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

Datum: 9. 11. 2017
Štev.: 6003-4/2017-2
ZAPISNIK 2. SKLICA PREDSTAVNIKOV SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE,
KI JE BIL 9. 11. 2017 OB 7.30 V UČILNICI 5. RAZREDA
Prisotni: Luna Kepa Uhan, Lovro Kek, Tim Zupančič Brdnik, Maša Ozimek, Lea Jerlah, Ana Grošelj, Sara
Rožič, Adrijan Zorec, Žan Oven, Mark Hribar, Ana Šadl, Sašo Zaletel, Urška Špec, Živa Štefe, Val Predalič,
Ana Kek, Sara Turk, Ema Gnidovec, mentorica skupnosti učencev šole Andreja Jaklič.
Dnevni red:
Dnevni red:
1. prednovoletne aktivnosti
 okraševanje skupne smrečice
 okraševanje razredov
 medrazredna darilca
2. zbiralna akcija hrane za dve družini
3. kolesarnica
4. sprejem prvošolcev v skupnost učencev šole
5. predlogi oddelčnih skupnosti
6. razno
K 1. točki:
Okraske za smrečico bodo oddelki izdelali do 8. 12. 2017 (5 enakih okraskov na razred). Okraske bodo
prinesli mentorici šolske skupnosti. Smrečica bo stala pri dežurnemu učencu.
Vsak oddelek okrasi svoj razred do 4. 12. 2017. Takrat bomo glasovali za najlepše okrašen razred
posebej za 1.-5. razred in 6.-9. razred. 7.b okrasi učilnico slovenščine in računalnico. Glasovnice bo
pripravila mentorica SUŠ.
Vsi učenci so se odločili, da pripravijo darilca za posamezen razred. Darilo ne sme biti kupljeno.
Pripravljena darila oddajo mentorici šolske skupnosti do 20. 12. 2017. Zadnji šolski dan pred
novoletnimi počitnicami (22. 12. 2017) bodo darila čakala pod smrečico in jih razredi lahko prevzamejo.
Z žrebom, ki so ga izvedli predstavniki oddelčnih skupnosti, je vsak oddelek dobil oddelek, za katerega
pripravi darilce. Razpored je v spodnji tabeli:
SODELUJE:
PRIPRAVI ZA:

1.
4.B

2.
3.A

3.
1.

4.A
5.

4.B
4.A

5.
2.

6.
7.B

7.A
8.

7.B
6.

8.
9.

9.
7.A

V zvezi z okraševanjem smrečice in razredov ter pripravo daril pripravi plakat 9. razred in ga obesi pri
dežurnemu učencu in na vhodu v šolo.
K 2. točki:
Dvema družinama bomo polepšali praznike tako, da bomo zanje zbirali hrano in druge osebne
potrebščine (geli za tuširanje, šamponi, palčke za ušesa, robčki, mehčalec, ščetke, zobne paste… ter
namaze, paštete, konzerve, oreške, nutella, čokolešnik, kosmiče, čokolade, tudi mleko z daljšim rokom,
sok, suho meso, suho sadje). Družini sta že določeni, a ostaneta anonimni.
Zbirali bomo od 27. 11. – 4. 12. 2017, zbrano mentorica SUŠ odda družinam v torek, 5.12.2017. Zbirno
mesto bo v knjižnici in pri dežurnem učencu ter vrtcu.

Tri škatle, kamor bomo odlagali prineseno hrano, bo polepil, popisal in okrasil 5. razred, mentorica SUŠ
pa pripravi obvestilo. Obvestilo bo tudi na plakatu, ki ga v zvezi z okraševanjem razredov pripravi 9.
razred.
K 3. točki:
Predstavniki so povedali mnenje o postavitvi kolesarnice in izpostavili prednosti in slabosti. Predloga
sta bila pri kuhinji ali pod nadstreškom. Podan je bil tudi predlog za kolesarnico pri glavnem vhodu,
vendar o njem niso glasovali.

PRI KUHINJI

POD
NADSTREŠKOM

PREDNOSTI
 ni pri roki za kraje mimogrede





SLABOSTI
 je skrita za šolo in zato krati ni
pod dobrim nadzorom
 s kolesi se lahko poškoduje
parkirane avtomobile
 zmanjša se število parkirnih mest
je cenejše, ker ni potrebna streha  premalo prostora za čakajoče na
avtobus
je bolj dostopno
 kolesarnica bo zavzela veliko
ker tam učenci ne bodo več
tamkajšnjega prostora
čakali avtobusa, se zmanjša
nevarnost zaradi bližine ceste

Učenci so glasovali z dvigom rok.

PRI KUHINJI
POD NADSTREŠKOM
VZDRŽANI
SKUPAJ

število glasov prisotnih
učencev
13
0
5
18

število oddelkov (glasuje po
en predstavnih oddelka)
7
0
3
10

K 4. točki:
Prvošolce bomo slavnostno sprejeli v SUŠ 6. 12. 2017. Na sprejemu bodo učenci 1., 2. in 3. razreda,
nastopajoči in predsednica SUŠ Ema Gnidovec.
Program bodo pripravili učenci pod mentorstvom učiteljice Justine Zupančič. Naloge za prvošolce bodo
pripravili Ema Gnidovec in četrtošolci.
Mentorica SUŠ za prvošolce pripravi diplome.
K 5. točki:
Učenci 4.b so predlagali, da bi bilo na igrišču več klopi. Mentorica je povedala, da je izdelava klopi na
učilnico na prostem načrtovana v času tehniškega dneva, ki bo spomladi. Takrat bi lahko naredili tudi
klopi za igrišče.
K 6. točki:
Mentorica SUŠ je povedala, da je za konec novembra načrtovan obisk knjižnega sejma. Udeležilo se ga
bo 20 učencev od 6. do 9. razreda, ki so aktivni na knjižničnem področju.
Mentorica SUŠ je pohvalila 9. razred za uspešno izvedeno filmsko popoldne Kinogab'r.
Sestanek je bil zaključen ob 7.45.
Zapisala:
Andreja Jaklič,
mentorica SUŠ

Ema Gnidovec,
predsednica SUŠ

