
STE BILI KAJ PRIDNI? 

 

Sem Lucija, socialna pedagoginja, zaposlena kot učiteljica za dodatno strokovno pomoč. Svoj 

poklic imam izredno rada. Od nekdaj sem si želela delati z ljudmi, še posebej z otroki, ker 

verjamem, da se za pedagoški poklic rodiš in je neke vrste poslanstvo. Poklic socialne 

pedagoginje preprosto ponotranjiš, povsod deluješ na podoben način, saj je pridobljeno znanje 

zelo uporabno na vseh področjih in seže v vse odnose, ki jih gradiš v življenju. Tako kot delujem 

v šoli, tako delujem tudi doma.  

K zapisu me je spodbudil prihajajoči december. Čas obdarovanja in prihod dobrih mož. Bolj 

kot se bliža, večkrat slišim stavek, ki ga v teh dneh v šoli slišim precej pogosto: »Miklavž me 

gleda, vidi, da nisem priden in ne bo nič prinesel«, »Če bom pridna, mi bo Božiček prinesel 

darila, drugače pa samo palico«, »Obljubil sem, da bom priden, …«. 

Ja, z besedo priden imam večkrat težave. Zato otroci vedo, da bo moje naslednje vprašanje: 

»Kaj pa zate pomeni biti priden?« In takrat največkrat ugotovim, da jim beseda »priden« kaj 

veliko ne pove o njih samih in o njihovih dobrih lastnostih. Nasprotno pa beseda »poreden« ne 

daje vpogleda v njihovo vedenje takrat, ko njihov odziv ni najbolj primeren. Obenem pa ne daje 

nobenega zavedanja, kakšen odziv bi bil bolj primeren.  

Namen zapisa ni izkoreniniti besede priden, prav tako ni namen pisati o tem, kakšen je njen 

vpliv na vzgojo in odraščanje, o tem je veliko zapisanega. Roko na srce, težko jo bomo 

kadarkoli odstranili iz našega besedišča, še posebej, ker je dediščina prejšnjih generacij. Včasih 

se tudi sama zelo trudim najti zamenjavo, a na koncu ugotovim, da je občasno tudi ta čisto na 

mestu.  

 

Namen pa je, da vas povabim k razmisleku in vam ponudim listo nekaterih pridevnikov, s 

katerimi lahko bolje opišemo otrokovo vedenje oziroma njegove lastnosti. Kot primer, namesto 

vprašanja: »Si bil kaj priden?«, tega lahko zastavimo drugače: »Si bil prijazen do koga? Je bil 

kdo prijazen do tebe?« Tako bomo tudi več izvedeli o dnevu svojega otroka ali učenca, saj ga 

spodbudimo, da pove več o sebi.  

 

Pridevnike uporabljam tudi pri svojih urah kot pripomoček za spodbujanje samozavedanja, 

razmišljanja o sebi, za razmislek v čem so otroci dobri, katera so njihova močna področja … 

Ena od možnosti izvedbe je, da učenec iz kupčka izvleče posamezno kartico z lastnostjo, potem 

pa jo razporedi na enega od dveh pripravljenih kartončkov. Če oceni, da lastnost zanj drži, jo 

položi na kartonček »moje značilne lastnosti«, ostale pa na »manj značilne lastnosti«. Možnosti 

za izvedbo je več. Pomembno pa je, da učenca sproti usmerjamo in mu pomagamo razumeti in 

ubesediti njegovo razmišljanje. 

 

Dragi bralec oziroma bralka, dajem ti izziv. Zagotovo boste naleteli na situacije, ko vas zamika, 

da bi rekli besedo »priden«, takrat se spomnite na to listo in poskusite na drugačen način. Male 

spremembe v odnosih so vedno dobrodošle .  

 

Srečno! 

 

 



Lista pridevnikov (moški spol velja za oba spola): 

 

- bister    - igriv  - dober poslušalec  - dober prijatelj 

- pogumen        - iskren  - domiseln   - natančen 

- čustven    - dobrosrčen             - navdušen   - marljiv 

- delaven    - dosleden                - ljubezniv   - miren 

- odgovoren                         - odločen  - prepričljiv          

- pazljiv   - pogumen  - prijazen  

- pomirjujoč    - pošten   - pripravljen pomagati 

- prizadeven    - pustolovski   - radoveden 

- samostojen    - skrben   - sočuten  

- spoštljiv    - sposoben   - spreten   

- velikodušen   - umirjen                     - zabaven 

- vztrajen                               - optimističen              - vesten 

- zanimiv                  - prijeten 

- zgovoren                             - ustvarjalen 

 


