OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER
Veliki Gaber 41
8213 Veliki Gaber
Tel.: 07 34 88 100
e-pošta: info@os-velikigaber.si
DŠ: 47660759

Datum: 6. 2. 2018
Štev.: 6003-4/2017-3
ZAPISNIK 3. SKLICA PREDSTAVNIKOV SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE,
KI JE BIL 6. 2. 2018 OB 10.10 V KNJIŽNICI
Prisotni: Maša Ozimek, Lea Jerlah, Ana Grošelj, Sara Rožič, Adrijan Zorec, Žan Oven, Mark Hribar, Tara
Zakotnik, Ana Šadl, Sašo Zaletel, Urška Špec, Živa Štefe, Lara Štrempfelj, Ana Kek, Matej Gorišek, Ema
Gnidovec, mentorica skupnosti učencev šole Andreja Jaklič.
Dnevni red:
1. pustovanje
2. valentinova skrinjica
3. menjalnica igrač
4. predlogi oddelčnih skupnosti
5. razno
K 1. točki:
Ema Gnidovec je predstavila program za pustni ples, ki ga pripravljajo devetošolci. Ples bo potekal v
torek, 13. 2. 2018 od 15.30 do 17.30. Pustne maske bodo imele prost vstop, obiskovalci brez pustnih
mask pa bodo prispevali prostovoljne prispevke. Na voljo bodo krofi, flancati in sok. Pripravili bodo
delavnico za poslikavo obraza, kotiček za fotografiranje, možnost glasbenih želja. Podelili bodo nagrado
za najbolj izvirno masko in za najboljšo doma narejeno masko.
Vabila bodo pripravili na plakate, za učence od 1. do 4. razreda pa tudi listke z obvestili za starše.
Mentorica je predlagala, da lahko dajo objavo tudi na spletno stran šole.
K 2. točki:
Ker je za 14. 2. 2018 predvidena stavka učiteljev in na šoli ne bo pouka, bomo valentinovo skrinjico
pripravili v ponedeljek, 12. 2. 2018. Takrat bodo učenci lahko vanjo prinesli pisemca. Pisma bodo
razdeljena v torek, 13. 2. 2018, 1. šolsko uro. Za skrinjico sta zadolžena Ema Gnidovec in Val Predalič.
K 3. točki:
Menjalnico igrač bomo izvedli v aprilu. Igre in igrače bodo lahko zamenjali učenci od 1. do 5. razreda.
Koordinacijo menjalnice bo prevzel 8. razred. Dogovorili smo se, da morajo biti prinešene igre in igrače
brezhibne in nepolomljene. Učenci so predlagali, da bi naredili seznam učencev, ki bodo igrače prinesli.
Tisti učenci, ki bodo prispevali igrače, si bodo lahko izbrali drugo, in sicer po vrstnem redu (najprej 1.
razred, na koncu pa 4. razred).

K 4. točki:
Sedmošolke so predlagale, da bi imele v garderobi za šport ponovno klopico, ki je sicer na hodniku pred
učilnico zgodovine. Dogovorili smo se, da klop ostane na hodniku, ker tako služi vsem učencem.
Sedmošolci predlagajo, da se na hodnik pri dežurnemu učencu namesti uro.
Učenci so povedali, da avtobus pogosto zamuja. Mentorica je povedala, da se to dogaja zaradi začrtane
poti avtobusa, ki je časovno natrpana. O tem bo poročala ravnatelju, da bo le-ta obvestil prevoznika.

Sedmošolci so predlagali, da v svoji matični učilnici vsak razred prebarva eno steno tako, kot jo sam
želi. Drugi učenci se s tem niso strinjali, ker bi morali potem barvati stene vsake štiri leta, ko se menja
generacija. Mentorica je razložila, da je tako pogosto pleskanje sten zgolj zaradi videza nepotreben
finančni strošek.
Sedmošolci menijo, da bi bilo potrebno prepleskati steno v učilnici za tehniki.
Učenci so predlagali, da bi devetošolci pripravili okvir/sliko, ki bi jo popisali/porisali po svojih željah.
Sliko bi obesili pod generacijsko fotografijo na stopnišču.
K 5. točki:
Sedmošolci se bodo pozanimali, ali KZ Veliki Gaber lahko podari palete in drug material, ki bo potreben
za izdelavo klopi za šolski vrt.
Osmošolci so povedali, da drugo leto v decembru ne želijo krasiti učilnice.
Ker na sestanku ni bilo učencev od 1. do 3. razreda, bo te učence o vsebini sestanka obvestila
predsednica SUŠ Ema Gnidovec.

Sestanek je bil zaključen ob 11.00.
Zapisala:
Andreja Jaklič,
mentorica SUŠ

Ema Gnidovec,
predsednica SUŠ

