
DREVO MIRU 

V prvih mesecih letošnjega šolskega leta smo se učenci prvih, osmih in devetih razredov 

osredotočili na vrednoto MIR.  

 

Razmišljali smo o miru, poslušali glasbo, gledali film in ustvarjali. Porodila se nam je zamisel, 

da bi skupaj izdelali drevo miru. Izbrali smo Slovencem zelo ljubo drevo lipa. 

Lipa 

 

Lipa je starim Grkom in Rimljanom simbolizirala prijateljstvo ter nežno, zvesto ljubezen. 

Germanom pa življenje, srečo, ljubezen in resnico; torej vrednote, ki jih želimo imeti v 

življenju. 

To drevo je bilo v srednjem veku prostor družabnega srečevanja in druženja vaške skupnosti 

ter hkrati prostor skupnega odločanja o skupnih zadevah. Pod senčnimi krošnjami takšnih lip 

so bile pogosto kamnite mize in klopi, na katerih so posedali vaški veljaki in ostali vaščani. 

Pod lipo so se ljudje pogovarjali, prepirali, se smejali… 

V obdobju narodnostnega prebujanja Slovencev in njihove rastoče narodne zavesti je postala 

lipa eden od simbolov slovenstva. Največji simbolni pomen je povezan z nastankom 

slovenske državnosti, lipa, ki je bila pred petindvajsetimi leti, na dan razglasitve neodvisnosti 

in državne suverenosti Republike Slovenije, zasajena na Trgu republike pred slovenskim 

parlamentom. 



Nastajanje drevesa 

Fantje devetih razredov so poskrbeli za vse potrebno in pod mentorstvom hišnikov je v urah 

pred poukom začelo nastajati naše drevo. 

 

Učenci prvih razredov so po deblu odtisnili svoje dlani. Potrebnih je bilo veliko rok, da je 

drevo dobilo končno podobo. Z odtisi stopal so poskrbeli, da je drevo dobilo svoje korenine.  

 

   



Osmošolci in devetošolci so razmišljali in se pogovarjali o miru. Svoja razmišljanja so zapisali. 

 

 

Lipove liste so oblikovale trojke učencev pri medrazrednem sodelovanju: učenec prvega, 

osmega in devetega razreda. Učenci višjih razredov so iz zelenega papirja izrezali lipove liste 

in nanje zapisali svoje misli o miru. O vsebini in pomenu misli so se pogovorili s prvošolci, ki 

so potem pod njihovim mentorstvom misli ilustrirali. 

  

  



Nekaj misli o miru 

Želim si, da bi v družinah vladal mir. 

Želimo si, da bi bil ves svet v mir odet. 

Želimo si, da bi v državi vladal mir, v ospredju naj bo pravičnost in poštenost. 

Mir je, da si tiho. 

Želimo, da v svetu ni vojn in da se med seboj razumemo, da smo prijatelji.  

Želimo, da smo vsi prijazni drug do drugega in si pomagajo med sabo. 

  
 

  
 

  
 

Potrebovali smo samo še vrvice in liste smo lahko obesili. 

Drevo je bilo končano in na njem naše želje za boljši, lepši in pravičnejši svet. 



Predstavitev drevesa 

Naše drevo miru je bilo predstavljeno na prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti. 

Ponosno je stalo na odru, ob njem pa nekaj ustvarjalcev, ki so v imenu vseh prvošolcev, 

osmošolcev in devetošolcev predstavili nastajanje drevesa, povedali nekaj misli o miru ter 

lipi dodali še nekaj prav posebnih listov. 

 

 

 



Postavitev v večnamenski prostor 

V mesecu januarju smo drevo postavili v večnamenski prostor. Vabimo vas, da si ga ogledate 

in preberete misli. Naj nas vodijo, da bomo še naprej živeli v miru. 

 

 


