
ČAROBNE BESEDE 

Spoštovani starši, dragi učenci in učenke, dober dan! 

Sedaj pa smo res že dolgo doma. Če se še spomnite, smo se pred nekaj časa lotili uporabe 

»čarobnih« besed. Najprej smo se dogovorili, da bomo primerno uporabljali besede 

pozdrava. Naš dogovor je bil, da se pozdravimo, ko se tisti dan prvič srečamo v razredu, 

garderobi, na hodniku ali  morda celo že na kombiju. Rekli smo, da se učenci med seboj 

pozdravljate z zdravo, učitelje pa pozdravite z dobro jutro ali dober dan. Pozdravimo se tudi, 

ko mislimo, da se v tistem dnevu vidimo zadnjič. Takrat uporabljamo besede nasvidenje, 

adijo. Naš dogovor je bil, da v začetku pri učencih, pri katerih bo to potrebno, najprej 

pozdravijo učitelji, proti koncu pa smo tako lepo napredovali, da ste že najprej pozdravili 

učenci, učitelji pa smo vam odzdravili.  

Prva tako smo se učili uporabe lepih besed v jedilnici. Ne smemo pozabiti na »dober tek« in 

»hvala« ali »hvala enako«.  

Vse te besede smo že dobro usvojili in pozdravljanje nam je šlo že dobro »iz ust«. Upam, da 

na vse to niste pozabili. Tudi doma je prav, da se pozdravimo zjutraj, ko vstanemo, zvečer, ko 

gremo spat, pa tudi po telefonu, če se s kom pogovarjamo. Pa da si pred jedjo zaželimo 

»dober tek«. 

Naslednji korak, ki bi ga sicer naredili v šoli, a ga bomo sedaj »preselili« domov bo uporaba 

besed prosim in hvala. 

Vsak človek, ki zmore ubesediti svoje želje, potrebe, zahteve, se pravi, vsak ki zna povedati, 

kaj bi rad, kaj zahteva, kaj si želi, zmore uporabljati tudi besedici PROSIM in HVALA. To seveda 

ni nič novega, a se nam včasih zgodi, da na te čarobne besede pozabimo in se nam zdi, da je 

dovolj, če samo rečemo »hočem, daj mi, naredi to, prinesi mi …«. Prva gotovo je lepše slišati, 

če tem našim željam in zahtevam dodamo še besedico »prosim« in ko željeno dobimo ali ko 

nekdo za nas nekaj naredi rečemo še »hvala«. 

Zato vsa prosim, če ste doma vsi skupaj pozorni na pozdrave in na uporabo besedic PROSIM 

in HVALA. 

Ni potrebno nobeno dodatno delo. Starši se skušajte samo navaditi, da želje, potrebe, 

zahteve preslišite, če zraven ni besedice PROSIM. Ko pa nekaj naredite ali nekomu nekaj 

prinesete, pa zahtevajte še HVALA. Seveda je pomembno, da smo pri tem dober vzor. Otroci 

bodo namreč lažje delali nekaj, kar bodo tudi videli in slišali.  

Čeprav bo kdo mislil, da vse to ni potrebno, pa boste po nekaj dneh uporabe »čarobnih« 

besedic ugotovili, da ni bilo potrebno vložiti nobenega pretiranega truda, življenje pa bo 

postalo za odtenek lepše, bolj prijazno. In verjemite, vsak odtenek prijaznejšega prispeva k 

skupnemu končnemu rezultatu, ki pa naj bo usmerjen k temu, da drug drugemu izkazujemo 

spoštovanje, prijaznost, pripadnost, ljubezen… Pa čeprav s povsem preprostimi besedicami.  

Hvala za sodelovanje!     Kristina Podgorelec, svetovalna delavka 


