
OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

Danes se je na naši šoli odvila radijska oddaja, namenjena obeležitvi dneva samostojnosti in 

enotnosti, prav tako smo nekaj besed namenili še božičnemu in novoletnemu času. Z glasbenimi 

točkami so se predstavili Blažka Finc, Vanesa Berložnik, Matija Menzinger in šolski zborček, v 

recitacijah različnih pesmi pa so se izkazali Nik Tašič, Svit Serušnik, Julija Gradišnik, Filip Dobnik in 

Ajda Serušnik. Skozi celotni program sta nas vodili devetošolki Larisa Hanžekovič in Neža Slemenik. 

Pri soustvarjanju programa so sodelovali vsi učenci šole, saj so pisali o tem, kaj njim kot 

posameznikom pomenijo besede samostojnost, enotnost in svoboda, pisali so voščila domovini … 

in nenazadnje so pisali voščila eden drugemu. 

Kaj nam torej pomeni samostojnost? 

- da nekaj naredimo sami 

- da si pogumen 

- da si sam svoj šef 

- da nisi odvisen od koga drugega 

- da ti nihče ne teži 

- da si odgovoren zase in da staršem ni treba plačevati stvari, ki si jih uničiš 

- da lahko delaš na vrtu 

- da lahko sam hraniš svoje živali 

- da "skoz" stojiš 

- da lahko imam motor 

- da lahko grem sama na sprehod s svojim psom 

- ko imaš v razredu svojo punco 

 

In kaj enotnost? 

- sodelovanje 

- povezanost 

- da si drug drugemu pomagamo in smo enaki med seboj 

- da imamo enake pravice 

- da imamo vsi enake puloverje ali hlače 

- da se imamo vsi radi 

- ekipa reševalcev in gasilci so kot enota 



- da smo spoštljivi in prijazni  

- da je Slovenija samo ena 

 

Pa svoboda? 

- da si vesel 

- da greš ven in se lahko natekaš 

- da greš lahko v gore 

- da lahko greš v šolo 

- najbolj neprecenljiva stvar 

- da te kdo ne matra 

- imeti pravico do življenja, hrane, vode 

- veter v laseh, prosta pot 

- da živimo v miru, brez vojn 

- biti brez omejitev 

- da ob tem, kar počneš, uživaš 

- polje žita 

 

Ostale misli in voščila so razstavljena v avli naše šole. Voščila, ki so jih učenci namenili eden 

drugemu (razred razredu), pa krasijo njihove matične učilnice.  
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