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

Štev.: 6003-6/2020-3
Datum: 19. 3. 2021
ZAPISNIK 3. SKLICA PREDSTAVNIKOV SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE,
KI JE BIL 19. 3. 2021, OB 7.30 V ŠOLSKI KNJIŽNICI
Prisotni: Zala Cafuta, Izza Jerlah, Blaž Čebular, Lara Cafuta, Alex Pekolj, Nik Žibert, Nuša Golob, Maver
Neja, Lea Jerlah, Nina Strmec, Lorelai Kovačec, Iva Mihajlovska, Tara Zakotnik, mentorica skupnosti
učencev šole Andreja Jaklič.
Dnevni red:

1.
2.
3.
4.

sprejem prvošolcev v skupnost učencev
pomladne aktivnosti (zbiralna akcija papirja, eko dan …)
zaključni video
razno

K 1. točki:
Spomladi bomo izpeljali sprejem prvošolcev v skupnost učencev, ki ga zaradi izobraževanja na daljavo
nismo mogli izpeljati v decembru. Sprejem bosta vodili Tara Zakotnik in Iva Mihajlovska, naloge za
prvošolce pa pripravijo učenci 2. in 3. razreda.
K 2. točki:
Mentorica SUŠ je pohvalila vse učence za uspešno izpeljane decembrske aktivnosti ter učence 5. b in
njihovo razredničarko za uspešno organizacijo gregorjeve skrinjice.
Tara Zakotnik je povedala, da bodo v kratkem (v naslednjih dveh tednih) pripravili srečelov. Dobitke že
imajo pripravljene, trenutno pripravljajo srečke.
Če bodo razmere dopuščale, bomo aprila izpeljali zbiralno akcijo starega papirja in eko dan.
Učenci so za izvedbo eko dneva predlagali naslednje aktivnosti:
4. razred: naredili bi poligon iz palic, eno zunanjo steno bi pobarvali z odtisi rok
6. razred: lahko bi izdelali ptičje hišice, uredili učilnico na prostem, prenovili zunanje klopi ob steni šole.
V predelu vrta bi dodali pesek (tam, kjer je pesek že sedaj), naredili ograjo okoli zelenjavnega vrta in
gugalnico za starejše učence.
9. razred: prenovili bi klopi in mize pri avtobusni postaji.
K 3. točki:
Dogovorili smo se, da ob zaključku šolskega leta pripravimo video s skupnim plesom učencev in
zaposlenih.
K 4. točki:
Ni bilo pripomb.

Sestanek je bil zaključen ob 8.00.
Zapisala:
Andreja Jaklič,
mentorica SUŠ

Tara Zakotnik,
predsednica SUŠ

