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INFORMACIJE O AKTIVNOSTIH V TEDNU OTROKA® 2022 

 

 

Spoštovani, 

 

letošnji Teden otroka®, ki že od leta 1954 poteka vsak prvi teden v oktobru, nosi sporočilo SKUPAJ SE 

IMAMO DOBRO. Osredotočili se bomo na druženje z vrstniki in grajenje medsebojnih odnosov, kar je 

nujno potrebno za ustrezen socialni in psihološki razvoj otrok. A v preteklih dveh letih so bili zaradi 

epidemiološke situacije za to zelo prikrajšani. Posledično so se pri otrocih povečale duševne stiske. Podatki 

našega TOM telefona kažejo, da je prav prijateljstvo nekaj, po čemer mladi najbolj hrepenijo; da imajo 

družbo, v kateri se dobro počutijo, si zaupajo, se pogovarjajo ter nizajo skupne dogodivščine.  

Da bi otroke kar čim bolj spodbudili k novim skupnim dogodivščinam, seveda "v živo" s prijatelji, tokratna 

glasbeno obarvana poslanica nosi naslov "Skp se mava dobr" , njen avtor in izvajalec pa je priljubljeni raper 

NIPKE,  ki je tudi letošnji ambasador Tedna otroka®.  

 

Kjer je glasba, je tudi ples. Zato smo za vrtčevske otroke in učence osnovnih šol pripravili plesni natečaj. Če 

pa bi se raje prepustili umetniškemu ustvarjanju, sodelujte na našem likovnem natečaju.  Več informacij 

najdete v priponkah!  

 

O pomenu druženja z vrstniki in sklepanja prijateljstev bomo s strokovnjaki in otroki spregovorili tudi na 

posvetu, ki bo v ponedeljek, 3. 10. 2022, od 10. do 11. ure v Konferenčni dvorani AMZS (Dunajska 128) v 

Ljubljani. Gostje posveta bodo: Nina Babič, predsednica Zveze prijateljev mladine Maribor; Slavko Pregl, 

mladinski pisatelj; Vid Žveglič, mladostnik, predsednik Otroških parlamentov in Željko Božič, koreograf 

plesne šole Kazina. Poleg njih bosta o svojih izkušnjah spregovorila tudi Bošjtan Nipič – Nipke, raper in Lara 

Nedeljković, paraplesalka. 

Za udeležbo na posvetu se, prosimo, prijavite na info@zpms.si, do 29. 9. 2022. 

 

V priponkah vam pošiljamo grafične materiale, ki jih lahko uporabite za družbena omrežja (naslovnica za 

Facebook, posamezne sličice) ali za na oglasne deske (plakat, ki si ga lahko natisnete v poljubni velikosti, 

priporočena je A3). 

 

Lepo vas pozdravljamo ter vam želimo plešoč in ustvarjalen Teden otroka! 

Zveza prijateljev mladine Slovenije 
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