
 
 

6. razred 
Spolna/rodna ravnopravnost i odgovorno spolno ponašanje  

EMOCIJE U VRŠNJAČKIM ODNOSIMA II. 

 

Tema, cilj i ishodi učenja, trajanje, dob učenika 

 

Cilj: Osvijestiti osobine i ponašanja koje učenici trebaju od svojih vršnjaka (posebno 

prijatelja), vlastite osobine i ponašanja koja izražavaju u odnosima kao i neugodne emocije 

koje doživljavaju u odnosima s vršnjacima (posebno prijateljima). 

 

Ishodi: 

- prepoznati osobine i ponašanja koje trebaju (traže) u prijatelju  

- uočiti sličnosti između vlastitih osobina i ponašanja i osobina i ponašanja prijatelja 

- uočiti neugodne emocije koje doživljavaju ako u odnosu ne dobivaju ono što trebaju 

- prepoznati razloge neizražavanja vlastitih osjećaja i potreba 

- primijeniti konstruktivne načine izražavanja vlastitih osjećaja i potreba (u formi "Ja – 

poruke) 

 
Trajanje: 1 školski sat  

Potreban materijal 

 

- radni list za učitelje broj 1. (prilog 1.) 

- svaki učenik treba imati papir (bilježnicu) i olovku ili kemijsku za pisanje 

- školska ploča, kreda ili ppt ili kopija primjera za svakog učenika (prilog 1.) 

- veći papir za plakat 

 

Sadržaj – opis i tijek aktivnosti 

 
  Informacije za učitelje*( oznaka * - u daljnjem tekstu označava informacije za 

učitelje): 

 

Druženje s vršnjacima ima važnu ulogu u psihičkom razvoju djeteta, posebno na 

njegovu emocionalnom i socijalnom razvoju. U adolescenciji izuzetnu važnost ima 

prihvaćenost, omiljenost i popularnost u grupi vršnjaka. Osim toga postojanje prijateljstva s 

jednom ili više osoba, kao i kvaliteta tog odnosa značajno pridonosi osjećaju zadovoljstva 

mladih. Rezultati  istraživanja pokazuju da kvaliteta vršnjačkih odnosa ovisi o tri dimenzije: 

razini vršnjačke prihvaćenosti, imaju li prijatelje i kakva je priroda prijateljstava koju 

sklapaju (Solovey i Sluyter, 1999). 
U bliskim, prijateljskim odnosima mladi zadovoljavaju različite potrebe. Oni 

uspoređuju i provjeravaju svoje vrijednosti, interese, stavove i zadovoljavaju svoju potrebu 

za stvaranjem bliskih veza izvan obitelji. Kroz bliske odnose mladi se pripremaju na 

postupno odvajanje od roditelja i ulazak u svijet odraslih. Mladi se međusobno razlikuju u 

kvaliteti odnosa s vršnjacima. Svatko od njih teži imati barem jednog/jednu prijateljicu. 

Poznato je da imati prijatelje u razredu čini i školu ugodnijim i manje prijetećim mjestom. 



Mladi biraju prijatelje po osobinama i karakteristikama koje su slične njima samima. 

Prijatelji su obično slični po spolu, dobi, pristupu prema školi i učenju i interesima izvan 

škole (Vasta i sur., 1998). Osim toga, istraživanja pokazuju da nastanku prijateljstava 

pridonosi razmjena informacija, davanje podataka o sebi i uspješno rješavanje sukoba 

(Vasta i sur., 1998.; Solovey i Sluyter, 1999). Hoće li se uspostaviti i održati prijateljstva ovisi 

o druženju, međusobnoj naklonosti, osjećaju zajedničke životne povijesti, međusobnom  

dijeljenju, pomaganju i razumijevanju, prisnosti – dijeljenju najdubljih misli i osjećaja, 

iskrenosti i  povjerenju (Vasta i sur., 1998.; Solovey i Sluyter, 1999). Prijatelj je netko s kim 

se želimo družiti, tko nas razumije, s kim možemo dijeliti svoje najdublje misli i osjećaje, 

netko tko nam pomaže i podržava nas, netko tko je iskren, pravedan, otvoren itd. 

Jednostavno "Prijatelj je netko tko nas pozna, ali nas ipak voli" (J. Cummings). Da bi 

prijateljstvo postojalo, naklonost i sviđanje moraju biti uzvraćeni. Kvaliteta prijateljstava 

ovisi o tome u kojoj mjeri su prethodno navedene značajke obostrano zadovoljene.  

Adolescenti su posebno pogođeni i vrlo bolno i burno proživljavaju prekide 

prijateljstava i romantičnih veza. Izuzetno ih pogađa ako su  neomiljeni i odbačeni od 

vršnjaka, posebno ako nemaju barem jednog bliskog prijatelja. Sve to kod njih izaziva 

ranjivost i različite neugodne emocije (tugu, krivnju, ljutnju, strah, tjeskobu, potištenost, 

razočaranje, ogorčenost itd.). Zbog toga se mogu ponašati agresivno, neprikladno situaciji ili 

postaju povučeni i stidljivi. Mladi koji nemaju razvijene socijalne vještine ne mogu ostvariti 

bliske odnose s vršnjacima. Zbog problema u odnosima s vršnjacima, mladi su izloženi 

stresu koji može rezultirati usamljenošću, slabom školskom prilagodbom i mentanlnim 

oboljenjima (Furnham, 1986.; prema Lacković – Grgin, 2000). 
Zato je važno da odrasli potaknu mlade da govore o svojim odnosima s vršnjacima, da 

im pomognu osvijestiti i razumjeti vlastite osjećaje i potrebe kao i osjećaje i potrebe drugih. 

Važno je da razumiju da njihovi vršnjaci- prijatelji imaju vrlo slične potrebe kao i oni (npr. 

potrebu za ljubavlju i pripadanjem), ali da se načini na koje ih zadovoljavaju jako razlikuju. 

Kako bi uspostavljali i održavali prijateljsva , a i ostale odnose, važno je da uoče koje su 

osobine i ponašanja za to potrebne. Jedna od važnih socijalnih vještina koja pridonosi 

uspostavljanju i održavanju prijateljstava, a i svih ostalih odnosa, jest vještina izražavanja 

svojih potreba i osjećaja  uvažavajući osjećaje i protrebe drugoga. 
 

Uvodna aktivnost – 10' Osobine prijatelja 

 

1. Svaki učenik zapiše "Osobine i ponašanja najboljeg prijatelja/prijateljice" 

(*Recite učenicima da ukoliko nemaju  trenutno najboljeg prijatelja/icu, pišu o 

onom/onoj kojeg su imali ili kojeg bi željeli imati.) 

 

 2.    Učenici na svom popisu točkicom označe osobine i ponašanja  koja i oni imaju. 

 

 3.    Dobrovoljci navedu osobine i ponašanja prijatelja koje su zapisali.  

 

4.   Učitelj/učiteljica na plakatu zapiše odgovore učenika jednan ispod drugog.  

 



5. Učenici u parovima porazgovaraju i zapišu odgovor na pitanje: Kako se osjećate 

kada se vaš  prijatelj/ica prestane prema vama ponašati na način koji ste 

opisali? Kada ne pokazuje osobine i ponašanja koje ste naveli? (*npr. nije više 

povjerljiv - npr. ispriča vašu tajnu drugima, ne želi se više družiti samo s vama, nije 

više spreman pomoći - ne želi vam pomoći oko zadaće i sl.) 

      

6. Dobrovoljci navedu osjećaje koje su napisali (*učitelj/učiteljica po potrebi doda neke 

od   neugodnih osjećaja koji se mogu javiti ). 

 

7. Učitelj/učiteljica na desnoj strani plakata zapiše sve odgovore učenika, jedan ispod 

drugog. (*poželjno je da i nakon ovog sata plakat ostane na vidljivom mjestu u razredu 

kao podsjetnik) 

 

 Središnje aktivnosti – 25' Rasprava 

 

1. Učitelj/učiteljica iznad popisa osobina i ponašanja prijatelja zapiše "Osobine i 

ponašanja najboljeg prijatelja/prijateljice": 

 

2. Vođena rasprava: 

o Što primjećujete kad usporedite osobine i ponašanja koje je svatko od vas 

napisao o svom prijatelju s osobinama i ponašanjima napisanim na plakatu? Što 

je slično? A što različito?  

 

o Tražimo li svi iste osobine i ponašanja kod prijatelja? Koje osobine osoba mora 

imati da bi bila prijatelj? Razlikujemo li se i oko toga? 

          

o Što ste otkrili dok ste stavljali svoje točkice (osobine koje i oni imaju)? Imate li 

uglavnom slične osobine kao vaš prijatelj/ica ili uglavnom različite? Što iz toga 

možete zaključiti? Privlače li nas uglavnom sličnosti ili razlike? 

 

3. Učitelj/učiteljica iznad popisa neugodnih osjećaja napiše: "Kada se moj 

prijatelj/ica ne ponaša prema meni onako kako mi je potrebno osjećam 

se": 

 

4. Vođena rasprava: 

o Što primjećujete kada usporedite svoje osjećaje s osjećajima ostalih? Što je 

slično? A što različito? Možemo li se osjećati ugodno kada u odnosu ne 

dobivamo što nam treba? 

 

o Kažete li svojim prijateljima kako se osjećate i što trebate od njh?  

 

(*Pričekajte njihove odgovore, potaknite ih da kažu, a ako ne žele, nemojte 

inzistirati, nego recite da većina mladih, a i odraslih, uglavnom nije sklona 

jasno reći kako se osjećaju i što tebaju od drugih)  

 



o Što mislite, zašto je to tako? Čega se obično u tim sitauacijama bojimo? Što ne 

želimo da se dogodi? 

(*obično navode da se boje da će se prijatelj/ica naljutiti i onda potpuno prestati 

družiti s njma, strahuju što će drugi misliti o njma….) 

 

o Kako naši prijatelji mogu znati kako se mi osjećamo u vezi s njihovim 

ponašanjem i što od njih trebamo? Može li netko čitati tuđe misli i osjećaje? 

(*često imaju iracionalno vjerovanje da ako je netko pravi prijatelj/ica mora 

znati kako se osjećamo i što mislimo ) 

 

5. Mini predavanje "JA – poruka":   

 

*Jedini način da drugi saznaju što osjećamo je da im mi to kažemo.  

Pritom je važno da ne okrivljavamo drugu osobu, ne prigovaramo joj, ne tražimo da 

se promijeni, ne vrijeđamo je. Ne smijemo zaboraviti da je jedino važno da mi drugome 

kažemo kako se mi osjećamo u vezi s njezinim/njegovim ponašanjem. Cilj nam nije 

mijenjati drugu osobu. Druga osoba može na našu poruku reagirati kako želi. To je 

njezina odluka.  

(*Konkretni  primjeri na kojima ćete objasniti "Ja - poruku " nalaze se u radnom 

listu za učitelje (prilog 1.). Primjere možete napisati na ploči, ili ppt ili kopirati za 

svakog para.) 

     

6. Vođena rasprava: 

o Kako se vi osjećate kada čujete primjer nepoželjne poruke? 

o Kako se osjećate kada čujete "Ja – poruku"? 

o Kako bi na vaše prijateljstvo utjecala nepoželjna poruka? 

o Kako bi na vaše prijateljstvo utjecala "Ja – poruka"? 

o Sviđa li vam se više da vam prijatelji kažu kako se osjećaju ili vam je draže 

 da vam to ne kažu? Zašto da? Zašto ne? 

o Što mislite o osobama koje jasno kažu što misle i osjećaju, a pri tome vode 

 brigu o vašim osjećajima? (uvažavaju vas i ne povrjeđuju) 

 

(*Učitelj/učiteljica može reći učenicima, ukoliko u diskusiji nije odgovoreno na pitanja: 

Često se događa da kada nam netko prigovara, obezvrjeđuje nas, želi nas mijenjati, 

određuje što i kakvi trebamo biti može u nama izazvati ljutnju, agresivnost ili povlačenje. 

To  često dovodi do prekida odnosa. Međutim, ukoliko drugome samo iznesemo kako se mi 

osjećamo u vezi njegovog/njezinog ponašanja (tzv. "JA – poruka"), može se dogoditi da se 

osobi taj čas to ne svidi, ali dugoročno uglavnom ne dolazi do prekida odnosa. Može se 

dogoditi da se nakon toga naš odnos i poboljša. Nakon što izrazimo kako se osjećamo, bez 

obzira na reakciju drugog, većina ljudi se osjeća bolje i zadovoljnija je sa sobom. Pokazano 

je da nas i drugi više uvažavaju i poštuju.) 

 

 

 

 



Završna aktivnost – 10' „Ja poruke“ 

 

*Recite učenicima: Da bismo uspostavljali i njegovali odnose s drugima, važno je reći 

drugima kako se u odnosu osjećamo. To je vještina koju vježbanjem možemo usvojiti, pa 

zato: 

1. Zamislite da ste odlučili svom prijatelju/ici reći kako se osjećate u vezi 

njegovog/njezinog ponašanja koje vam smeta. Izdvojite jedan osjećaj koji ste 

spomenuli da se javlja kada se vaš pijatelj ne ponaša onako kako ste ga/ju opisali i to 

izrazite kao "Ja - poruku". 

 

2. Zamoliti dobrovoljce (ako ih ima, ne prozivati!) da pročitaju svoje "Ja – poruke". 

 

*Podržite i pohvalite svaki pokušaj izražavanja misli i osjećaja! Ukoliko se slučajno 

dogodi da neke poruke koje su dobrovoljci glasno pročitali uključuju vrijeđanje i 

obezvrjeđivanje, svakako ih upozorite da se nitko s tim ne može osjećati dobro i da 

vjerujete da ni on/ ona nikako ne bi željeli čuti takvu poruku. Ili ih samo pitajte: Kako 

bi se ti osjećao/la da ti to netko kaže? Preformulirajte nepoželjnu poruku koju ste čuli 

kako bi dobili primjer ispravne poruke.  
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PRILOZI: 

1. Radni list za učitelje broj 1. 

 

 

 

 

 

 



Prilog 1. 

 

 

 
RADNI LIST ZA UČITELJE BROJ 1. 

 

"Ja – poruka": 
 

1. primjer:  

Nepoželjno je reći:  “Stvarno si glup i odsutan,  nikako da doneseš knjigu koju sam te 

zamolila!" 

 

JA-poruka: “Ljuta sam jer već dva tjedna čekam da doneseš knjigu koju sam te zamolila 

da mi posudiš. Bojim se da neću stići napisati referat jer još uvijek nemam knjigu koju 

trebam." 

 

 

 

2. primjer: 

Nepoželjno je reći: : “Ti zbilja nisi fer! Baš te briga za mene odkad si se počeo družiti s 

njima.” 

 

JA-poruka: “Tužna sam što se više ne družimo toliko često kao prije. To mi nedostaje." 


