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PRIJAZNI DO DUHA IN TELESA

O prijaznosti

se ne pogovarjamo prav pogosto. Radi imamo prijazne ljudi, saj se ob njih

počutimo dobro, vendar o prijaznosti redko govorimo kot o

vrednoti, ki se je lahko

naučimo.
tem tednu izvedli
projektni dan z naslovom »PRIJAZNI DO DUHA IN TELESA«.
Prav zato smo na Srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije v

Dijaki so v prvem delu prisluhnili članu društva Še vedno vozim, vendar ne hodim, Žigu Brezniku,
ki je z nami delil svojo zgodbo o tem, kako pomembno je, da smo v prometu odgovorni do sebe in
drugih, saj so posledice neodgovornosti lahko katastrofalne.
Dijaki so si nato gledali posnetek pogovora Boruta Veselka in njegove hčere Katarine Veselko, ki
sta z voditeljico Ksenijo Horvat razmišljala o prijaznosti. Nato pa so dijaki zaključili dan s športno
aktivnostjo v svojem domačem okolju oz. so poskrbeli za prijaznost tudi do svojega telesa.
Vaše hčere in sinovi, zdaj naši dijaki, so v tem dnevu zagotovo prišli do kakšnega zanimivega
spoznanja. Morda bi ga radi delili z vami. Zato vas vabimo, da si tudi vi ogledate posnetek
pogovora, ki govori o prijaznosti in le-to negujete skupaj svojimi otroki.
Aristotel je dejal, da je značilnost dobrega človeka, da pokaže prijaznost do drugih

in ničesar ne zahteva v zameno, kar je v vsakdanjem življenju zagotovo izziv. Zelo težko
je namreč, če smo prijazni, v zameno pa dobimo neprijaznost. A to pomeni le, da je potrebno s
prijaznostjo vztrajati. Neprijaznost je vedno znak nemoči, šibkosti, negotovosti, strahu …
Gre predvsem za to, da se čim večkrat preprosto in predvsem odločimo, da bomo prijazni.
Ta odločitev nato počasi postane del naše podzavesti in se spremeni v navado.

Vabimo vas, da si ga ogledate in se o njem pogovorite tudi s svojimi otroki:
https://www.youtube.com/watch?v=p26jCleuCLU
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