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Otroci niso nikdar posebno dobro poslušali starejših, 

so jih pa vedno zvesto posnemali. 

(James Baldwin) 
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POVZETEK 

 

Z diplomsko nalogo sem želela ugotoviti, kako vzgojitelji, otroci in starši izrekajo pozdrave 

ob prihodu in odhodu v vrtec. Zanimalo me je tudi, kako vzgojitelji in otroci izrekajo zahvale 

in opravičila v vsakodnevnih situacijah v času bivanja v vrtcu. 

 

V teoretičnem delu sem opredelila, kaj je vzgoja in kakšna naj bi bila v vrtcu (kdo je 

vzgojitelj in katere so njegove naloge ter kakšna je komunikacija v vrtcu), kaj je odnosni 

govor ter kaj so pozdravi, zahvale in opravičila ter kako jih izrekamo. 

 

V empiričnem delu sem prikazala rezultate raziskave, ki sem jo izvedla v štirih skupinah 

različno starih vrtčevskih otrok. Ugotovila sem, da so otroci v preučevanih skupinah 

posnemali odrasle. Pri pozdravih se je izkazalo, da se starši in vzgojiteljice običajno 

pozdravijo, medtem ko otroci slabo pozdravljajo. Pri izrekanju zahval in opravičil so se 

vzgojiteljice v večini opravičile in se zahvalile, pri otrocih pa so rezultati pokazali majhen 

odstotek izrečenih opravičil in nekoliko več izrečenih zahval.  

Vzgojiteljice in otroci običajno pozdravljajo neuradno, medtem ko se zahvalijo in opravičijo 

večkrat uradno. Moški pogosteje kot ženske pozdravijo vzgojiteljico uradno in tudi 

vzgojiteljice so z moškimi bolj uradne kot z ženskami. Delovna doba in stopnja izobrazbe 

vzgojiteljic ni povezana z izrekanjem pozdravov, zahval in opravičil. 

 

 

 

KLJUČNE BESEDE 

vzgojiteljice, otroci, starši, vrtec, pozdrav, zahvala, opravičilo, uradno in neuradno 

sporazumevanje  
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ABSTRACT  

In my diploma work I've wished to find out how the nursery teachers, children and parents 

express the greetings arriving and leaving the day nursery. I was also interested how they 

express thanks and apologies in their everyday situations while staying in the day nursery. 

 

In the theoretical part I've defined the nurturing and its way in the day nursery ( who the 

nursery teacher is, his tasks, and what is the communication like in the day nursery), the 

relation speech, the grreetings, thanks, and apologies and the way of expressing them. 

 

In the empirical part there are the results of my research made in four groups of variously 

aged children in the day nursery. I've found out they are imitatig the adults. As for greetings 

they are usual by the parents and nursery teachers but bad by children. Thanks and apologies 

were mostly expressed by the nursery teachers. A low percentage of apologies were expressed 

by children, and some more of thanks. 

The nursery teachers and children are usually greeting unformally, but they often thank and 

apologize formally.Men are greeting the nursery teachers formally more often than women. 

The nursery teachers are more formal with men than women with women as well. 

Expressing thanks, apologies and greetings is not connected with the nursery teachers'  degree 

of education and working period. 

 

KEY WORDS 

nursery teachers, children,parents, day nursery, greeting, thanks, apology, formal and 

unformal communication. 
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1 UVOD 

 

Že v predšolskem obdobju se otroci srečujejo z vljudnostnimi izrazi. V prvih letih življenja 

poslušajo in se učijo od odraslih, kasneje pa jih že tudi sami začnejo uporabljati. Odrasli 

moramo pri tem čim bolj spodbujati otroke in se zavedati, da imamo velik vpliv na to, ali bo 

otrok v pričakovanih okoliščinah znal npr. pozdraviti, se zahvaliti in se opravičiti (npr. ali bo 

pozdravil, ko bo prišel v vrtec, ali se bo zahvalil, ko bo dobil darilo za rojstni dan, ali se bo 

znal opravičiti, če bo naredil napako).  

Pozdravi, zahvale in opravičila so dvogovorna povezovalna besedila (Cajhen idr., 2009); 

tvorimo jih zato, da naslovniku pokažemo osnovno vljudnost. Opazila sem, da odrasli 

velikokrat pozabijo pozdraviti, ali se zahvaliti, ali se opravičiti. Odločila sem se, da raziščem, 

kako je s tem v vrtcu. Starši, ki zjutraj pripeljejo otroka v vrtec, naj bi pozdravili vzgojitelja, 

posnemal naj bi jih otrok, vzgojitelj pa naj bi obema odzdravil. Dogajanje v skupini otrok je 

nato polno raznih pripetljajev, ki zahtevajo tudi zahvaljevanje in opravičevanje – tako otrok 

kot vzgojiteljev.  

V diplomski nalogi sem želela raziskati, kolikokrat v vrtčevskih skupinah različno starih otrok 

slišimo pozdrave, zahvale ali opravičila; kdo izreka več pozdravov, zahval in opravičil – 

otroci ali vzgojitelj; v katerem starostnem obdobju otroci in vzgojitelji najpogosteje izrekajo 

pozdrave, zahvale in opravičila; na kateri način vzgojitelji in otroci izrekajo pozdrave, zahvale 

in opravičila – ali vzgojitelji in otroci uporabljajo uradne ali neuradne pozdrave, zahvale in 

opravičila. Zanimalo me je tudi, ali sta dolžina delovne dobe in stopnje izobrazbe vzgojiteljev 

povezani s pogostostjo izrekanja pozdravov, zahval in opravičil in ali se matere in očetje 

razlikujejo glede na (ne)formalnost pozdravljanja vzgojiteljev. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

 2.1 VZGOJA 
 

Vzgoja pomeni delovanje staršev in vzgojiteljev na otroke. To se dogaja neprenehoma in v 

vsesplošnem obsegu. Mlada generacija je ves čas v stiku s starejšimi in od njih prejema 

vzgojne vplive. Takšni vplivi se ne izražajo samo takrat, ko starši in vzgojitelji zavestno 

posredujejo svoje lastne izkušnje. Obstaja tudi nezavedna vzgoja, ko z lastnim zgledom, s 

svojimi besedami in dejanji kontinuirano oblikujemo duše otrok (Durkheim, 2009). 

 

Immanuel Kant  

 

Kant pravi, da je vzgoja umetnost. Do naravnih zasnov pri človeku ne pride samo od sebe, zato 

je vsa vzgoja neka umetnost. (Kant, 1988) 

Kant pravi: »Otroke naj se vzgaja tako, kot je primerno, ne sedanjemu, temveč bodočemu, po 

možnosti boljšemu stanju človeškega rodu.« (Kant, 1988: 152)  

Kant (1988) pojem divjost opiše kot »neodvisnost od zakonov«. (prav tam: 148) Po Kantu 

mora biti disciplina uporabljena zelo zgodaj, ker se pozneje človek težje spremeni.  

 

 

Jean Jacques Rousseau  

 

Rousseau pravi, da je človek po svoji naravi dober, pokvari ga družba.  

Človek bi moral živeti v skladu z naravo, družbenimi zakoni, vrednotami, normami. Rousseau 

za vzgojo predlaga najprej socialno izolacijo posameznika in nadzorovano vzgojno okolje. V 

njem se posameznik lahko v popolni meri razvija.  

Rousseau (1959) pravi: »Rodimo se slabotni in potrebujemo moči; smo prav brez vsega in 

potrebujemo podporo; smo brez pameti in potrebujemo razsodnost. Vse, kar nam manjka ob 

rojstvu in kar nam je potrebno pozneje, dobimo z vzgojo. To vzgojo dobivamo od narave, od 

ljudi in od stvari.« (Rousseau, 1959: 36) 
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Stebri vzgoje: 

a) Najtrdnejši temelj tudi za vzgojo družine gradita zakonca na duhovnem zakonu, to je 

ustvarjanju duhovne harmonije. Duhovna harmonija pomeni »razumeti se med seboj in z 

drugimi« (Žerovnik, 1992). 

 

b) Ljubezen je modrost, dobrota, pravičnost, odpuščanje je višek ljubezni. Sovraštvo in 

indiferentnost (brezbrižnost, mračnost) je neumnost, pogubnost in zato ne sodita v družino. 

Prav na indiferentne odnose smo v družini premalo pozorni, le-ti pa so ravno za otroke zelo 

ogrožajoči (Žerovnik, 1992). Fontana (1995) pravi, da se otroci rodijo z močnim potencialom 

ljubezni, vendar se ta v veliki meri razvije glede na okolje. V prvih dveh letih življenja 

poteka proces navezovanja. V tem procesu se otrok čustveno osredotoča na skrbnika in 

potrebuje od njega dobršno mero ljubezni in pozornosti. Če je za te dobrine prikrajšan, se 

preneha odzivati na svet odprto in spontano.   

 

c) Zgledi so najmočnejše vzgojno sredstvo za otroke in mladostnike pa tudi za druge. 

(Žerovnik, 1992). Starši se vse premalo zavedajo, da je vzgled najučinkovitejše vzgojno 

sredstvo. Starši vzgajajo vsak dan, prav vsako minuto, s svojim lastnim zgledom. Mnogo 

staršev, vzgojiteljev in učiteljev otroku govorijo, kaj je dobro, medtem ko sami ne upoštevajo 

teh vsebin in to privede do vzgojnega neuspeha. Otroci so zelo intuitivni in pametni, zato 

starše hitro spregledajo. Ne naredijo tistega, kar jim rečejo starši, ampak tisto, kar vidijo, da 

starši delajo. Npr. starši otroku pridigajo, da naj ne pije alkohola, sami pa ga uživajo. Ali pa 

mu govorijo, kako pomembna je zdrava prehrana, ob naslednji priložnosti pa zavijejo v 

gostilno s hitro hrano. S takšno vzgojo starši goljufajo sebe in otroka. Otrokom morajo biti 

odrasli zgled, to pomeni, da morajo sami živeti takšno življenje, kot si ga želijo za otroke. 

(Društvo izziv, 2011) 

 

č) Gotovost (samozavest) pridobi otrok ali mladostnik, če pripada družinski skupnosti. 

Samozavest prinaša osebno moč, mir in osebni ponos. (Žerovnik, 1992). 

 

d) Spoštovanje: spoštljiv odnos je potrebno razviti do samega sebe in do drugih. Da bodo 

otroci zmogli slediti temu spoštljivem odnosu, moramo spoštovati tudi otroke. Le tako bo 

otrok vpijal spoštovanje v vsakdanjih medčloveških odnosih, kajti spoštovanja se ni mogoče 

učiti iz knjig (Žerovnik, 1992). 
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e) Svoboda: čim bolj se otrok istoveti s starši, tem bolj se razvija v svobodno osebnost. Ni 

svobode v tem, da nam je vse dopuščeno, da otroku vse dopustimo. Svobodo nosimo v svoji 

notranjosti, zunanji svet nam je ne more dati v popolnosti (Žerovnik, 1992). Žgavc (2000) 

pravi, da otrokom pomagajo meje, da prevzamejo odgovornost za svoje izbire in da ne 

prevzemajo odgovornosti za dejanja drugih. Pravila dajejo otroku tudi občutek varnosti. Če 

otrok ve, kaj se od njega pričakuje in kaj je dovoljeno, ima varne meje, znotraj katerih lahko 

občuti svobodo in neodvisnost. Če mej in pravil ni, pride do velikih težav.  

 

f) Ugled: na nekaj v sebi mora biti ponosen vsak. Tudi v otroku in mladostniku je ponos 

močno področje in tam bodo starši in vzgojitelji zadovoljili potrebo po ugledu (Žerovnik, 

1992). 

 

g) Osebni odnos do otroka ali osebni nagovor: vzgojo moramo graditi na osebnem odnosu do 

otrok. (Žerovnik, 1992) 

 

Starši se pri vzgoji prav tako kot nekoč srečujejo s težavami. Nekoč so težave reševali skupaj 

z drugimi člani svoje razširjene družine. Danes večina družin živi v majhnih bolj ali manj 

izoliranih skupnostih, zato starši iščejo pomoč zunaj svojega družinskega kroga v 

specializiranih institucijah in sredstvih množičnega obveščanja (Vonta, 1998). 

 

Za sodobne družine v razvitem svetu je značilno, da večina mater otrok dela zunaj svojega 

doma, narašča število družin z enim roditeljem, v katerih otroci odraščajo brez podpore 

moškega vzorca v družini (Vonta, 1998). 

2.2 VZGOJA V VRTCU 
Vzgojitelj v najširšem pomenu te besede je tisti, ki vzgaja. Med vzgojitelje lahko vključimo 

starše, neprofesionalne varuhe/ varuhinje, poklicne vzgojitelje/ vzgojiteljice, ki delajo v vrtcu. 

Slovenski termin vzgojitelj/-ica uporabljamo za osebo, ki vodi oddelek otrok v vrtcu in ima za 

to delo ustrezno izobrazbo (Batistič Zorec, 2003). Vzgojitelj je tisti, ki se po strokovni presoji 

odloča katero predlagano vsebino in dejavnost bi izvajal, kdaj in kako (Kurikulum za vrtce, 

1999). 

Vzgojiteljevo delo obsega pripravo, načrtovanje in izvajanje vzgojnega dela, delo s starši ter 

sodelovanje pri organizaciji življenja v vrtcu. Pomembno je, da vzgojitelj dejavnosti 

predhodno načrtuje na podlagi temeljitega poznavanja in razumevanja otrokovega razvoja in 
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njegovih potreb. Vzgojitelj izbira ustrezne vsebine, oblike in metode dela. Zaradi spremljanja 

otrokovega razvoja vzgojitelj opazuje otroke pri različnih dejavnostih in v različnih 

okoliščinah. Poskrbeti mora za primerno časovno razporeditev in oblike izvajanja dnevnih 

opravil, prehrane, higiene, počitka in bivanja na prostem. Sodelovanje s starši poteka v okviru 

različnih dejavnosti v vrtcu. Vzgojitelj se nenehno strokovno izpopolnjuje. (Zavod RS za 

zaposlovanje, 2010) 

»Odrasli v vrtcu delujejo s svojim vedenjem v celoti spodbudno in pomirjajoče, vljudnost in 

spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju je zgled za otroke. Vzgojitelj, pomočnik 

vzgojitelja ali druga odrasla oseba, ki lahko sodeluje pri vzgojnem procesu, je ves čas z otroki 

in med otroki, bodisi v mali, večji skupini ali individualno; v vseh teh interakcijah je odrasla 

oseba usmerjevalka, vendar ne direktivna, in praviloma zgled za prijetno in prijazno 

komunikacijo« (Kurikulumu za vrtce,1999: 12).  

Komunikacija je proces, v katerem poteka  izmenjava podatkov in informacij za medsebojno 

sporazumevanje (Kos, 2007).  Beseda komunicirati izhaja iz latinske besede communicare, 

ki pomeni razpravljati, vprašati za nasvet, posvetovati se (Ucman, 2003). Komuniciranje 

poteka z besedami, gibi, mimiko in je več kot le pogovarjanje. Tudi molk je seveda oblika 

komuniciranja. Komunikacija je vedno dvosmeren proces, saj je povezana s sočasno 

medsebojno zaznavo in medsebojno izmenjavo sporočil. (Kos, 2007).  

 

Kakšna je komunikacija v vrtcu: 

– pozitivna komunikacija (individualni stik z otrokom ob prihodu v vrtec, igra po želji, 

na sprehodih …), 

– negativna komunikacija (opozorila, ukazi, grožnje …), 

– besedna komunikacija (spodbude, pohvale, nepripravljeni pogovori …), 

– nebesedna komunikacija (objeti otroka, pobožati otroka, pokloniti nasmeh, prijazen 

pogled …). (Tabor, 1988) 

 

Komunikacija med vzgojitelji 

Pomembno je, da je govorni del komunikacije jasen in nedvoumen in se s tem izognemo 

sporu in stresu. Govorice telesa v veliki meri  ni mogoče popolnoma nadzorovati. Potruditi se 

moramo, da se ob žalosti in razburjenju nekoliko »ponaredimo«, ker nas na vsakem koraku 

spremljajo in posnemajo otroci. (Kosec, 2005) 
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Sodelavki morata biti med seboj iskreni, si morata pomagati, spoštovati in razviti 

prijateljstvo. Morata znati sprejemati tudi kritike in se nekoliko prilagajati druga drugi. 

Pomembna je tudi delavnost, vestnost, poštenost in vse to vpliva na kvalitetno komuniciranje. 

(Jerebič, 1988) 

 

Komunikacija med vzgojitelji in otroki 

Komunikacija med otroki in vzgojitelji je še pomembnejša in raznovrstna. Ko otrokom 

zadamo nalogo, se trudimo, da smo kar se da jasni, ker je to pogoj za uspešno opravljeno 

nalogo in dosežene cilje. (Kosec, 2005) 

Otroci z vzgojitelji veliko komunicirajo in se načina podajanja sporočil sploh ne zavedajo. Na 

to so pozorni vzgojitelji. Mlajši otroci uporabljajo največ nebesedne komunikacije. Starejši 

otroci pa vsebino izražajo z več besed, to pa podkrepijo z mimiko in kretnjami (Kosec, 2005). 

Otrokov besedni zaklad ni toliko razvit, da bi otrok izražal vsa svoja občutja in želje. Otrok 

izraža svoje ugodje in neugodje z zadovoljstvom, smehom, s slabo voljo, z agresivnostjo. 

Vzgojitelj mora njegovo izražanje prepoznati, ga razumeti in se mu na primeren način 

približati (z besedno komunikacijo, s pomočjo igre, z dotikom itd.). (Mohorčič, 1988) 

Pomembni elementi za pozitivno interakcijo med otroki in vzgojitelji so: »nasmeh, dotik, 

prijem, govorjenje v višini otrokovih oči; odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje; 

spodbujanje k zastavljanju vprašanj, razgovoru, udeleženosti; spodbujanje otrok k delitvi 

izkušenj, idej, počutja; pozorno in spoštljivo poslušanje; uporaba pozitivnih navodil, 

usmeritev« (Kurikulum za vrtce, 1999: 12). 

Otrok se izraža tudi s pomočjo risbe; to ni direktna komunikacija s človekom. Vendar lahko 

vzgojitelj, če je pozoren, iz vsebine risbe prepozna otrokovo sporočilo. (Mohorčič, 1988) 

Pri besedni komunikaciji z otrokom mora biti vzgojitelj potrpežljiv, s poslušanjem ga nauči 

poslušati sogovorca. Če vzgojitelj posluša otroka, ga spodbuja h govornem izražanju. Otroka 

ne prekinjamo, ne izražamo naveličanosti, ga ne ustavljamo / zavračamo ob njegovem 

sporočanju. Če otrok pri sporazumevanju doživlja uspeh in ugodje, se veča njegova 

samozavest. (Mohorčič, 1988) 

Vzgojitelj se mora posvetiti tudi tistemu otroku, ki sam ne želi komunicirati, in najti primeren 

način, da se zbližata. Vzgojitelj mora paziti, da govori razločno, razumljivo in jasno, da jo 

otrok lahko razume. (prav tam) 
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Komunikacija med otroki 

Komunikacija med otroki je zanimiva, pestra in zapletena. Otroci se ne zavedajo, kolikšen 

poudarek dajejo besedni in nebesedni komunikaciji. Ob igri, plesu in petju se vsak otrok 

trudi, da bo njegovo sporočilo kar se da jasno. Vendar jim seveda vedno ne uspe in temu 

sledijo reakcije, podkrepljene s kretnjami, mimiko in povzdignjenim glasom. Vzgojitelj v 

njihovem obnašanju pogosto prepoznajo sebe in starše. (Kosec, 2005) 

Vzgojitelj otroke spodbuja h govorni aktivnosti, da vrstniki lažje vzpostavijo stik. Večje 

težave nastanejo pri otrocih, ki imajo zaradi motnje v govoru manjše možnosti komunikacije. 

Takšni otroci postanejo boječi in osamljeni. Vrstniki so običajno nestrpni in ne znajo 

poslušati drug drugega. (Strohsack, 1988) 

A. Metelko (1988) meni, da se stik med otroki, ki sami rešijo konflikt, še bolj utrdi. Ker si 

želimo takšnih odnosov, odrasli spodbujamo otroke, da sami poskušajo rešiti nastale težave. 

 

Komunikacija med vzgojitelji in starši 

Komunikacija med vzgojitelji in starši je zapleten proces, ker je za uresničevanje kvalitetne 

komunikacije odvisno od več pogojev. Starši od vzgojitelja pričakujejo, da bo njihov otrok 

sprejet, da ga bodo imeli radi in da so pripravljeni prisluhniti tudi njim – staršem, ki jim 

zaupajo svoje želje, potrebe, bojazni, želje in stiske. Vzgojitelji od staršev pričakujejo, da jih 

cenijo in sprejmejo, ker bo samo tako življenje v vrtcu doseglo pričakovano raven. (Kosec, 

2005) 

Tudi A. Žerovnik (1992) pravi, da je komunikacija med starši in vzgojitelji pomemben 

dejavnik, ki lahko spodbuja dobre odnose ali pa jih zavre. Večina staršev meni, da ima 

vzgojiteljeva beseda neko težo, saj jih imajo za strokovnjake s posebnim znanjem in 

veščinam za ravnanje z otroki ter z izkušnjami, saj gre skozi njihove roke veliko otrok. Lahko 

se najdejo tudi starši, ki posumijo v presojo vzgojitelja, še posebej takrat, kadar ta ne 

upošteva pravil uspešnega komuniciranja. (Žerovnik, 1992) 

 

Kako se lahko starši vključujejo v delo vrtca? 

1. Starši priskrbijo različen material oz. naredijo uslugo za oddelek, v katerem je njihov 

otrok. 

2. Vzgojitelj povabi starše otrok v oddelek k dejavnostim in izkoristi njihove talente, hobije, 

znanja, interese in sposobnosti. 

3. Starši sodelujejo v svetu staršev in sooblikujejo in sprejemajo odločitve.  
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4. Starši so aktivno vključeni v proces zagovarjanja in zagotavljanja odločitev in akcij, ki 

koristijo vrtcu oz. lokalni skupnosti v celoti. (Vonta, 1998) 

 

Vsak vrtec/ šola ustvari določen način komunikacije s starši: govorilne ure, roditeljski 

sestanki, družabna srečanja, predavanja, prostovoljno delo itd. (Šinkovec, 1998) 

Ključnega pomena pri starših in vzgojiteljih je, da si medsebojno zaupajo in sprotno rešujejo 

probleme, ki nastajajo vsakodnevno. (Pahor, 1988) 

2.3 ODNOSNI GOVOR V VRTCU 
Udeležence sporazumevanja, vzgojitelje/ učitelje in otroke/ učence povezuje družbeno 

razmerje in v njegovem procesu se tvori odnosni govor. Odnosni govor je del pedagoškega 

govora v katerem vzgojitelj/ učitelj otroke sprašuje o soglasju, jih spodbuja k sodelovanju, 

uporablja njihova imena in priimke, jih poziva, uporablja ogovorno množino (začni-mo, se 

strinja-te) ali ednino (si zadovoljen). Obrača se k posamezniku in k skupini/ razredu kot 

celoti. Spodbuja otroke/ učence, da si med seboj pomagajo in niso tekmovalni. Otroke 

pozdravlja, se jim zahvaljuje in opravičuje. Skratka, uravnava medsebojne odnose. 

»Temeljna namera odnosnega govora je usklajevati tok zavesti, doseči menjavo idej ter 

soglasje glede njihove resničnosti, pravilnosti ali spremenljivosti ter povzročiti zaželeno 

dejavnost učencev (pouk kot vodeni pogovor).« (Kunst Gnamuš, 1992: 27) 

Z odnosnim govorom vzgojitelj/ učitelj oblikuje družbeni okvir spoznavanja: 

– povezuje udeležence pogovora,  

– povezuje njihove čutne, miselne in govorne dejavnosti, 

– ustvarja bližino ali razdaljo, 

– ustvarja enakovredna ali neenakovredna razmerja, 

– ustvarja tekmovalnost ali sodelovalnost, 

– z njim se vzgojitelji/ učitelji in otroci/ učenci skušajo poistovetiti z drugimi udeleženci 

ali pa izrazijo razliko. (Kunst Gnamuš, 1992: 27) 

 

S podatki o sebi, ki jih posameznik (otrok/ učenec) pridobiva v odnosnem govoru v vrtcu/ pri 

pouku, oblikuje svojo samopodobo. Ta lahko njegove zmožnosti spodbudi, lahko pa jih tudi 

duši. (prav tam) 

Drugi del pedagoškega govora je spoznavni govor; z njim vzgojitelj/ učitelj posreduje učno 

snov oz. znanje o predmetnosti. 
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2.3.1 Pozdrav 

 

Pozdravi so »besede, s katerimi se izrazi naklonjenost, spoštovanje, zlasti ob srečanju s kom« 

(SSKJ, 2014). S pozdravom pokažeš, da si vesel srečanja z njim. (Kunaver, 1996) 

 

V vseh državah je navada, da poznanega človeka, ki ga srečamo, pozdravimo. Na vasi in v 

gorah je navada, da se ljudje vedno pozdravijo; v vaseh je to zaradi tega, ker se ljudje med 

seboj poznajo, v gorah pa je to zgolj samo zaradi običaja oz. navade. (Kunaver, 1996) 

 

Vedeti moramo, kdo pozdravi prvi. Mlajši naj bi pozdravil starejšega, moški naj bi pozdravil 

žensko in podrejeni naj bi pozdravil nadrejenega (Incze, 1999). Pozdravi vedno tisti, ki vstopa 

v prostor (v dvigalo, v stanovanje, v trgovino itd.). Če kdo po tretjem srečanju ne odzdravi, ga 

nismo več dolžni pozdraviti (Kunaver, 1996). Staro pravilo pravi: »Pozdraviti je vljudnost, 

odzdraviti dolžnost.« (Kunaver, 1996: 15) 

 

Način pozdrava je odvisen od tega, kako dobro poznaš osebo (Kunaver, 1996). Bežnega 

znanca pozdraviš drugače kot dobrega prijatelja (Baseler, 2008). Prijazen pozdrav in vljudni 

nagovor širita krog prijateljev. (Kunaver, 1996) 

Besede, s katerimi ustno pozdravljamo, so odvisne od razmerja med sogovorcema. Nosilci 

iste družbene vloge so si enakopravni, nosilci različnih družbenih vlog pa so si 

neenakovredni, torej podrejeni ali nadrejeni. Glede na to, da je lahko besedilo tvorjeno v 

enakopravnem ali neenakopravnem družbenem razmerju, je besedilo torej uradno ali 

neuradno. (Bešter, idr., 1999) 

Uradni pozdravi: dobro jutro, dober dan in dober večer, nasvidenje … 

Neuradni pozdravi: Bog daj, čao, zdravo, živjo 

  

 

Nebesedne prvine pri pozdravljanju: 

– Slovenci se ob pozdravu rokujemo (Baseler, 2008). Ob rokovanju obvezno pogledamo 

v oči. Ko nam kdo ponudi roko v pozdrav, smo jo dolžni sprejeti in se rokovati. Roko 

primerno stisnemo, saj po stisku roke pogosto razvrščamo ljudi. Trden stisk roke nam 

pove, da je oseba odprta in iskrena, ob mlahavem stisku pomislimo na neiskrenost in 

neodločnost. (Kunaver, 1996) 

– poljubljanje: Francozi se trikrat poljubijo. 
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– priklon: Japonci se pri pozdravu priklonijo. 

– stisk roke: Turki si čvrsto sežejo v roke in se potrepljajo po rami. 

– drgnjenje: Eskimi se podrgnejo z nosovi. 

– objemanje: v mnogih arabskih deželah drug drugega objamejo. (Baseler, 2008) 

 

2.3.2 Zahvala 

 

Zahvala je »izrazitev hvaležnosti« (SSKJ, 2014). Kadar se želimo naslovniku zahvaliti za 

dejanje, ki nam je koristilo (npr. če nam kdo kaj podari, naredi uslugo, nas podpre oz. se 

postavi na našo stran), tvorimo zahvalo (Vogel, Kastelic in Ozimek, 2007). Baseler (2008) 

pravi, da če kdo kaj naredi zate ali če od koga kaj dobiš, se mu zahvali. Pokaži mu, da si tega, 

kar je zate storil ali ti dal, res vesel. Če zahvale ne izrečemo, smo nevljudni. (Cajhen idr., 

2009). Pri zahvali moramo paziti, da ne bi sebe poniževali ali da bi to naredili samo zato, da 

bi lahko pohvalili naslovnika. (Pavlin, 2010) 

 

Da bi naslovnika prepričali o iskrenosti svoje zahvale, 

– izrečemo zahvalo: neposredno z besedami (npr. zahvaljujem se ti, hvala, hvaležen sem 

ti), ali posredno (npr. sploh si ne moraš misliti, kako si me razveselil), 

– lahko povemo tudi, zaradi česa se zahvaljujemo, 

– lahko navedemo pozitivne posledice zaradi naslovnikovega dejanja oz. kaj slabega bi 

se lahko zgodilo, če nam ne bi priskočil na pomoč. (Vogel idr., 2007) 

 

Ustno se po navadi zahvalimo ob prejetem darilu, za predanost na avtobusu itd. pri tem 

gledamo sogovorcu v oči. 

Pisno se zahvalimo ob prejeti čestitki, za opravljeno delo, za nudeno pomoč itd. (Pavlin, 

2010). 

 

Zahvala je lahko uradna in neuradna (Bešter idr., 1999).  Uradno zahvalo tvorimo, kadar smo 

z naslovnikom v neenakovrednem oz. uradnem odnosu.  
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2.3.3 Opravičilo 

 

Opravičilo je besedilo v katerem sporočevalec izraža obžalovanje za svoje ravnanje, ki je 

naslovniku škodovalo oz. je z njim sporočevalec kršil dogovor. (Bešter idr., 1999). J. Vogel 

idr.(2007) pravijo, da z opravičilom skušamo doseči, da nam naslovnik oprosti. 

 

Včasih se nam zgodi, da naredimo kaj, s čimer nekomu škodimo, ali kaj obljubimo in tega ne 

storimo. Če želimo ohraniti dobre odnose, se naslovniku opravičimo. (Vogel idr., 2007) 

 

Da bi bilo naše opravičilo čim bolj učinkovito, v njem: 

– izrečemo opravičilo: neposredno z besedami (npr. opravičujem se, oprosti, žal mi je, 

sori) posredno (žal mi je, imam slabo vest), 

– povemo, zaradi česa se opravičujemo, 

–  navedemo utemeljen razlog za svojo napako, 

– včasih predlagamo, kako bi napako popravili. (Vogel idr., 2007) 

 

Po navadi izrekamo opravičilo besedno. Izrekamo ga ustno in pisno (Cajhen, idr.  

2009).  

Tudi opravičilo je lahko uradno in neuradno (Bešter idr., 1999). Uradno opravičilo tvorimo, 

kadar smo z naslovnikom v neenakovrednem, uradnem odnosu.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  
Pozdravi, zahvale in opravičila so vrste besedil, ki naj bi jih vsakodnevno uporabljali odrasli 

in otroci. Nekateri odrasli v vsakodnevnih situacijah pogosto pozabljajo pozdraviti, ali se 

zahvaliti, ali se opravičiti. Ker se otroci učijo od odraslega in ga posnemajo, me je zanimalo 

kako pogosto in na kakšen način otroci v vrtcu izrekajo pozdrave, zahvale in opravičila. 

Zanimalo me je, ali vzgojiteljice, otroci v prvem in drugem starostnem obdobju ter starši 

otrok izrekajo pozdrave v pričakovanih okoliščinah; ali vzgojiteljice in otroci v prvem in 

drugem starostnem obdobju izrekajo zahvale in opravičila v pričakovanih okoliščinah; ali se 

vzgojiteljice z različno delovno dobo razlikujejo glede izrekanja pozdravov, zahval in 

opravičil; ali vzgojiteljice z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje izrekajo pozdrave, zahvale in 

opravičila kot tiste z nižjo; ali vzgojiteljice in otroci pogosteje izrekajo pozdrave, zahvale in 

opravičila uradno ali neuradno; ali moški, ki pripeljejo otroka v vrtec, vzgojitelja pogosteje 

pozdravijo uradno kot ženske; ali so vzgojiteljice z moškimi pri pozdravljanju pogosteje 

uradne kot z ženskami.  

 

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Ali  vzgojiteljice, otroci in starši v prvem in drugem starostnem obdobju izrekajo 

pozdrave v pričakovanih okoliščinah?  

2. Ali  vzgojiteljice in otroci v prvem in drugem starostnem obdobju izrekajo zahvale in 

opravičila v pričakovanih okoliščinah?  

3. Ali se vzgojiteljice z različno delovno dobo razlikujejo glede izrekanja pozdravov, 

zahval in opravičil? 

4. Ali vzgojiteljice z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje izrekajo pozdrave, zahvale in 

opravičila kot tiste z nižjo? 

5.  Ali večina vzgojiteljic in otrok izreka pozdrave, zahvale in opravičila uradno ali 

neuradno? 

6. Ali  moški, ki pripeljejo otroka v vrtec, vzgojiteljico pogosteje pozdravijo uradno kot 

ženske? 

7.  Ali so vzgojiteljice z moškimi pri pozdravljanju pogosteje uradne kot z ženskami? 
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3.3 METODOLOGIJA 

3.3.1 Raziskovalna metoda 

Raziskava je bila izvedena v skladu s kvantitativno paradigmo pedagoškega raziskovanja. 

Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

3.3.2 Vzorec 

V raziskavo sem vključila 4 skupine predšolskih otrok (1–2 leti, 2–3 leta, 4–5 let in 5–6 let). 

Vsako skupino sem opazovala dva dni. V skupini otrok, starih 1–2 let, je bilo prvi dan 

prisotnih 10 otrok  in drugi dan 9 otrok. V skupini otrok, starih 2–3 let, je bilo prvi dan 

prisotnih 10 otrok in drugi dan 12 otrok. V skupini otrok, starih 4–5 let, je bilo prvi dan 

prisotnih 17 otrok in drugi dan 16 otrok. V skupini otrok, starih 5–6 let, je bilo prvi dan 

prisotnih 17 otrok in drugi dan 18 otrok. Skupine predšolskih otrok so bile iz dveh enot vrtca 

v osrednjeslovenski regiji. Skupine otrok, starih 1–2 let, 2–3 let, in 5–6 let, so iz ene enote 

vrtca, skupina otrok, starih 4–5 let, pa iz druge enote. Vse skupine so vodile vzgojiteljice.  

 

Tabela 1: Starostna skupina otrok, stopnja izobrazbe in delovna doba vzgojiteljic 

VZGOJITELJICE STAROSTNA 

SKUPINA OTROK 

STOPNJA 

IZOBRAZBE 

DELOVNA DOBA 

A 1–2 5. 5 let 

B 2–3 6. 28 let 

C 4–5 7. 12 let 

Č 5–6 7. 18 let 

 

3.3.3 Postopek zbiranja podatkov in pripomočki 

Po pridobljenem soglasju vzgojiteljic in staršev sem v okviru delno strukturiranega 

opazovanja posnela dogajanje v skupini z diktafonom, in sicer 10 ur v vsaki skupini, od 7 do 

12 ure. Podatke sem zbirala v času od 10. 1. 2013 do 22. 2. 2013. 

Opazovala sem besedne pozdrave, zahvale in opravičila ter kako so bila izražena: uradno ali 

neuradno.  

 

Med pozdrave sem uvrstila pozdrave, ki so bili izrečeni pri prihodih in odhodih otrok v vrtec 

oz. iz njega. Ker je bilo v skupini različno število otrok, sem podatke interpretirala z odstotki. 
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1. primer: Mati je pripeljala otroka v vrtec. Mati: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: 

»Dobro jutro, dobro jutro, A.!« Mati: »Adijo!«, vzgojiteljica: »Nasvidenje!«  

Gre za vzgojiteljičin uradni pozdrav, uradni pozdrav je tudi nasvidenje, ne pa adijo. 

2. primer: Oče je pripeljal otroka v vrtec. Oče: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro 

jutro!« Oče: »Adijo!«, vzgojiteljica: »Čao, lep dan!« 

Vzgojiteljica in oče sta uporabila uradni (dobro jutro) in neuradni pozdrav (adijo; čao, lep 

dan).  

 

Pri zahvaljevanju sem upoštevala vse situacije, ki so privedle do zahvale, razen pri obroku 

(zajtrk, kosilo, malica), ko je vzgojiteljica posameznemu otroku rekla »Izvoli.« in so otroci 

dobili hrano. Nisem jih obravnavala, ker je bilo v skupinah različno število otrok in s tem 

različno število zahval, ker vse opazovane skupine tudi niso imele malice in ker vzgojiteljice 

niso vsakemu otroku rekle »Izvoli.« 

1. primer: Pri zajtrku je vzgojiteljica zaželela: »Dober tek!« Otrok: »Hvala.«, 

vzgojiteljica: »Prosim.« 

2. primer: Deklica je vzgojiteljici dala dokončano risbo. Vzgojiteljica: »Bohlonej.« 

V 1. primeru se je otrok zahvalil uradno (hvala); v 2. primeru pa se je vzgojiteljica zahvalila 

neuradno (bohlonej). 

 

Pri opravičilih sem upoštevala popolnoma vse situacije, pri katerih je bilo v zaključku 

opravičilo in pri katerih je manjkalo opravičilo. 

1. primer: Otrok je med kosilom pljunil deklici, ki je sedela zraven njega, v juho. 

Vzgojiteljica ga je poklicala in o njegovem dejanju sta se odšla pogovorit v 

umivalnico. Deček je prišel nazaj in  šel do deklice ter ji rekel: »Oprosti.«  

2. primer: Pri oblačenju je vzgojiteljica otroka malo udarila in rekla: »Opala, sori.« 

V 1. primeru se je otrok opravičil uradno (oprosti); v 2. primeru se je vzgojiteljica opravičila 

neuradno (opala, sori). 

Med opazovanjem sem si zapisovala podatke o situacijah, v katerih sem opazila pozdrav, 

zahvalo in opravičilo. Da ne bi česa spregledala oziroma preslišala, sem si pomagala s 

ponovnim poslušanjem posnetka, ki sem ga posnela s pomočjo diktafona.  
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3.3.4 Postopek obdelava podatkov 

Vse posnetke sem po opazovanju  poslušala in si zapisala dobesedne izreke vzgojiteljic, otrok 

in staršev, vezane na pozdrave, zahvale in opravičila. Dobesedne zapise sem kategorizirala na 

pozdrave, zahvale in opravičila in jih kasneje dodatno razdelila še na uradne in neuradne 

pozdrave, zahvale in opravičila. Vsako kategorijo sem razčlenila še po posameznih 

vzgojiteljicah (vzgojiteljica A, vzgojiteljica B, vzgojiteljica C, vzgojiteljica Č). Podatke za 

oba opazovana dneva v eni skupini sem združila. 

Podatke sem obdelala na ravni deskriptivne statistike s pomočjo računalniškega programa 

Microsoft Excel 2007. Podatki so obdelani na ravni frekvenčne porazdelitve atributivnih 

spremenljivk (f, f %) in prikazani v obliki strukturnih tabel in grafov. 

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

3.4.1 Ali  vzgojiteljice, otroci in starši v prvem in drugem starostnem obdobju izrekajo 

pozdrave v pričakovanih okoliščinah?  

 

Tabela 2: Izrekanje pozdravov vzgojiteljic otrok v prvem in drugem starostnem obdobju v pričakovanih okoliščinah 

 SO POZDRAVILI NISO 

POZDRAVILI 

SKUPAJ 

 f f % f f % f f % 

VZGOJITELJICE       

Vzg. A (1–2 leti) 12 100,0 0 0,0 12 100,0 

Vzg. B (2–3 leta) 15 100,0 0 0,0 15 100,0 

Vzg. C (4–5 let) 10 100,0 0 0,0 10 100,0 

Vzg. Č (5–6 let) 21 100,0 0 0,0 21 100,0 

SKUPAJ 58 100,0 0 0,0 58 100,0 

 

V prvem starostnem obdobju (vzgojiteljica A in vzgojiteljica B) in v drugem starostnem 

obdobju (vzgojiteljica C in vzgojiteljica Č) so vzgojiteljice glede na pridobljene podatke 

vedno pozdravljale v pričakovanih okoliščinah. Vzgojiteljica B ima en pozdrav manj v 

skupnem seštevku, ker je enkrat pozdravila pomočnica vzgojiteljice, ker je bila vzgojiteljica 

tisti trenutek odsotna. Vse vzgojiteljice so skupaj pozdravile 58-krat, to je 100,0 % vseh 

pozdravov. 
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V raziskavo sem uvrstila samo pozdrav pri prihodu/ odhodu otrok. Seveda so čez dan 

vzgojiteljice izgovarjale tudi druge pozdrave, vendar jih nisem upoštevala, ker je nanje 

vplivalo veliko dejavnikov,  npr. ni v vsako sobo stopila čistilka; niso v vseh skupinah počeli 

enake dejavnosti; niso vse skupine imele v sobi obisk druge skupine otrok itd. Vzgojiteljica A 

je poleg pozdravov zjutraj izrazila otrokom pozdrave tudi v jutranjem krogu; ob vstopu 

čistilke; kuharici, ki je prišla popisat koliko je otrok v vrtcu; pozdravila je drugo skupino 

otrok, preden so stopili v sobo, in poslovila se je tudi, preden je šla na stranišče. 

Vzgojiteljica B je pozdravila otroke v jutranjem krogu; kuharico, ki je prišla popisat otroke; 

prav tako pri prihodu druge skupine otrok, v dejavnostih (pozdrav z animirano lutko in ob 

dnevu žena, ko so srečevali ženske in jim podarili rože). 

Pri vzgojiteljici C ni bilo slišati nobenega pozdrava poleg pozdrava ob prihodu otrok. Kar 

nekaj situacij je bilo, v katerih bi vzgojiteljica lahko pozdravila, vendar ni. Npr. ob prihodu 

kuharice, ki je prišla popisat, koliko otrok je v vrtcu, te vzgojiteljica ni pozdravila; ko je 

zazvonil domofon, ni pozdravila, ampak je samo rekla: »Prosim?«; v jutranjem krogu niso 

imeli jutranjega pozdrava. 

Vzgojiteljica Č je pozdrave uporabila tudi v jutranjem krogu, pri obisku drugih otrok v 

skupino in med dejavnostjo z lutkami. V dveh situacijah (ob vstopu druge skupine otrok, ki so 

prišli na obisk, študentke, ki ima je imela prakso v tej skupini) je otroke tudi spodbujala, kako 

se reče, ko nekdo vstopi.  

 

Iz teh podatkov smo lahko razbrali, da je vzgojiteljica C izstopala, ker poleg pozdravov otrok 

ni pozdravila nikogar drugega. 

 

Tabela 3: Izrekanje pozdravov otrok v prvem in drugem starostnem obdobju v pričakovanih okoliščinah 

 SO POZDRAVILI NISO 

POZDRAVILI 

SKUPAJ 

 f f % f f % f f % 

OTROCI       

Vzg. A (1–2 leti) 1 8,3 11 91,7 12 100,0 

Vzg. B (2–3 leta) 3 18,75 13 81,25 16 100,0 

Vzg. C (4–5 let) 0 0,0 10 100,0 10 100,0 

Vzg. Č (5–6 let) 4 19,0 17 81,0 21 100,0 

SKUPAJ 8 13,6 51 86,4 59 100,0 
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V prvem starostnem obdobju je samo 8,3 % otrok vzgojiteljice A pozdravilo, kar 91,7 % 

otrok pa ni pozdravilo. Otroci vzgojiteljice B, ki so prav tako uvrščeni v prvo starostno 

obdobje, so pozdravili večkrat (18,75 % otrok). Otroci vzgojiteljice C v drugem starostnem 

obdobju nikoli niso pozdravili. Če se spomnimo vzgojiteljice C iz Tabele 2, lahko najdemo 

podobnost. Vzgojiteljica C razen pozdravov pri vratih tudi ni nikoli pozdravila. Glede na to bi 

lahko rekli, da je to dober primer, da so odrasli zgled otroku (prim. Društvo Izziv, 2011) in da 

se odrasli vse premalo zavedajo, da je zgled najučinkovitejše vzgojno sredstvo. Otroci  ne 

naredijo tistega, kar jim rečejo odrasli, ampak tisto, kar vidijo, da odrasli delajo. 

Otroci vzgojiteljice Č, ki so prav tako iz drugega starostnega obdobja, so pozdravili 

največkrat izmed vseh štirih skupin, tj. 19,0 %, vendar je tudi to relativno malo. Otroci vseh 

skupin skupaj so pozdravili, ko so prišli ali odšli iz vrtca, v 13,6 %. Glede na pridobljene 

podatke otroci slabo izrekajo pozdrave v pričakovanih okoliščinah.  

 

Tabela 4: Izrekanje pozdravov staršev otrok v prvem in drugim starostnem obdobju v pričakovanih okoliščinah 

 SO POZDRAVILI NISO 

POZDRAVILI 

SKUPAJ 

 f f % f f % f f % 

STARŠI       

Vzg. A (1–2 leti) 12 100,0 0 0,0 12 100,0 

Vzg. B (2–3 leta) 16 100,0 0 0,0 16 100,0 

Vzg. C (4–5 let) 10 100,0 0 0,0 10 100,0 

Vzg. Č (5–6 let) 17 81,0 4 19,0 21 100,0 

SKUPAJ 55 93,2 4 6,8 59 100,0 

  

Starši so v prvem starostnem obdobju v skupini vzgojiteljice A in vzgojiteljice B 100-

odstotno pozdravili. V drugem starostnem obdobju so v skupini vzgojiteljice C starši 100-

odstotno pozdravili, v skupini vzgojiteljice Č pa v 81,0 %. V vseh 4 skupinah je bilo 

predvidenih 59 pozdravov. Od tega so starši pozdravili, ko so pripeljali ali odpeljali otroka, v 

93,2 %.  
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Graf 1: Izrekanje pozdravov vzgojiteljic, otrok in staršev v prvem in drugem starostnem obdobju v pričakovanih 
okoliščinah 

 

Iz Grafa 1 lahko razberemo, da vzgojiteljice v vseh primerih izrekajo pozdrave (100 %), tudi 

starši večinoma izrekajo pozdrave (v skupinah vzgojiteljice A, vzgojiteljice B in vzgojiteljice 

C 100 %), razen v skupini vzgojiteljici Č (tam je izrekanje pozdravov staršev 81,0-odstotno). 

Otroci izrekajo zelo malo pozdravov. Največ pozdravov je bilo izrečenih v skupini 

vzgojiteljice Č (19,0 %) in v skupini vzgojiteljice B (18,8 %). Še nekoliko manj pozdravov so 

izrekli otroci vzgojiteljice A. Nobenega pozdrava pa niso izrekli v skupini vzgojiteljice C. Za 

to, da otroci tako malokrat pozdravijo, bi bila lahko kriva sama komunikacija med 

vzgojiteljico in otrokom ob prihodu otroka v vrtec. Ker sem bila opazovalka v skupini, sem 

videla, da večina vzgojiteljic pri vratih ni vzpostavila stika z otrokom, ampak samo s starši in 

zaradi tega lahko pride do tega, da otroci ne pozdravljajo. Kot navaja M. Kosec (2005), je 

komunikacija med otroki in vzgojiteljicami najpomembnejša. V Kurikulumu za vrtce (1999) 

je zapisano, da naj bi vzgojiteljica otroka spodbujala pri uvajanju komunikacije. Otrok naj bi 

sodeloval v komunikaciji z odraslimi in otroki. M. Jereb Zdešar (2005) tudi navaja, da z 

ustrezno komunikacijo ob prihodu otroka v vrtec bistveno ublažimo proces ločitve otroka od 

staršev.   
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3.4.2 Ali  vzgojiteljice in otroci v prvem in drugem starostnem obdobju izrekajo zahvale in 

opravičila v pričakovanih okoliščinah?  

 

 

Tabela 5: Izrekanje zahval vzgojiteljic v prvem in drugem starostnem obdobju v pričakovanih okoliščinah 

 SO SE ZAHVALILE SE NISO 

ZAHVALILE 

SKUPAJ 

 f f % f f % f f % 

VZGOJITELJICE       

Vzg. A (1–2 leti) 10 100,0 0 0,0 10 100,0 

Vzg. B (2–3 leta) 7 77,8 2 22,2 9 100,0 

Vzg. C (4–5 let) 3 75,0 1 25,0 4 100,0 

Vzg. Č (5–6 let) 17 100,0 0 0,0 17 100,0 

SKUPAJ 37 92,5 3 7,5 40 100,0 

 

V prvem starostnem obdobju je vzgojiteljica A izrekla zahvale v vseh pričakovanih 

okoliščinah, vzgojiteljica B pa v 77,8 %.   

V drugem starostnem obdobju je vzgojiteljica C izrekla samo 75,0 % zahval. Vzgojiteljica Č 

je zahvalo izrekla v vseh pričakovanih okoliščinah. 

Vseh zahval v pričakovanih okoliščinah je bilo pri vseh vzgojiteljicah glede na dane podatke 

40, tj. 92,5 % vzgojiteljic se je zahvalilo. 

 

  



Š. Smuk, Izrekanje pozdravov, zahval in opravičil (2014) 

20 
 

Tabela 6: Izrekanje zahval otrok v prvem in drugem starostnem obdobju v pričakovanih okoliščinah 

 SO SE ZAHVALILI 

 

SE NISO 

ZAHVALILI 

SKUPAJ 

 f f % f f % f f % 

OTROCI       

Vzg. A (1–2 leti) 6 54,5 5 45,5 11 100,0 

Vzg. B (2–3 leta) 2 25,0 6 75,0 8 100,0 

Vzg. C (4–5 let) 3 42,9 4 57,1 7 100,0 

Vzg. Č (5–6 let) 10 90,9 1 9,1 11 100,0 

SKUPAJ 21 56,8 16 43,2 37 100,0 

 

Otroci so izrekali zahvale v prvem starostnem obdobju v skupini vzgojiteljice A in 

vzgojiteljice B. Otroci vzgojiteljice A so izrekli zahvalo v 54,4 %, otroci vzgojiteljice B pa so 

se zahvalili samo v 25,0 %. V drugem starostnem obdobju so se otroci vzgojiteljice C 

zahvalili v 42,9 %, otroci vzgojiteljice Č so se zahvalili največkrat v primerjavi z vsemi 

štirimi skupinami, tj. v 90,9 %.   

Pri vseh otrokih je bilo zahval 37. Od tega je bilo 56,8 % izrečenih zahval, v 43,2 % pa do 

zahvale v pričakovanih okoliščinah ni prišlo. 

  



Š. Smuk, Izrekanje pozdravov, zahval in opravičil (2014) 

21 
 

 

Graf 2: Izrekanje zahval vzgojiteljic in otrok v prvem in drugem starostnem obdobju v pričakovanih okoliščinah 

 

Iz Grafa 2 lahko razberemo, da vzgojiteljice izrekajo več zahval kot otroci. Posebej izstopajo 

vzgojiteljica Č in otroci te skupine, saj je veliko izrečenih zahval tako pri otrocih kot tudi pri 

vzgojiteljici. Tudi skupina otrok vzgojiteljice A je pozitivno presenetila. V skupini so 

najmlajši otroci (stari 1–2 let), nekateri otroci še ne govorijo nekateri pa govorijo zelo malo. 

Ta skupina je kljub slabemu govoru izrekla več zahval kot otroci skupin vzgojiteljice B in 

vzgojiteljice C, v katerih so starejši otroci, ki že dobro govorijo. 
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Tabela 7: Izrekanje opravičil vzgojiteljic v prvem in drugem starostnem obdobju v pričakovanih okoliščinah 

 SO SE OPRAVIČILE SE NISO 

OPRAVIČILE 

SKUPAJ 

 f f % f f % f f % 

VZGOJITELJICE       

Vzg. A (1–2 leti) 3 100,0 0 0,0 3 100,0 

Vzg. B (2–3 leta) 0 0,0 0 0,0 0 100,0 

Vzg. C (4–5 let) 1 50,0 1 50,0 2 100,0 

Vzg. Č (5–6 let) 3 100,0 0 0,0 3 100,0 

SKUPAJ 7 87,5 1 12,5 8 100,0 

 

Iz Tabele 7 lahko razberemo, da sta si vzgojiteljica A in vzgojiteljica Č podobni, obe sta se 

namreč vedno opravičili v pričakovanih okoliščinah. Pri vzgojiteljici B in vzgojiteljici C pa je 

situacija drugačna. Pri vzgojiteljici B ni bilo situacij za opravičila,  vzgojiteljica C pa je 

izrekla opravičilo v 50,0 % primerih. 

Vseh situacij za opravičilo je bilo pri vseh vzgojiteljicah 8. Kar v 87,5 % so se vzgojiteljice 

opravičile. 

 

Tabela 8: Izrekanje opravičil otrok v prvem in drugem starostnem obdobju v pričakovanih okoliščinah 

 SO SE OPRAVIČILI SE NISO 

OPRAVIČILI 

SKUPAJ 

 f  f % f f % f f % 

OTROCI       

Vzg. A (1–2 leti) 0 0,0 1 100,0 1 100,0 

Vzg. B (2–3 leta) 0 0,0 3 100,0 3 100,0 

Vzg. C (4–5 let) 0 0,0 8 100,0 8 100,0 

Vzg. Č (5–6 let) 2 100,0 0 0,0 2 100,0 

SKUPAJ 3 20,0 12 80,0 15 100,0 

 

Rezultate pri opravičilih otrok razberemo iz Tabele 8. V prvem starostnem obdobju se otroci 

vzgojiteljice A in otroci vzgojiteljice B nikoli niso opravičili. Treba pa se je zavedati, da je ta 

skupina najmlajša (1–2 let) in otrok težje razume, da se je potrebno opravičiti, ker se tega šele 

uči. 
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Pri otrocih vzgojiteljice A se je zgodila samo ena takšna situacija, ko otroka ni spodbudila k 

opravičilu in se otrok ni opravičil: 

 Otroci so pospravljali igrače. Deklica je želela pospraviti škatlo na polico, 

deček pa je želel še eno igračo pospraviti v škatlo. Vzgojiteljica je opazila, da 

deček joka in je rekla deklici: »H., ne bodi groba.«, deček: »Av!«, 

vzgojiteljica: »H., ne bodi groba.«  

Pri otrocih vzgojiteljice B bi omenili, da v treh situacijah vzgojiteljica otroka ni spodbudila, 

da bi se opravičil, in se ta tudi ni opravičil: 

 Pri postavitvi čutne poti so otroci pomagali. Deklica je po nesreči s predmetom 

zadela drugega otroka. Otrok je začel jokati, vzgojiteljica je stopila k temu 

otroku in mu rekla: »Po nesreči te je, kaži.« Vzgojiteljica je malo popihala, 

deklici pa je rekla: »M., mečkn pazi, prav, v redu.«  

 Otrok je porinil deklico. Vzgojiteljica: »A., prijazen bodi.«, deklica je rekla 

vzgojiteljici: »Porinil me je A.« Vzgojiteljica: »Sem vidla.«  

 Deklica M. je udarila dečka G. Vzgojiteljica: »G., jok ti bo res pomagal, M., a 

si ti prijazna, a so tvoje roke prijazne! Kaj je, M.? Ni videti, da bi imela 

prijazne roke.« 

 

Zanimivi rezultati v drugem starostnem obdobju so pokazali, da se otroci vzgojiteljice C niso 

nikoli opravičili v pričakovanih okoliščinah, čeprav je bilo situacij kar dosti. Otroci 

vzgojiteljice Č pa so se vedno opravičili glede na pričakovane okoliščine.  

Primerno je, da odrasli pustijo otroke, da se  ob konfliktu dogovorijo sami (Metelko, 1988), če 

pa do tega ne pride, je potrebno, da se vključi vzgojiteljica. Ni prav, da se med otroki dogaja 

krivica, vzgojiteljica pa vse skupaj presliši. 

 

Tudi pri vzgojiteljici C moramo omeniti osem situacij, v katerih vzgojiteljica ni reagirala oz.  

otroka ni spodbudila k opravičilu: 

 Otrok je vzgojiteljici potožil, da ga je vrstnik udaril. Otrok: »Vzgojiteljica, R. 

me je udaru.«, vzgojiteljica: »R., kaj bova nardila, used se tle lepo za mizo pa 

se lepo igrej.«  

 Otrok je vzgojiteljici potožil, da ga je vrstnik pljunil. Otrok: »Vzgojiteljica, N. 

me je plunu.«, vzgojiteljica: »N. sedi za mizo, a si se zmotil?« Otrok odkima z 

glavo, kot da se ni zmotil. Vzgojiteljica: »A N. je bil tam?«  
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 Deklica je potožila glasno: »T. me tepe.« T. je odgovoril: »Ne pa ne.« 

Vzgojiteljica ni reagirala.  

 Otrok V. je udaril vrstnika zaradi igrače. Ta je potožil: »Dej no, V., ava.« 

Vzgojiteljica ni reagirala.  

 Zjutraj v prosti igri. Otrok: »Vzgojiteljica, V. pljuva.« Vzgojiteljica: »Sm pridi, 

V., sm pridi, kaj smo se zmenili v jutranjem krogu glede pluvanja?«, otrok V.: 

»Da se ne pljuva«, vzgojiteljica: »Zakaj ne?«, otrok V.: »Ker to je zelo grdo, 

če se pljuva.«, vzgojiteljica: »Zakaj pa to delaš? A misliš, da bi blo pametno, 

če bi nehal? No, sva zmenjena.«  

 Otrok je začel jokati in vzgojiteljica je pristopila k njemu. Vzgojiteljica: »Kaj 

je blo?« Otrok je potožil: »T. me je udaru.« Vzgojiteljica je pogledala, ali se 

mu kaj pozna in mu je rekla, da se nič ne pozna. Otroka T. pa posedla na stol 

za mizo.  

 Otroci se usedejo v krogu na preprogo za jutranji krog. En otrok je po nesreči 

pohodil otroka, ki je že sedel v krogu. Otrok, ki je zabolelo, reče: »Ava!«  

 V jutranjem krogu. Otrok: »Ej, kaj me porivaš!« Vzgojiteljica: »Kako si pa ti 

nesramen, kaj, če bi padel, recimo!« 

 Z otroki je vzgojiteljica v jutranjem krogu zaključila označevanje na plakatu in 

začela drugo dejavnost, koliko otrok manjka itd. Vmes se je oglasila deklica, ki 

jo je vzgojiteljica pozabila poklicati in se še ni označila. Deklica: 

»Vzgojiteljica, mene še nisi poklicala.«, vzgojiteljica: »Ja, bom, sam mal 

počaki.«  

 

 

Vseh pričakovanih opravičil skupaj je bilo 14, od tega se v 80,0 % primerov otroci niso 

opravičili, v 20,0 % pa so se. 
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Graf 3: Izrekanje opravičil vzgojiteljic in otrok v prvem in drugem starostnem obdobju v pričakovanih okoliščinah 

 

Iz Grafa 3 lahko razberemo, da sta se vzgojiteljici A in Č vedno opravičili, pri vzgojiteljici C 

je za polovico manj opravičil in pri vzgojiteljici B opravičil sploh ni. Pri otrocih vzgojiteljic 

A, B in C vidimo, da izstopajo (0,0 %), saj se otroci niso nikoli opravičili v pričakovanih 

situacijah. 

 

Pri vzgojiteljici B sicer ni bilo situacije, v kateri bi pričakovali opravičilo. Rezultati pa so 

pokazali, da ravno pri vzgojiteljicah B in C, pri katerih  so bili rezultati tudi nizki, tudi otroci 

ne izrekajo opravičila. Pri otrocih vzgojiteljice A tudi ni bilo izrečenih opravičil, vendar se 

moramo zavedati, da je ta skupina najmlajša, ki se še nekoliko slabše izraža (1–2 let). 

Durkheim (2009) pravi, da obstaja nezavedna vzgoja, ko z lastnim zgledom, s svojimi 

besedami  in dejanji oblikujemo duše otrok.  
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3.4.3 Ali se vzgojiteljice z različno delovno dobo razlikujejo glede izrekanja pozdravov, 

zahval in opravičil? 

 

Tabela 9: Delovna doba vzgojiteljic 

VZGOJITELJICA STAROSTNA SKUPINA 

OTROK 

DELOVNA DOBA 

VZGOJITELJICE 

A 1–2 let 5 let 

C 4–5 let 12 let 

Č 5–6 let 18 let 

B 2–3 let 28 let 

 

Rezultate izrekanja pozdravov vzgojiteljic sem razbrala iz Tabele 2, v kateri so združeni 

rezultati raziskave. Vzgojiteljice z različno delovno dobo se v preučevanih skupinah ne 

razlikujejo glede izrekanja pozdravov, vse so pozdravile 100,0-odstotno.  

Kako pogosto izrekajo vzgojiteljice zahvale, sem izbrala iz Tabele 5. Rezultati so pokazali, da 

sta se vzgojiteljica A (z najkrajšo delovno dobo torej 5 let) in vzgojiteljica Č (z 18 let delovne 

dobe) v vsaki pričakovani situaciji zahvalili (100,0-odstotno). Vzgojiteljica B, ki ima 

najdaljšo delovno dobo (28 let), je pri izrekanju zahvale 77,8-odstotna. Vzgojiteljica C, ki ima 

12 let delovne dobe, je glede na rezultate izrekla najmanj zahval (60,0 %). Iz rezultatov je 

razvidno, da delovna doba vzgojiteljic v preučevanih skupinah ni povezana z izrekanjem 

zahval pri vzgojiteljicah.  

Izrekanje opravičil pri vzgojiteljicah z različno delovno dobo sem razbrala iz Tabele 7. Prav 

tako kot pri zahvalah sta se vzgojiteljica A (5 let delovne dobe) in vzgojiteljica Č (18 let 

delovne dobe) vedno (100,0 %) opravičili. Vzgojiteljica B, ki ima najdaljšo delovno dobo (28 

let), se ni nikoli opravičila, ker ni bilo nobene situacije, pri kateri bi se morala opravičiti. Pri 

vzgojiteljici C so rezultati pokazali, da se  je opravičila samo v polovico primerih (50,0 %). Iz 

rezultatov lahko vidimo, da delovna doba vzgojiteljev v preučevanih skupinah ni povezana z 

izrekanjem opravičil med vzgojiteljicami, saj vzgojiteljica A z najmanj (5 let) delovnih 

izkušenj izreka več opravičil kot vzgojiteljica C s 12 let delovne dobe. 
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3.4.4 Ali vzgojiteljice z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje izrekajo pozdrave, zahvale in 

opravičila kot tiste z nižjo? 

 

Tabela 10: Stopnja izobrazbe otrok 

VZGOJITELJICE STAROSTNA SKUPINA 

OTROK 

STOPNJA IZOBRAZBE 

VZGOJITELJIC 

A 1–2 let 5. 

B 4–5 let 6. 

C 5–6 let 7. 

Č 2–3 let 7. 

 

Pozdrave vzgojiteljic sem razbrala iz Tabele 2. Ker so vse vzgojiteljice pozdravile 100,0-

odstotno, ne moremo reči, da vzgojiteljice z višjo stopnjo izobrazbe pogosteje izrekajo 

pozdrave.  

Tabela 5 prikazuje rezultate, kako so vzgojiteljice izrekale zahvalo. Glede na stopnjo 

izobrazbe so rezultati sledeči: Vzgojiteljica A, ki ima 5. stopnjo izobrazbe, se je vedno 

zahvalila (100,0 %). Vzgojiteljica B s 6. stopnjo izobrazbe se je zahvalila v 77,8 % primerih. 

Vzgojiteljica C in Č imata 7. stopnjo izobrazbe, vendar se rezultati med njima zelo 

razlikujejo. Vzgojiteljica C izraža zahvale v 60,0 % primerov, medtem ko jih vzgojiteljica Č 

izraža 100,0-odstotno. Torej lahko rečemo, da višja stopnja izobrazbe vzgojiteljic v 

preučevanih skupinah ni povezana s številom zahval vzgojiteljic, saj vzgojiteljici A in B z 

nižjo stopnjo izobrazbe izrekata več zahval kot vzgojiteljica C. 

Opravičila vzgojiteljic sem razbrala iz Tabele 7. Vzgojiteljica A s 5. stopnjo izobrazbe se je 

vedno opravičila, medtem ko se vzgojiteljica B (6. stopnja izobrazbe) ni nikoli, ker ni prišlo 

do nobene takšne situacije. Vzgojiteljici C in Č se s 7. stopnjo izobrazbe precej razlikujeta 

glede na rezultate. Vzgojiteljica Č se je vedno opravičila, vzgojiteljica C pa se je opravičila 

samo v polovici situacij (50,0 %). Prav tako kot pri zahvalah na podlagi rezultatov ne moremo 

reči, da je pri višji stopnji izobrazbe več izrečenih opravičil.  

Da je prišlo do takšnih rezultatov, je najverjetneje »kriva« vzgoja vzgojiteljev.  Vzgojitelji 

imajo različne poglede na vzgojo in dajejo poudarek različnim stvarem.   
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3.4.5 Ali večina vzgojiteljic in otrok v različnih starostnih skupinah otrok izreka 

pozdrave, zahvale in opravičila uradno ali neuradno? 

  

Tabela 11: Uradni in neuradni pozdravi vzgojiteljic 

POZDRAVI URADNO NEURADNO SKUPAJ 

 f f % f f % f f % 

VZGOJITELJICE       

Vzg. A (1–2 let) 4 33,3 8 66,7 12 100,0 

Vzg. B (2–3 let) 2 13,3 13 86,7 15 100,0 

Vzg. C (4–5 let) 0 0,0 10 100,0 10 100,0 

Vzg. Č (5–6 let) 8 38,1 13 61,9 21 100,0 

SKUPAJ 14 24,1 44 75,9 58 100,0 

 

Iz Tabele 11 lahko razberemo, da vzgojiteljica A v 66,7 % primerih uporablja neuradne 

pozdrave in v 33,3 % primerih uradne pozdrave. Vzgojiteljica B uporablja v večji meri 

neuradne pozdrave (86,7 %). Vzgojiteljica C uporablja samo neuradne pozdrave (100,0 %) in 

vzgojiteljica Č podobno kot vzgojiteljica A v 61,9 % primerih uporablja neuradne pozdrave in 

v 38,1 % primerih neuradne pozdrave. Iz rezultatov je razvidno, da vzgojiteljice izrekajo 

pozdrave večkrat neuradno. Uradnih pozdravov je bilo 14, torej 24,1 %  in neuradnih 44, to je 

več kot polovica (75,9 %).  

 
Tabela 12: Uradni in neuradni pozdravi otrok 

POZDRAVI URADNO NEURADNO SKUPAJ 

 f f % f f % f f % 

OTROCI       

Vzg. A (1–2 let) 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Vzg. B (2–3 let) 2 66,7 1 33,3 3 100,0 

Vzg. Č (5–6 let) 0 0,0 4 100,0 4 100,0 

SKUPAJ 3 37,5 5 62,5 8 100,0 

 

Iz Tabele 12 razberemo, da samo otroci vzgojiteljice A vedno izražajo pozdrave uradno. 

Otroci vzgojiteljice B izrekajo uradne pozdrave v 66,7-odstotkih, medtem ko otroci 

vzgojiteljice Č izrekajo vse pozdrave neuradno. Otroci vzgojiteljice C niso vključeni v Tabelo 

12, ker niso nikoli pozdravili. Otroci so izrekli 8 pozdravov, od tega je bilo 37,5-odstotkov 

pozdravov v preučevanih skupinah izrečenih uradno in večji del (62,5-odstotkov) pozdravov 

izrečenih neuradno. Glede na podatke lahko rečemo, da otroci pozdravljajo neuradno glede na 

pričakovane okoliščine. 
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Tabela 13: Uradne in neuradne zahvale vzgojiteljic 

ZAHVALE URADNO NEURADNO SKUPAJ 

 f f % f f % f f % 

VZGOJITELJICE       

Vzg. A (1–2 let) 10 100,0 0 0,0 10 100,0 

Vzg. B (2–3 let) 7 100,0 0 0,0 7 100,0 

Vzg. C (4–5 let) 3 100,0 0 0,0 3 100,0 

Vzg. Č (5–6 let) 17 100,0 0 0,0 17 100,0 

SKUPAJ 37 100,0 0 0,0 37 100,0 

 

Iz Tabele 13 lahko razberemo, da so se vse vzgojiteljice zahvalile uradno (100,0 %). Vseh 

zahval, ki so jih izrekle, jih je bilo 37. Od tega so bile vse zahvale uradne in glede na podatke 

lahko rečemo, da se vzgojiteljice zahvaljujejo uradno. 

Tabela 14: Uradne in neuradne zahvale otrok 

ZAHVALE  URADNO NEURADNO SKUPAJ 

 f f % f f % f f % 

OTROCI       

Vzg. A (1–2 let) 6 100,0 0 0,0 6 100,0 

Vzg. B (2–3 let) 2 100,0 0 0,0 2 100,0 

Vzg. C (4–5 let) 3 100,0 0 0,0 3 100,0 

Vzg. Č (5–6 let) 10 100,0 0 0,0 10 100,0 

SKUPAJ 21 100,0 0 0,0 21 100,0 

 

Ravno tako kot za vzgojiteljice lahko rečemo tudi za otroke: da se glede na podatke vsi 

zahvaljujejo uradno (100,0 %). Pri otrocih je bilo izrečeno 21 zahval in vse so bile uradne. 

 
Tabela 15: Uradna in neuradna opravičila vzgojiteljic 

OPRAVIČILA URADNO NEURADNO SKUPAJ 

 f f % f f % f f % 

VZGOJITELJICE       

Vzg. A (1–2 let) 2 66,7 1 33,3 3 100,0 

Vzg. C (4–5 let) 1 100,0 0 0,0 1 100,0 

Vzg. Č (5–6 let) 2 66,7 1 33,3 3 100,0 

SKUPAJ 5 71,4 2 28,6 7 100,0 

 

Podatki v Tabeli 15 kažejo, da vzgojiteljica A in vzgojiteljica Č uporabljata več uradnih 

opravičil (66,7 %) kot neuradnih (33,3 %). Vzgojiteljica C izraža opravičila samo uradno. 

Vzgojiteljica B pa ni izrekla nobenega opravičila, zato je nisem vključila v Tabelo 15.  

Vzgojiteljice so izrekle skupaj 7 opravičil. Od tega je bilo 5 (71,4 %) opravičil uradnih in 2 
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(28,6 %) neuradni. Iz rezultatov v Tabeli 15 lahko razberemo, da v večji meri vzgojiteljice 

uporabljajo uradna opravičila. 

 

Zbrani podatki so pokazali, da otroci v skupinah vzgojiteljice A, vzgojiteljice B in 

vzgojiteljice C niso uporabili nobenega opravičila. Samo v skupini vzgojiteljice Č so otroci 

uporabili 2 (100,0 %) opravičili, ki sta bili izraženi uradno. Glede na rezultate lahko 

zaključimo, da otroci uporabljajo uradna opravičila.  

 

3.4.6 Ali  moški, ki pripeljejo otroka v vrtec, vzgojiteljico pogosteje pozdravijo uradno kot 

ženske? 

 

 

Graf 4: Uradno in neuradno pozdravljanje s strani moških in žensk, ki so pripeljali otroka v vrtec 

 

Iz Grafa 4 lahko razberemo, da so moški vzgojiteljico uradno pozdravili v 41,4 % primerih, 

neuradnih pozdravov je bilo izrečenih 58,6 %. Ženske so uradno pozdravile vzgojiteljico 

samo v 11,5 % primerih in neuradno v 88,5 %. Iz Grafa 4 lahko tudi razberemo, da so ženske 

večkrat pozdravile vzgojiteljico neuradno kot uradno. Na podlagi teh rezultatov lahko 

potrdimo, da moški, ki pripeljejo otroka v vrtec v preučevanih skupinah, pogosteje pozdravijo 

vzgojiteljico uradno kot ženske. 

Pri pozdravih staršev smo ugotovili, da 3 ženske in 4 moški vzgojiteljice sploh niso 

pozdravili. 
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3.4.7 Ali so vzgojiteljice z moškimi pri pozdravljanju pogosteje uradne kot z ženskami? 

 

 

Graf 5: Uradno in neuradno pozdravljanje moških in žensk, ki so pripeljali otroka v vrtec, s strani vzgojiteljice 

 

Tudi vzgojiteljice pozdravljajo starše uradno in neuradno. Iz Grafa 5 lahko razberemo, da 

vzgojiteljice moške pozdravljajo v 42,0 % uradno in v 58,1 % neuradno. Tudi ženske 

pozdravljajo vzgojiteljice manjkrat uradno (14,8 %) in večkrat neuradno (85,2 %). Na podlagi 

teh rezultatov lahko rečemo, da so vzgojiteljice v preučevanih skupinah z moškimi pri 

pozdravljanju pogosteje uradne kot z ženskami.  
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4. SKLEP 

 

V diplomski nalogi, v kateri me je zanimalo izrekanje pozdravov, zahval in opravičil v vrtcu, 

sem prišla do zanimivih ugotovitev. Med drugim se je pokazalo, da otroci posnemajo odrasle, 

torej ni pomembno, kaj govorimo, temveč samo, kaj delamo.  

Pri spremljanju pozdravov štirih vzgojiteljic (A, B, C, Č), ki delajo v prvem (A, B) in drugem 

starostnem obdobju otrok (C, Č), pri sprejemu otrok v vrtec sem ugotovila, da so v 

pričakovanih okoliščinah pozdravile vse vzgojiteljice. Opazila sem, da vzgojiteljica C poleg  

jutranjih pozdravov ni uporabila nobenega drugega pozdrava in je zato v primerjavi z drugimi 

vzgojiteljicami izstopala. Tudi otroci v njeni skupini (4–5 let) niso nikoli pozdravili in so v 

primerjavi z drugimi skupinami otrok izstopali. Rezultati so sicer pokazali, da otroci v vseh 

skupinah slabo pozdravljajo.  

Starši otrok večinoma vedno pozdravijo, ko pripeljejo otroka v vrtec oz. ga odpeljejo iz vrtca.  

Rezultati pri izrekanju zahval med vzgojiteljicami in otroki so bili sledeči. Vzgojiteljica A in 

vzgojiteljica Č sta se v pričakovanih okoliščinah vedno zahvalili. Tudi otroci vzgojiteljice A 

(1–2 let) in vzgojiteljice Č (5–6 let) so se zahvalili več kot 50,0-odstotno. Pri vzgojiteljici B 

(77,8 %) in vzgojiteljici C (75,0 %) so bili rezultati, glede na izrekanja zahval vzgojiteljice A 

in vzgojiteljice Č, malo slabši. Slabši rezultat je bil ugotovljen tudi pri otrocih vzgojiteljice B 

(2–3 let) in vzgojiteljice C (4–5 let) – ti izrekajo zahvale v pričakovanih okoliščinah manj kot 

50,0-odstotno. 

Pri izrekanju opravičil se je vzgojiteljica Č vedno opravičila, prav tako otroci te vzgojiteljice. 

Vzgojiteljica A se je tudi vedno opravičila, vendar se otroci vzgojiteljice A niso nikoli 

opravičili, ker vzgojiteljica ni spodbudila otroka, da bi se opravičil. Vzgojiteljica B ni izrekla 

nobenega opravičila, ker nobena situacija ni privedla do tega. Rezultati pa so tudi pokazali, da 

tudi otroci vzgojiteljice B niso izrekli nobenega opravičila, čeprav bi ga pričakovali. V treh 

situacijah bi vzgojiteljica B morala spodbuditi otroka, da bi se opravičil, vendar tega ni 

naredila. Pri vzgojiteljici C, ki se je opravičila v 50,0 % primerih, se je ravno tako pokazalo, 

da se njeni otroci niso nikoli opravičili. V osmih situacijah vzgojiteljica ni reagirala ali ni 

spodbudila otroka, da bi se opravičil.  

Rezultati so pokazali, da delovna doba ni povezana na izrekanje pozdravov v opazovanih 

skupinah, ker so vse vzgojiteljice vedno pozdravile. Prav tako delovna doba ni povezana z 
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izrekanjem zahval v teh skupinah, saj se je vzgojiteljica A z najkrajšo delovno dobo večkrat 

zahvalila kot vzgojiteljica C z najdaljšo delovno dobo. Tudi izrekanje opravičil ni povezano z 

delovno dobo vzgojiteljev v opazovanih skupinah, saj se je vzgojiteljica A (5 let delovne 

dobe) večkrat opravičila kot vzgojiteljica C (12 let delovne dobe). 

Na podlagi rezultatov ne moramo reči, da vzgojiteljice z višjo stopnjo izobrazbe v 

preučevanih skupinah pogosteje izrekajo pozdrave, zahvale in opravičila kot tiste z nižjo, saj 

so vse vzgojiteljice pozdravile enako pogosto. Pri zahvalah se je vzgojiteljica A z najnižjo 

stopnjo izobrazbe (5. stopnjo izobrazbe) večkrat zahvalila kot vzgojiteljica B z višjo stopnjo 

izobrazbe (6. stopnja izobrazbe). Vzgojiteljici C in Č, ki imata obe 7. stopnjo izobrazbe, sta se 

pri številu izrečenih zahval in opravičil precej razlikovali.  

Večinoma so vzgojiteljice izrekle neuradne pozdrave, prav tako so otroci večkrat uporabili 

neuradne pozdrave. Vzgojiteljica A je izrekla uradne pozdrave v 33,3 % primerih, medtem ko 

so otroci vzgojiteljice A izrekli vsa opravičila uradno. Vzgojiteljica Č je med vsemi 

vzgojiteljicami izrekla največ pozdravov uradno (38,1 %), medtem ko so otroci njene skupine 

izrekli vse pozdrave neuradno. Vzgojiteljica B je večino pozdravov (86,7 %) izrekla 

neuradno. Vzgojiteljica C je vse pozdrave izrekla neuradno, otroci njene skupine pa niso 

nikoli pozdravili.  

Vzgojiteljice in otroci so vse zahvale izrekli uradno.  

Pri izrekanju opravičil se je vzgojiteljica C vedno opravičila uradno. Vzgojiteljica A in Č pa 

sta se opravičili uradno v 66,7 % primerih. Vzgojiteljica B in otroci vzgojiteljice A, B, in C se 

niso nikoli opravičili. Otroci vzgojiteljice Č so se vedno opravičili uradno.  

Na podlagi rezultatov lahko rečemo, da moški, ki pripeljejo otroka v vrtec, pogosteje 

pozdravijo vzgojiteljico uradno kot ženske. Moški so vzgojiteljico uradno pozdravili v 41,4 

%, medtem ko so jo ženske v 11,5 %. 

Tudi vzgojiteljice so pozdravile moške uradno v 42,0 %, medtem ko ženske v 14,8 %. Na 

podlagi teh rezultatov lahko rečemo, da so vzgojiteljice z moškimi pri pozdravljanju pogosteje 

uradne kot z ženskami. 

Rezultati so me najbolj presenetili pri redkem pozdravljanju in opravičevanju otrok. Ko bom 

imela priložnost delati z otroki, se bom trudila, da pri meni ne bo tako.  

Te rezultate bi bilo zanimivo preveriti na več skupinah enako starih otrok. 
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6. PRILOGA 

 

Zapisi pozdravov, zahval in opravičil vzgojiteljic, otrok in njihovih staršev oz. oseb, ki so 

pripeljali otroke v vrtec, nastali z zvočnim snemanjem. 

 

POZDRAVI 

 

VZGOJITELJICA A 

 Mati: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro!«, mati: »Papa, adijo!«, 

vzgojiteljica: »Adijo, M., živjo, kako si?« 

 Mati: »Dober dan, dobro jutro, živjo!«, vzgojiteljica: »Ooo dobro jutro!«, 

vzgojiteljica otroku: »Ja, živjo!« vzgojiteljica: »Adijo!« 

 Mati: »Dobro jutro!«, Vzgojiteljica: »Dobro jutro, dobro jutro, A.!«, mati: 

»Adijo!«, vzgojiteljica: »Nasvidenje!« 

 Vzgojiteljica: »Dobro jutro!«, mati: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Živjo, J.!« 

vzgojiteljica: »Adijo!«, mati: »Adijo!« 

 Mati: »Jutro!«,  vzgojiteljica: »Dobro jutro, dobro jutro!«, mati: »Adijo, čao!«, 

vzgojiteljica: »Adijo, lep dan!« 

 Oče je pripeljal otroka v vrtec skupaj z njegovim bratcem. Bratec: »Dobro 

jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica otroku: »Živjo, J.«, oče: 

»Adijo!«,  vzgojiteljica: »Adijo, lep dan!«, bratec: »Adijo!«, vzgojiteljica: 

»Adijo!«. Vzgojiteljica je rekla otrokom, ki so bili v igralnici: »Dobro jutro, J. 

je prišel« 

 Mati: »Jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro!«, mati: »Jutro!«, vzgojiteljica 

otroku: »Ooo L., dobro jutro!«, mati: »Adijo!« vzgojiteljica: »Adijo, čao!«. 

Vzgojiteljica je nato še enkrat pozdravila otroka: »Dobro jutro, dobro jutro, 

L.!« 

 Vzgojiteljica: »Ooo dobro jutro!«, oče: »Jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro!«, 

oče (svojemu otroku): »Papa«, vzgojiteljica: »Ja, princeska, živjo!«, oče: »H., 

papa!«, vzgojiteljica: »Boš kej rekla adijo, papa očiju? Lep dan pa se vidimo.«, 

oče: »Papa, čao!«. 

 Vzgojiteljica: »Dobro jutro!«, oče: »Papa, dober tek, uživajte!«, vzgojiteljica: 

»Enako, reč adijo. Lep dan, reč adijo.« 

 Mati: »Jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro!« 
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 Vzgojiteljica: »Dobro jutro!«, oče: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro 

jutro!«, oče: »Adijo!«, vzgojiteljica: »Adijo!« 

 Oče: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro!«, Otrok Z.: »Dobro jutro!«, 

vzgojiteljica: »Dobro jutro, dobro jutro, Z.!« 

 

VZGOJITELJICA B 

 Dedek: »Dobro jutro!«; Vzgojiteljica: »O dobro jutro, živjo, M.!«, dedek: 

»Nasvidenje!«; vzgojiteljica: »Nasvidenje!«; vzgojiteljica (otroku): »Polna usta 

imaš, zato nisi mogla pozdravit!« 

 Oče: »Dobro jutro!«, otrok: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Živjo!« 

 Mati: »Dobro jutro, živjo!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro, živjo!«, mati: 

»Adijo!«, vzgojiteljica: »Adijo!« 

 Babica: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro!«, babica: »Nasvidenje!«, 

vzgojiteljica: »Adijo!« 

 Mati: »Živjo, Ž., pozdravi dobro jutro!«, pomočnica vzgojiteljice: »Dobro 

jutro!«, otrok Ž. (tiho): »Dobro jutro!« 

 Oče: »Jutro, dober dan!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro!« 

 Mati: »Dan, dober dan«, vzgojiteljica: »Dober dan!« 

 Mati: »Živjo, mišek!«, vzgojiteljica: »Ajd živjo!«, mati: »Lep vikend!«, 

vzgojiteljica: »Enako.« 

 Mati: »Dober dan!«, otrok: »Mami!«,  mati: »Dober dan!«, vzgojiteljica: 

»Dan!«, mati: »Adijo!«, drug otrok: »Adijo!«, vzgojiteljica.: »Adijo!« 

 Oče: » Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro, živjo, M.!« 

 Oče: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Ooo, T., dobro jutro!« 

 Vzgojiteljica (otroku): »Ooo živjo!«, mati: »Živjo, adijo!«, vzgojiteljica: 

»Adijo!« 

 Oče: »Br dan!«, vzgojiteljica: »Živjo!«, oče: »Adijo!«, vzgojiteljica: »Adijo!«, 

otrok: »Adijo!«  

 Mati: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica.: »Dobro jutro, živjo, B., živjo!«  

 Oče: »Živjo!«, vzgojiteljica: »Živjo, dobro jutro!«, vzgojiteljica (otroku): 

»Živjo!«, oče: »Dijo!«, vzgojiteljica.: »Dijo!« 

 Oče: »Dobro jutro, dober dan, adijo!«, vzgojiteljica: »Živjo!« 
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VZGOJITELJICA C 

 Mati: »Živjo!«, vzgojiteljica: »Živjo!«, mati: »Adijo!«, vzgojiteljica: »Adijo!« 

 Vzgojiteljica: »Dobro jutro!«, mati: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Živjo, J.!« 

vzgojiteljica: »Adijo!«, mati: »Adijo!« 

 Vzgojiteljica: »Dobro jutro!«, oče: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Živjo, H., 

dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Adijo!«, oče: »Adijo!« 

 Oče: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro!« vzgojiteljica (očetu): »Lepo 

se imejte. Adijo!« Vzgojiteljica pozdravi otroka: »Živjo, D.!« 

 Vzgojiteljica: »Živjo, dobro jutro!«, mati: »Živjo!«, vzgojiteljica (otroku): 

»Živjo, G.!«, vzgojiteljica: »Čao!«, mati: »Adijo!«  

 Oče pripelje dva otroka v vrtec. Oče: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro 

jutro!«, oče: »Adijo!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro, A. in T.!« 

 Oče: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro, živjo, D.!«, oče: »Adijo!«, 

vzgojiteljica: »Adijo!« 

 Mati: »Živjo!«, vzgojiteljica: »Živjo, živjo, M.!«, mati: »Adijo!«, vzgojiteljica: 

»Adijo!« 

 Vzgojiteljica: »O dobro jutro, V.!«, oče »Dobro jutro!« 

 Mati: »Živjo!«, vzgojiteljica: »Živjo!«, mati: »Adijo, čao!« vzgojiteljica: 

»Čao!« 

 

VZGOJITELJICA Č 

 Vzgojiteljica: »Adijo!«, mati: »Čao, L.!«, otrok L.: »Adijo, mami!« 

 Vzgojiteljica: »Dobro jutro!«, oče: »Dobro jutro!« 

 Mati: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro, dober dan, kar naprej!«, 

mati: »Adijo, adijo, N.!«, otrok: »Adijo!«, mati: »Adijo!«, vzgojiteljica: 

»Adijo!« 

 Oče: »Živjo!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro, adijo!«, oče: »Adijo!« 

 Oče: »L., adijo!«, vzgojiteljica: »Adijo!«, otrok: »Adijo!« 

 Mati: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Oj«, mati: »Adijo!«, vzgojiteljica: »Čao 

čao!« 

 Oče: »Dobro jutro, dober dan!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro, dober dan!«, oče: 

»Adijo, E.!« 

 Oče: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro!«, oče: »Adijo!« 
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 Mati: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Živjo!«, mati: »Adijo!«, vzgojiteljica: 

»Adijo!« 

 Oče: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro, adijo!«, oče: »Adijo!« 

 Mati: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro!«, mati: »Adijo!«, 

vzgojiteljica: »Adijo!« 

 Mati: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro, dober dan!«, mati: »Adijo!«, 

vzgojiteljica: »Čao, živjo!« 

 Vzgojiteljica: »Pozdravljen!«, oče: »Adijo!«, vzgojiteljica: »Adijo!« 

 Oče: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro!«. Oče: »Adijo!«, 

vzgojiteljica: »Čao, lep dan!« 

 Dedek: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro!«  

 Mati: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro, dober dan!«, mati: »Adijo, 

N.!«, otrok: »Adijo!« 

 Vzgojiteljica: »Dobro jutro!«, oče: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Adijo!«, 

oče: »Adijo!« 

 Vzgojiteljica: »Dobro jutro!«  

 Vzgojiteljica: »Dobro jutro!«  

 Oče: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro!«  

 Oče: »Dobro jutro!«, vzgojiteljica: »Dobro jutro!«, oče: »Adijo!«, 

vzgojiteljica: »Adijo!« 

 

ZAHVALE 

VZGOJITELJICA A 

 Vzgojiteljica je otroku pomagala zalepiti žabico iz papirja. Na koncu je 

vzgojiteljica rekla: »Izvoli«. Otrok je bil tiho, namesto otroka je rekla 

vzgojiteljica »Hvala.«  

 Vzgojiteljica je pred zajtrkom rekla otrokom, da naj si gredo umit roke. Otrok 

se je nameni v kopalnico in vzgojiteljica je rekla: »Hvala.« 

 Vzgojiteljica je razdeli zajtrk ,potem pa je otrokom zaželela: »Dober tek!«, 

otroci so bili tiho. 

 Neka mama je pripeljala otroka v vrtec med zajtrkom. Ko je vstopila je 

zaželela vsem dober tek. Vzgojiteljica: »Hvala.« 

 Deklica je pospravila plastično žlico. Vzgojiteljica: »Z., hvala, k si nesla žličko 

na poličko.« 
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 Otrok je prinesel vzgojiteljici žogo. Vzgojiteljica: »Hvala.«  

 Otrok je kihnil in vzgojiteljica je rekla: »Na zdravje!«, otrok: »Hvala.«, 

vzgojiteljica: »Prosim.« 

 Vzgojiteljica je otrokoma pomagala vzeti robčke in rekla: »Izvolita.«, otrok: 

»Hvala.« 

 Pri zajtrku je vzgojiteljica zaželela: »Dober tek!« Otrok: »Hvala.«, 

vzgojiteljica: »Prosim.« 

 Pri zajtrku je vzgojiteljica rekla deklici, ki je kasneje prišla v vrtec: »Dober tek, 

H.!« Otrok je bil tiho. 

 Vzgojiteljica je rekla deklici, ki je prišla kasneje za mizo: »Evo, izvoli, dober 

tek!«, deklica: »Hvala.«  

 Pri zajtrku je dečku, ki je kasneje prišel v vrtec, rekla vzgojiteljica: »Izvoli, 

dober tek!« Deček ni odgovoril. 

 V jutranjem krogu so si otroci v krogu podajali žabo in jo pozdravili. (žaba 

ljubljenec skupine). Ko jo je pozdravil eden, jo je dal naprej. Nekateri otroci so 

rekli: »Izvoli.«, drugi otrok je odgovoril: »Hvala.« Vzgojiteljica je ves čas 

spodbuja otroke, da naj rečejo izvoli in hvala. Vzgojiteljica: »Reči: izvoli L.!«, 

vzgojiteljica drugemu otroku: »Hvala, ane.« 

Ko je žaba prišla do vseh,  je vzgojiteljica rekla: »Daš zdaj meni, M., hvala, 

M.« 

 Vzgojiteljica, je dala otroku plastelin. Vzgojiteljica: »Izvoli.«, otrok ni 

odgovoril. 

 Med pospravljanjem igralnice je vzgojiteljica prosila otroka: »A mi prineseš še 

tistga plastelina? Hvala.«  

 Otrok je pospravil knjigo na predal, vzgojiteljica: »Hvala, H.«  

 V kotičku kuhinja je deklica prinesla vzgojiteljici plastične krožnike in ona se 

ji zahvalila: »Hvala, L.«  

 Vzgojiteljica je prosila otroka: »A mi greš po žabico, da jo dam v omaro?«. Ko 

je deklica šla, se ji vzgojiteljica zahvalila: »Hvala.« 

 Čistilka je šla gre med kosilom v umivalnico. Ko je vstopila v sobo, je otrokom 

zaželela: »Dober tek, otroci!«, nekaj otrok je odgovorilo: »Hvala.« 
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VZGOJITELJICA B 

 Deklica je vzgojiteljici v jutranjem krogu vrnila kartico, na kateri je bila 

narisana žival. Vzgojiteljica se ji je zahvalila: »Hvala.« 

 Otrok, ki je pri kosilu delil žlice, je dal vzgojiteljici tiste, ki so mu ostale. 

Vzgojiteljica: »Hvala.« 

 Deklici je po nesreči padel krožnik na tla in njeno kosilo se je raztreslo. 

Počistila je čistilka. Vzgojiteljica se ji je zahvalila: »Hvala lepa.«, čistilka: 

»Prosim.« 

 Vzgojiteljica je še uredila igralnico, otroke je prosila za malo prostora: 

»mečkn, mečkn prostora, prosim, bomo dali še sedežno tukile. Evo, hvala.« 

 Ena od deklic je vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice prinesla rožo od doma. 

Vzgojiteljica: »Hvala lepa.«, pomočnica vzgojiteljice: »Hvala lepa, V.« 

 Deklica1 je pobrala slike, ki so bile na tleh. Deklica 2 ji je rekla: »To je moje.« 

Deklica 1 ji je dala slike. Deklica 2: »Hvala.« 

 Vzgojiteljica je povabi otroka, da označi, kateri dan je. Vzgojiteljica: »Kateri 

dan je danes, bo šel pa premaknit T.« Vzgojiteljica ni rekla ničesar. 

 Deklica je kihnila. Vzgojiteljica: »Na zdravje.« Deklica ni odgovorila. 

 Dejavnost: barvanje tulcev z tempera barvami. Vzgojiteljica je dala otroku 

tulec in čopič ter mu rekla: »Izvoli pa ga pobarvaj.«, Otrok ni odgovoril 

ničesar. 

 Začetek zajtrka. Vzgojiteljica: »Dober tek!«, otroci niso odgovorili ničesar.  

 Vzgojiteljica je otroku dala instrument in mu rekla: »Izvoli.« Otrok ni 

odgovoril ničesar. 

 Pri malici. vzgojiteljica: »Dober tek.«, otroci niso odgovorili ničesar. 

 Pri kosilu. Vzgojiteljica: »Dober tek, otroci!« Otroci niso odgovorili ničesar. 

 Ko se otroci vrnejo v garderobo, dajo dol rokavice. Vzgojiteljica jim je rekla, 

da naj dajo kar njej rokavice ker so mokre. Deklica je dala vzgojiteljici 

rokavice, ta pa se je zahvalila: »Hvala, V.« 

 Deklica je kihnila. Vzgojiteljica: »Na zdravje, si kihnila.«, deklica: »Hvala.« 

 V skupini so naredili hišo iz kartona. Nekaj odvečnega selotejpa je bilo za v 

smeti. Vzgojiteljica je rekla otroku: »Lahko neseš v koš, boš odnesla v koš? kr 

nesi. Tam za papir, M., ja, tam, ja.« Deklica je to storila, vzgojiteljica ni rekla 

ničesar. 
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 Jutranji krog. Vzgjiteljica otroku: »A lahko malo koleno umakneš, da pride 

A.?«. Ko je ta umaknil koleno mu je vzgojiteljica rekla: »Hvala.« 

 

VZGOJITELJICA C 

 Pri zajtrku je vzgojiteljica rekla otrokom: »Dober tek, delfini!« Otroci: »Hvala 

enako.« 

 Žejni otroci so prazne skodelice odložili na omarico. Vzgojiteljica je rekla 

otroku, ki je bil prvi in prijela njegovo skodelico: »Hvala, R.« 

 Otroci so za vrstnika naredili presenečenje iz kock. Ko je ta prišel v vrtec ga je 

eden od otrok vprašal: »Ej, V., a ti je presenečenje všeč?« Odgovor otroka V.: 

»Ja.«  

 Vzgojiteljica je šivala lutke in je imela nekaj odvečnega materiala na mizi. 

Deklico ki je stala zraven, je prosila: »Bi odnesla to v smeti?« Na koncu je 

deklici rekla: »Hvala, M.« 

 Otroci pri igri z vozili. Otrok: »Izvoli, V.« Otrok V. se ni odzval. 

 Vzgojiteljica je otrokom za zajtrk zaželela: »Dober tek!«, otroci: »Hvala, 

enako.« 

 V jutranjem krogu vzgojiteljica otroku poda njegovo sliko in on se zahvali: 

»Hvala.«, vzgojiteljica: »Prosim.« 

 Plakat se je odlepil, zato so ga zalepili nazaj, pri tem so vzgojiteljici pomagale 

deklice. Vzgojiteljica: »Hvala, punce zelo ste prijazne, da ste pomagale.« 

 Otrok je kihnil in jaz sem mu rekla: »Na zdravje.« Otrok se ni zahvalil. 

 Deklica me je prosila, da naj ji popravim rokavico, ker ji je zlezla z roke. To 

sem storila. Ni se zahvalila. 

 

VZGOJITELJICA Č 

 Vzgojiteljica: »Ene škarje potrebujem.« Deklica poda škarje vzgojiteljici. 

Vzgojiteljica se zahvali: »Hvala lepa.« 

 Vzgojiteljica je želela otroku povedati, kdaj pride župan, in je druge otroke 

vprašala: »Otroci, kateri mesec je že zdaj?«, otroci: »Januar.«, vzgojiteljica: 

»Hvala.« 

 Otrok je s seznama razbral, katere zadolžitve ima kateri od otrok danes (kdo 

deli pribor, kdo prešteje otroke v jutranjem krogu, kdo pometa, kdo razdeli 
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prtičke, kdo ima pozdrav v jutranjem krogu itd.). Ko je zaključil, mu je 

vzgojiteljica rekla: »Najlepša ti hvala.« 

 Ko je deklica prinesla vzgojiteljici dokončano risbo, ji je vzgojiteljica rekla: 

»Hvala lepa, N.« 

 Oče si je sposodil kemični svinčnik od vzgojiteljice in ga potem vrnil. Oče: 

»Vzgojiteljica vračam«. Vzgojiteljica: »O, najlepša hvala.« 

 Deklica je dala vzgojiteljici dokončano risbo. Vzgojiteljica: »Hvala lepa.« 

 Dežurni otroci so zaželeli, preden so začeli jesti: »Dober tek!«, drugi otroci so 

odgovorili: »Hvala enako.« 

 Vzgojiteljica je otrokom povedala, da delajo inventuro, zato je otroke prosila: 

»Ko se bomo odpravljali me, prosim, spomnite, da vzamem fotoaparat. Prav?« 

Vzgojiteljica se je v naprej zahvalila: »Hvala lepa.« 

 Vzgojiteljica je v jutranjem krogu dala naokrog vrečko, v kateri so bile lutke, 

da si je vsak otrok izbral eno. Na koncu je zadnji otrok dal vrečko vzgojiteljici 

in ona se mu je zahvalila: »Hvala lepa.« 

 Eden od otrok je imel palčka bralčka in je povedal obnovo pravljice, ki jo je 

prebral. Nato so po pravljici na vrsti komentarji drugih otrok. Otroke, ki jih je 

izbral pripovedovalec pravljice, so povedali, kaj jim je bilo všeč in kaj ne. Na 

koncu  je vzgojiteljica rekla: »Hvala.« Nato so sledila še vprašanja za otroka, ki 

je prebral pravljico. Otroci so spaševali pripovedovalca in ta jim je odgovoril. 

Spraševalec otrok se je nato zahvalil: »Hvala.«, pripovedovalec je odgovoril: 

»Prosim.« Ko je drugi spraševalec dobil odgovor, se je lepo zahvalil: »Hvala.« 

 Vzgojiteljica je prosila, ali ji kdo lahko prinese škarje. En otrok ji jih je prinesel 

in vzgojiteljica se je zahvalila: »O najlepša hvala.« 

 Otrok je narisal risbico o strahu in vzgojiteljica mu je rekla: »Aha, zdej pa daš 

kar men, hvala lepa, G.« 

 Ker je dežurni otrok pozabil dati prtiček enemu otroku, mu ga je prinesla 

vzgojiteljica. Otrok se je zahvalil: »Hvala.«, vzgojiteljica: »Prosim.« 

 Dežurni otroci za malico so rekli: »Dober tek.«, drugi otroci in vzgojiteljica so 

odgovorili: »Hvala, enako.« 

 Ko smo se vračali v vrtec, so se otroci prijeli v pare. Ko smo prišli notri, je 

vzgojiteljica otroku s katerim se je držala, rekla: »Hvala, ker si se držal z 

mano.« 
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 Dežurni otroci za kosilo so rekli: »Dober tek.«, drugi otroci in vzgojiteljica so 

odgovorili: »Hvala, enako.« 

  Dva otroka sta dobila medaljo, ker sta bila pridna pri zobozdravniku. Vsak 

otrok je čestital tema dvema otrokoma. Otroci: »Čestitam za hrabrost«, otroka 

z medaljo: »Hvala.« 

 Zajtrk. Dežurni otroci: »Dober tek, otroci!«, drugi otroci: »Hvala, enako.« 

 Pri dopoldanski dejavnosti je otrok uredil slike po vrsti, prej – potem – kasneje. 

Vzgojiteljica se mu je na koncu zahvalila: »Hvala.« Tudi drugi otrok je uredil 

slike in vzgojiteljica je na koncu rekla: »Hvala.« Tudi pri tretjem otroku je 

vzgojiteljica rekla na koncu: »Hvala.« 

 Kasneje so dobili tri liste papirja in sami narisali prej – potem – kasneje. 

Vzgojiteljica jim je dala papir in rekla: »Izvoli.« Otroci se niso zahvalili. 

 Otroka, ki je v vrtec prišel malo kasneje, sem pospremila do kuharice. Odnesel 

je svoj pribor od zajtrka in kuharici rekel: »Hvala za dober zajtrk.«, kuharica: 

»Prosim.« 

 Pri kosilu je deklica (ki ima dieto) vprašala vzgojiteljico, ali ima dietno juho. 

Vzgojiteljica je povedala, da imamo danes vsi enako juho. Na koncu se je 

vzgojiteljica deklici zahvalila: »Hvala, ker si vprašala. Pridna si.« 

 Pri kosilu so si dežurni otroci zaželeli: »Dober tek!«, drugi otroci: »Hvala, 

enako.« 

 Otrok je med kosilom rekel vzgojiteljici: »P., nekaj te moram spomniti.«, 

vzgojiteljica: »Kaj že?«, otrok: »Moja knjiga.« (otrok je zjutraj prinesel ang. 

slovar), vzgojiteljica: »Uuu, boš pri počitku, hvala, ker si me spomnil.« 

 

OPRAVIČILA 

 

VZGOJITELJICA A 

 Vzgojiteljica je med igro po nesreči udarila deklico. Vzgojiteljica: »A, joj joj, 

oprosti, sem te butnila.«  

 Pri oblačenju je vzgojiteljica otroka malo udarila in rekla: »Opala.« 

 Otroci so oblikovali plastelin. Vzgojiteljica je mislila, da je na mizi en kos 

plastelina, ki ga nihče ne uporablja zato ga je vzela v roke in ga začela gnesti. 

Otrok je takoj potožil, ker je bil to njegov izdelek. Otrok: »Ej!«, vzgojiteljica: 

»Joj, oprosti, P., joj, oprost,i daj še enkrat naredi.« 
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 Otroci so pospravljali igrače. Deklica je želela pospraviti škatlo na polico, 

deček pa je želel še eno igračo pospraviti v škatlo. Vzgojiteljica je opazila, da 

deček joka in je rekla deklici: »H., ne bodi groba.«, deček: »Av!«, 

vzgojiteljica: »H., ne bodi groba.«  

 

VZGOJITELJICA B 

 Pri postavitvi čutne poti so otroci pomagali. Deklica je po nesreči s predmetom 

zadela drugega otroka. Otrok je začel jokati, vzgojiteljica je stopila k tem 

otroku in mu rekla: »Po nesreči te je, kaži.« Vzgojiteljica malo popihala, 

deklici pa je rekla: »M., mečkn pazi, prav, v redu.«  

 Otrok je porinil deklico. Vzgojiteljica: »A., prijazen bodi.« deklica je rekla 

vzgojiteljici: »Porinil me je A.« Vzgojiteljica: »Sem vidla.«  

 Deklica M. je udarila dečka G. Vzgojiteljica: »G., jok ti bo res pomagal, M., a 

si ti prijazna, a so tvoje roke prijazne! Kaj je, M.? Ni videti, da bi imela 

prijazne roke.« 

  

VZGOJITELJICA C 

 Otroci so vstavljali svojo sliko na mesto, ki jo je določila vzgojiteljica. 

Vzgojiteljica je povedala otroku: »Pod R. pa levo od T., ne zmotila sem se, 

oprosti, pod V. in levo od T.« 

 Otrok je vzgojiteljici potožil, da ga je vrstnik udaril. Otrok: »Vzgojiteljica, R. 

me je udaru.«, vzgojiteljica: »R., kaj bova nardila, used se tle lepo za mizo pa 

se lepo igrej.«  

 Otrok je vzgojiteljici potožil, da ga je vrstnik pljunil. Otrok: »Vzgojiteljica, N. 

me je plunu.«, vzgojiteljica: »N. sedi za mizo, a si se zmotil?« Otrok odkima z 

glavo, kot da se ni zmotil. Vzgojiteljica: »A N. je bil tam?«  

 Deklica je potožila glasno: »T. me tepe.« T. je odgovoril: »Ne pa ne.« 

Vzgojiteljica ni reagirala.  

 Otrok V. je udaril vrstnika zaradi igrače. Ta je potožil: »Dej no, V., ava.« 

vzgojiteljica ni reagirala.  

 Zjutraj v prosti igri. Otrok: »Vzgojiteljica,  V. pljuva.« Vzgojiteljica: »Sm 

pridi, V., sm pridi, kaj smo se zmenili v jutranjem krogu glede pluvanja?«, 

otrok V.: »Da se ne pljuva«, vzgojiteljica: »Zakaj ne?«, otrok V.: »Ker to je 
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zelo grdo, če se pljuva.«, vzgojiteljica: »Zakaj pa to delaš? A misliš, da bi blo 

pametno, če bi nehal? No, sva zmenjena.«  

 Otrok je začel jokati in vzgojiteljica je pristopila k njemu. Vzgojiteljica: »Kaj 

je blo?« Otrok je potožil: »T. me je udaru.« Vzgojiteljica je pogledala, ali se 

mu kaj pozna in mu je rekla, da se nič ne pozna. Otroka T. pa je posedla na stol 

za mizo.  

 Otroci se usedejo v krogu na preprogo za jutranji krog. En otrok je po nesreči 

pohodil otroka, ki je že sedel v krogu. Otrok, ki je zabolelo, reče: »Ava!«  

 V jutranjem krogu. Otrok: »Ej, kaj me porivaš!« Vzgojiteljica: »Kako si pa ti 

nesramen, kaj, če bi padel, recimo!« 

 Z otroki je vzgojiteljica v jutranjem krogu zaključila označevanje na plakatu in 

začela drugo dejavnost, koliko otrok manjka itd. Vmes se je oglasila deklica, ki 

jo je vzgojiteljica pozabila poklicati in se še ni označila. Deklica: 

»Vzgojiteljica, mene še nisi poklicala.«, vzgojiteljica: »Ja, bom, sam mal 

počaki.«  

 

VZGOJITELJICA Č 

 Otrok je med kosilom pljunil deklici, ki je sedela zraven njega, v juho. 

Vzgojiteljica ga je poklicala in se odšla v kopalnico pogovorit z njem o 

njegovem dejanju. Deček je prišel nazaj in šel do deklice in ji rekel: »oprosti«.  

 Ko je zazvonil domofon, je vzgojiteljica skočila, da se bo hitro javila. Ker se je 

pri tem zaletela v deklico, je rekla: »Ops.« 

 V jutranjem krogu je vzgojiteljica zamenjala imeni dveh otrok in se opravičila 

vsakemu posebej. Vzgojiteljica: »Naš prijatelj Ž1, a Ž1, Ž2, oprosti, Ž2, 

oprosti Ž1.« 

 Vzgojiteljica je po nesreči udarila otroka. Vzgojiteljica: »Oprosti.« 

 Deček je zunaj pri košarki nekoliko preveč porinil otroka in ta je padel. Rekel 

mu je: »Oprosti, danes boš lahko sedel za mojo mizo pri kosilu.« 

 

 


