
  

»NE BI ŠEL V ŠOLO! »NE BI ŠEL V ŠOLO! 
STRAH ME JE! STRAH ME JE! 

NE GREM!«NE GREM!«
Ob prehodih, kot je tudi konec počitnic, imajo nekateri otroci več težav ali strahov. Nekateri sami povedo, 
kaj jih skrbi, drugi težko zaspijo ali slabo spijo, tožijo o bolečinah, so jokavi ali razdražljivi. Nekateri celo 
rečejo, da sploh nočejo v šolo. Skrbi jih lahko marsikaj: 

»Ali bo ta razred težji zame? Bo veliko domačih nalog in učenja? Se bom še razumel s prijatelji? 
Bodo učitelji strogi ali zahtevni? Bom razumel snov pri novem predmetu? Mi bo uspelo opravljati 
vse šolske obveznosti, pa še krožke ali treninge? Kaj bo, če dobim slabe ocene?«  

Kako lahko otroku, ki ga skrbi začetek pouka, pomagate starši?
● Otroku pokažite, da vam je mar in da ga jemljete resno. Izjave, kot je »Ne bodi trapast in ne 

kompliciraj, saj veš, da se nimaš česa bati!« ne pomagajo. Povejte, da je normalno, da smo pred 
novimi začetki živčni, nas skrbi ali imamo tremo. Povejte tudi, da bo lažje, ko spozna nove učitelje 
in sošolce in se navadi na nov urnik.

● Ostanite mirni. Čeprav je staršem stresno gledati svojega otroka v stiski, bodite vzor optimizma 
in samozaupanja. Pokažite, da zaupate v otrokove zmožnosti prilagajanja in reševanja problemov, 
na katere bo morda naletel v šoli. Če pa tudi vas preplavljajo strahovi glede otrokovega delovanja v 
šoli, se s kom pogovorite. Če ste enako prestrašeni kot otrok, mu boste težko pomagali. Pogovorite 
se lahko tudi s svetovalnim delavcem v šoli.

● Raziščite vsebino otrokovih strahov, da ugotovite, kaj točno otroka skrbi. So skrbi vezane na 
učno snov, na ocene, nove predmete, nove učitelje, odnose z vrstniki? Pogovora o skrbeh se lahko 
lotite z vprašanji:

● Na kaj pomisliš, ko se spomniš na prvi šolski dan?
● Kaj se ti zdi težko pri vračanju v šolo?
● Česa se veseliš, zdaj ko se spet začenja pouk?
● Kaj naredi vračanje v šolo lažje ali boljše?

Skupaj z otrokom raziščite možne rešitve za situacije, ki ga skrbijo. Preden podate svoje ideje, naj sam 
pomisli, kaj bi lahko naredil, če se zgodi to ali ono, kar ga skrbi.

Včasih strahovi in skrbi otrok temeljijo tudi na napačnih informacijah, ki so jih pridobili oz. ko so nekaj 
narobe razumeli (npr. »Če dobim le eno negativno oceno v tem letu, bom zagotovo ponavljal razred.«). 
Skušajte ugotoviti, kakšna so prepričanja otroka in če ima napačne informacije, jih popravite. Če sami 
točno ne veste, kaj je res, naj otrok vpraša učitelja, prijatelje, zaposlene v šoli,...
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VIRI SLIKOVNEGA GRADIVA:

● Pripravite se na šolsko leto. Manj skrbi in stresa doživljamo, ko vemo, kaj nas čaka. Skupaj 
pripravite, uredite zvezke, druge potrebščine, torbico, copate, športno opremo. Če otroka skrbi snov, 
 prelistajte učbenike ali delovne zvezke (če imate to možnost) in se pogovorite, kaj od tega mu je že 
znano, kaj so spoznali že v preteklih letih. Če bo otrok letos prvič samostojno odhajal v šolo, skupaj 
raziščite pot do šole, sploh če otroka skrbi, da tega sam ne bo zmogel. Če po isti poti v šolo hodi 
prijatelj, se lahko dogovorita za skupno pot. 

● Usmerite se v pozitivno. Pomagajte otroku, da premisli, česa se veseli v novem letu in kaj mu je v 
preteklih letih dobro šlo. Se veseli druženja z določenimi sošolci? Bo spet videl učitelje, s katerimi se 
posebej dobro razume? Ali komaj čaka športne dneve, ekskurzije ali druge posebne dogodke v šoli? 
Spomnite ga lahko tudi na prepreke in težave, ki jih je že uspešno razrešil v preteklosti (npr. pridobil 
nove prijatelje, pridobival dobre ocene, uspešno razrešil konflikt z nekom,...)

● Včasih imajo otroci težave zaradi slabih izkušenj v preteklem šolskem letu (npr. težave z vrstniki ali 
zaradi učne neuspešnosti). Z otrokom (po potrebi tudi z razrednikom ali svetovalno delavko) se 
pogovorite in pripravite načrt, da bi preprečili ponovne težave. Krepite otroka, da se z ovirami lahko 
učinkovito sooči. Premislite, kaj lahko naredite doma? Kaj lahko naredi otrok sam? Kje lahko 
poiščete pomoč? Kakšni so viri pomoči v šoli?

Pripravila Simona Zgaga, univ. dipl. psih.
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