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November – mesec preventive (šolsko leto 2019/2020) 

Obvestilo za starše 

 

NOVEMBER 2019 – MESEC PRIJAZNOSTI  
 

Spoštovani starši! 

 

Tretji teden meseca prijaznosti smo začeli z Zgodbo o dveh volkovih. Jo poznate? Jo tudi 

razumete?  

 

Dnevne spodbude za tretji teden: 

 Ponedeljek, 18. 11. 2019: Tako lep nasmeh imaš. Nasmehni se nekomu, ki je 

žalosten ali slabe volje, in mu tako polepšaj dan. 

 Torek, 19. 11. 2019: Bodi usmiljen. Če te je kdo prizadel, mu odpusti. Če ti gre kdo 

»na živce«, najdi prijazno pot do njegovega srca.  

 Sreda, 20. 11. 2019: Bodi vljuden. Uporabljaj besedi »hvala« in »prosim«. 

 Četrtek, 21. 11. 2019: Bodi sočuten. Vprašaj svojega prijatelja, kako se počuti in ga 

pozorno in z zanimanjem poslušaj. Potrudi se, da ga boš razumel. 

 Petek, 22. 11. 2019: Bodi prijazen do sebe in poskrbi za svoje zdravje. Danes ali 

med vikendom si privošči sprehod v naravi. S seboj povabi še koga.  

 

Pripravili: Maja Cimerman Franjić in Katja Nastran 
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ZGODBA O DVEH VOLKOVIH 
 

Nekega večera je dedek plemena Cherokee pripovedoval svojemu vnučku o bitki, ki se 

dogaja znotraj nas. 

 

Rekel je: »Moj vnuk, ta bitka stalno poteka med dvema 'volkovoma' znotraj vseh nas. 

Eden je Hudoben. Jezen je, nevoščljiv, ljubosumen, žalosten, veliko obžaluje, 

pohlepen, aroganten, samo pomilujoč, kriv, zamerljiv, ima občutek manjvrednosti, 

laže, je lažno ponosen, ima občutek večvrednosti in je egoističen. 

 

Drugi pa je Dober. Vesel, miren, ljubeč, upajoč, spokojen, usmiljen, 

prijazen, dobronameren, sočuten, radodaren, resnicoljuben in zaupljiv.' 

 

Vnuček je razmišljal o tem in vprašal dedka: »Dedek, kateri volk pa zmaga?« 

 

Dedek je preprosto odgovoril: »Tisti, ki ga hraniš.« 

 

 

 


