
Danes praznujemo dan žena. Gre za 
mednarodni dan žensk, ki ga vsako leto 
praznujemo 8. marca.  

 
 

Šolski novinarji smo se spomnili na naše pridne učiteljice, ki so nam prijazno 

odgovorile na nekaj zastavljenih vprašanj. V nadaljevanju povzemamo nekaj 

njihovih najpogostejših odgovorov. 

 

Kako je, za vas osebno, biti ženska v 21. stoletju? 

Naše učiteljice opravljajo več vlog; so mame, žene, babice, hčerke … V svoji 

koži se dobro počutijo, hkrati pa priznavajo, da je občasno malo naporno, saj ob 

službi skrbijo tudi za svoje družine ter opravljajo različna hišna opravila.  

 

Od kod črpate moč in energijo za vse, kar počnete? 

Moč in energijo pogosto črpajo doma, v krogu svojih najbližjih. Družina jim 

veliko pomeni. Vesele so, kadar koga razveselijo. Poudarjajo, da je potrebno 

najti čas tudi za sproščanje, meditacijo, ples, naravo … 



Kaj vas osrečuje? 

Odgovori so bili zelo podobni. Učiteljice osrečuje družina, otroci (domači in 

šolski), prijatelji, uspešen dan v službi, trenutki, ki jih imajo le zase.  

 

Kaj je vaše notranje gonilo? 

Kar daješ, to dobiš nazaj. Kar seješ, to žanješ. Ljubezen do življenja. Zavedanje, 

da je vsak dan podarjen in s tem trenutki z najdražjimi.  

 

Vse več se govori o izgorelosti. Ste tudi vi kdaj izgoreli? 

Odgovori so bili zelo različni. Vsekakor pa je razvidno, da so tudi učiteljice kdaj 

pa kdaj utrujene, saj si pogosto zadajo preveč opravil v enem dnevu. Izgorelost 

poskušajo preprečiti na različne načine, predvsem s telesno vadbo in načinom 

življenja.  

 

Kaj vam pri materinstvu predstavlja največji izziv? A je težko usklajevati vlogo matere s tem, 

kar ste, kot ženska? 

Največji izziv materinstva je vzgojiti samozavestne in samostojne otroke. Dati 

otroku močne korenine, ki rastjo ob dajanju ljubezni ter postavljanju meja. 

Materinstvo vzame veliko časa in ga manj ostane za njih same. Potrebno je, da 

se naučiš narediti lestvico, kaj je pomembno v življenju.  

 

Ali menite, da ženske govorijo več kot moški? 

Da 

 

Bi se opredelili za feministko? 

Ne oz. delno. 

 

Ali bi lahko izpostavili žensko, ki vam je bila v letih 2020, 2021 navdih? 

Na prvo mesto so učiteljice postavile svoje mame.  



Kakšna je idealna ženska? 

Idealna?! Če izhajamo iz pomena besede IDEAL – obstaja samo v mislih, je nek 

filozofski pojem in pomeni vzor popolnosti na vseh področjih – nedosegljivo. 

Idealne ženske so najverjetneje tiste, ki so zadovoljne in srečne v svoji koži in v 

tem, kar počnejo. To so ženske, ki znajo poskrbeti najprej zase, potem pa za 

ostale (družino, službo …) 

 

Kakšno je vaše stališče do enakosti med spoloma? 

V današnjem času se o tem sploh ne bi smeli več pogovarjati. Enakost bi morala 

biti samoumevna ter predpogoj za vse. Moški in ženske morajo imeti enake 

pravice, dostojanstvo in odgovornosti! 

 

Bi se strinjali, da so moški z Marsa in ženske z Venere? Zakaj? 

Absolutno, saj smo si zelo različni po načinu razmišljanja. Različnost med 

spoloma je naravna. Oba spola pa se morata v odnosu truditi za razumevanje 

svojega partnerja in njegovega ravnanje.  

 

Vaše sporočilo ženskam … 

Bodi preprosto ženska. Zavedaj se svoje vrednosti. Imej se rada. Bodi 

zadovoljna, srečna ter sledi svojim željam. Ostanite ženske! 

 

 

Svojim učiteljicam se iskreno zahvaljujemo za 

sodelovanje,  za vso toplino, s katero nas božate, 

za srečo, s katero nas obdajate in potrpljenje, ki ga imate z nami. 

Iskrene čestitke ob dnevu žena. 

 

Članek so pripravili učenci šolskega novinarstva.  


