere enega literata, ki se ga tisto uro obravnava. 

Morda zmagovalci dobijo kakšno ugodnost (npr., da si sami izberejo datum spraševanja ali 

kakšno vprašanje pri testu).  

Uporaba »možganske nevihte« pri likovni vzgoji 

Pri likovni vzgoji lahko brainstorming nadomestimo z naborom slik, iz katerih učenci izberejo 

slike/umetniška dela slovenskih umetnikov in portrete slovenskih umetnikov. Ali pa navaden 

brainstorming nadaljujemo z učno uro likovne zgodovine na Slovenskem.   

TOP 10 PO SLOVENSKO 
 



13 
Glas domovine – 25/VI – 2019 

 

 

Par uporabnih primerov nalog iz »možganske nevihte« 
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Naloga za učence: 

Napiši/nariši/poišči v časopisih slike/izberi iz nabora slik prvih 10 besed/slik, ki ti pridejo na 

misel ob omembi pojmov  

SLOVENIJA  DOMOVINA   DRŽAVA 

Učenci tako lahko na list papirja narišejo lokalno ali državno znamenitost, slovenski simbol, 

simboliko nekega slovenskega praznika, obris države … 

Kviz za učence/dijake:  

Kviz o poznavanju Slovenije (slovenskih mest, literatov, književnih del, umetniških del, 

zgodovinskih dogodkov) je lahko zelo dobra vaja za ponavljanje pred testom ali maturo! V koliko 

v skupino razdelite učence, kaj je nagrada, ipd. je težko reči, saj vi najbolj poznate svoje učence. 

Naj nagrada bo, ker je to le kviz, torej igrajo za nagrado. Poskrbite, da ne bodo razočarani! Kviz o 

Sloveniji je tudi lepa aktivnost na zabavah za rojstni dan, ki so lahko domoljubno obarvana, zakaj 

pa ne ... 

Primer kviz vprašanja:  

Republika Slovenija si je samostojnost priborila v letu: 

a) 2008  b) 1980 c) 1991 

Test za učitelje: 

Učenci sami napišejo test (velja za tematiko na področju domoljubja, poznavanja slovenske 

zgodovine) za učitelja. Sami se spomnijo vprašanj glede na predelano vsebino. Teste vi pregledate 

in popravite in to predstavlja 30% ocene (sestavljanje testa ni enostavno, zahteva poglobljeno 

poznavaje vsebine), pri tem pa smo pazljivi, da upoštevamo iznajdljivost, domiselnost in trud in ne 

prisodimo ocene manjše od db (3).  

Iz testov sestavite pravi test (kar pomeni, da so jim vsa vprašanja na voljo! – poveste jim samo, da 

bosta testa A in B ter da sta sestavljena iz vprašanj, ki so jih sami posredovali). S tem boste 

prispevali k boljši povezanosti skupine, saj bodo za dobro vseh pripravljeni sodelovati.  

Dodatna vzpodbuda in izziv vam je lahko, da namenoma vključite vprašanje učencev, ki niso tako 

priljubljeni v razredu. S tem boste dali veljavo temu učencu/ki in ji pomagali na poti oblikovanja 

svoje trdne osebnosti. Ne podcenjujte iznajdljivosti otrok! Ko bodo pisali test za vas, boste 

presenečeni, koliko odnesejo od pouka. 
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Šolske skupine, otroke z oratorija in druge skupine mladih vabimo v Muzej 

slovenske osamosvojitve, ki je prvi tovrsten muzej, kjer je predstavljena samo 

vsebina vezana na čas demokratizacije in osamosvojitve Republike Slovenije. 

Vodenje po muzeju prilagodimo starosti otrok in mladih ter glede na morebitno 

predhodno poznavanje osamosvojitvenih procesov.  

Ogled muzejske zbirke traja predvidoma 30-45 minut, možna je časovna 

prilagoditev potrebam skupine, prav tako lahko glede na želje pripravimo 

tematsko delavnico ali pogovor z osamosvojitelji.   

Najava za ogled skupine je na naslov tajnistvo@vso.si  

Vstop je prost! 

mailto:tajnistvo@vso.si
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Izšla je petindvajseta številka spletne revije Glas domovine! 

Revijo si lahko ogledate z virtualnim listanjem na vogalih revije ali pa uporabljate smernike na 

tipkovnici levo in desno. V kolikor se vam revija ne prikaže v virtualni obliki, jo odprite v PDF obliki 

na povezavi (gumb spodaj). 

 

V kolikor pod posamezno fotografijo vir ni izrecno naveden, je fotografija last arhiva Združenja VSO. 

 

Spletna stran Združenja VSO: www.vso.si 
Spremljajte VSO tudi preko socialnih omrežij:  

Facebook: https://www.facebook.com/zdruzenje.za.vrednote.slovenske.osamosvojitve/?fref=ts 
Twitter: @VSO_Slovenija 

1. 9. 2019 

http://www.vso.si/
https://www.facebook.com/zdruzenje.za.vrednote.slovenske.osamosvojitve/?fref=ts

