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- Potekal bo 22. aprila. 
- V okviru dneva šole bo šolska skupnost 

razstavila poročila o otroškem parlamentu, 
rezultate anket in rezultate parlamenta. 

- Bila je tudi ideja, da bi predstavili podatke o 
zbrani količini papirja v preteklih 10 letih. 

 
- Nagradni izlet še vedno ostaja v Atlantis –  
   10. 6. 2009. 
 
- Predstavniki naše šole bili razdeljeni v tri 

skupine. 
- Po skupinah smo obravnavali vprašanja, ki se 

mladim postavljajo o ljubezni, spolnosti in 
družini. 

- Skupina – spolni odnosi 
- Tu so se pogovarjali o tem, kdaj naj dekleta     

prvič obiščejo ginekologa.   
-  Ugotovili so, da moraš biti za spolne odnose  

 tudi čustveno zrel, ne le fizično. 
     - Skupina – odnosi med fantom in dekletom 
         - Na spolni odnos si pripravljen, ko si                 
           pripravljen sprejeti odgovornost. 

- Prišli smo do sklepov, da v teh letih ni  
  pretirano narobe, če raziskujemo ( imamo  
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stike (ne spolne odnose) z več različnimi 
dekleti, fanti  …). 

- Govorili o tem, kaj narediti, če ti nekdo ni  
  všeč, ti pa si njemu zelo, kaj naredimo v  
  takih primerih, kaj narediti, če se ob fantu  
  ne počutimo varnega, če nam grozi  s 
  samomorom … Ugotovili smo, da moramo   
  vsako grožnjo vzeti resno in jo sporočiti  
  staršem, potem pa bodo najbrž oni ukrepali  
  naprej. 

- Skupina – družina 
- Družina je in naj bi bila kraj, kjer se počutiš  
varnega. 
- Poroka pomeni veliko več dekletom, kot  
  fantom. 
 

- Ples odpade zaradi premalo prijavljenih. 
- Do naslednjega sestanka šolske skupnosti 

moramo po razredih analizirati učni uspeh, 
opomine, neopravičene … 

- Tudi za prepoved zadrževanja učencev v 
stranskih hodnikih naj bi našli boljšo rešitev oz. 
predlog, preden ga kritiziramo. Za varnost, red 
in disciplino na šoli je odgovoren vsak 
posameznik. 

- Novi WC-ji –  obljubljeni so novi, vendar je že 
na starih potrebno paziti na čistočo, zato mora 
vsak za seboj WC tudi pospraviti. 

- Pretepi, grožnje – vedno je potrebno obvestiti 
učitelje, varnostnika, ŠSS, da se lahko zagotovi 
varnost. Vsako nasilje – verbalno ali fizično je 
na naši šoli NESPREJEMLJIVO!!! 

          
 
 



Sklepi:  
- Šolskih pravil ne smemo samo kritizirati, če 

obenem nimamo boljših rešitev za aktualne 
težave. Na tak način se učimo odgovornosti do 
sebe in skupnosti. 
                                                                               

Zapisal-a Kaja Hegedič                                                      
Vodja ŠS: Daša Fabijan  

                                             
 


