OSNOVNA ŠOLA
VELIKI GABER
Veliki Gaber 41
8213 Veliki Gaber

Tel.: 07 34 88 100
e-pošta: os.velikigaber-nm@guest.arnes.si
DŠ: 47660759

Datum: 16. 5. 2017
ZAPISNIK 4. SKLICA PREDSTAVNIKOV SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE,
KI JE BIL 16. 5. 2017 OB 7.30 V ŠOLSKI KNJIŽNICI
Prisotni: Lovro Kek, Alex Pekolj, Tim Zupančič Brdnik, Zala Zajec, Maša Ozimek, Jurij Curk, Gal Uhan, Nina
Strmec, Žan Oven, Julija Stopar, Mark Hribar, Tara Zakotnik, Ana Šadl, Urška Špec, Tjaša Špec, Klara
Planinšek, Val Predalič, Ana Kek, Tadej Borštnar, Ema Gnidovec, Eva Hočevar, Zala Predalič, mentorica
skupnosti učencev šole Andreja Jaklič.
Dnevni red:
1. Analiza dela v šolskem letu 2016/17
2. Pohvale in pobude
3. razno
K 1. točki:
Analizirali smo delo v šolskem letu 2016/17. Uresničili smo vse predvidene aktivnosti: začetek BZ z Majo
Kastelic in intervju, sprejem prvošolcev v SUŠ, uspešno izvedli zbiralno akcijo hrane za štiri družine,
izpeljali smo okraševanje učilnic in smrečice, dvakrat napolnili kontejner za star papir, izdelali kartončke z
napisi (4.r.), izvedli pustni ples (organizacija 9.r.) ter valentinovo skrinjico (Ema Gnidovec).
Učenci so s pomočjo učiteljev zasadili vrt. Dela še niso pri koncu. Vsak razred od 1. do 5. razreda je dobil v
skrb svoje drevo, z izkopavanjem jam so veliko prispevali devetošolci. Mentorica je povedala, da so za
urejen vrt odgovorni učenci.
Učencem je bil izmed aktivnosti najbolj všeč pustni ples.
Predlog za drugo leto: ponovili bi letošnje aktivnosti ter izpeljali izmenjalnico igrač.
K 2. točki:
Učenci so pohvalili:
6.a: »Učiteljico Marto Sever, ker nas prenaša in se ukvarja z nami.«
1.a: »Učiteljico Urško Mitrović, ker nas vedno nasmeje. Učiteljico Vesno Simonič, ker imamo ustvarjalne
delavnice in izdelamo super stvari. Učiteljico Vido Ceglar, ker dobro skrbimo za okolje.«
3.b: »Učiteljico Tadejo Jaklič, ker nas veliko nauči. Mentorico SUŠ Andrejo Jaklič, ker poroča naše predloge
naprej in se zmeni z ravnateljem. Kuharice, ker dobro kuhajo.«
6.b: »Učiteljico Olgo Podpadec, ker dá dodatne liste, če želiš, ali dodatno razloži snov pred poukom.«
2.a: »Učiteljico Tanjo Korošec, ker je prijazna.«
4.a: »Učiteljico Lidijo Šajn, ker nam veliko pomaga med poukom in nas podpira.«
5.a: »Našo učiteljico Vesno Simonič, ker nam vse razloži, če delamo zapise v zvezek, je prijazna, ne vpije na
druge in pomiri.«
3.a: »Učiteljico Suzano, ker nas je veliko naučila, in se ne razjezi, čeprav sošolec nagaja.«
8.a: »Učiteljico Tončko Brozović, ker ima otroški duh in nas razume. Med uro se hecamo in hkrati razlaga
snov.«
9.a: »Učitelja Primoža Vasleta, ker se je dobro zmenil za izlet.«
Mentorica Andreja Jaklič je pohvalila vse predstavnike skupnosti učencev za sodelovanje in posredovanje
informacij.
Lovro Kek: »Ano Kek, ker je zelo pridna v šoli in je šla na vse natečaje, ki so jih predlagale učiteljice.«
Zala Zajec: »Pohvalila bi sošolko Pio Kastelic, ker ima lepe zvezke.«

K 3. točki:
Predstavnico 8. razreda zanima, ali je letos načrtovan izlet za uspešne učence.
6.a in 6.b predlaga, da imajo drugo leto ŠPO oba razreda skupaj in ločeno po spolu. Dekleta bi imela
učiteljica Vida, fante pa učitelj Marko.

Zapisala:
Andreja Jaklič,
mentorica SUŠ

