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Datum: 21. 4. 2010 
 
ZAPISNIK:  2. roditeljskega sestanka 1.c in 1. č- razreda 
  dne  20. 4. 2010, ob  17. uri, v učilnici 1. c- razreda. 
 
Prisotni: Penček, Drinovec,  Kotnik,  Kozan, Skok Jekovec,  Strniša, Škrjanc, Štern, Turuk; 
Bodiroža, Fende, Jerič, Likozar, Meglič, Miklavc, Pogačnik, Rakovec, Resnik, Rotovnik, 
Seehase, Stare, Škofic, Šivic, Škrjanec, Zadravec, Žmavc 
 
Odsotni: Fister, Sobočan, Pestar, Zabret 
 
Dnevni red:   

1. Naravoslovni tabor  - Turistična kmetija Zakrašnik na Sv. Lenartu 
2. Športni program zlati sonček 
3. Razno 
 

 
 Poročilo z razprave 
  
AD 1. Učiteljice Petra Žontar, Bernarda Juvan ter Brigita Fojkar smo podrobno 
predstavile lokacijo, potek, dejavnosti in cilje letošnjega naravoslovnega tabora na 
Turistični kmetiji Zakrašnik. Starši so dobili izdatne informacije o potrebni opremi in 
pripomočkih, ki jih bodo otroci potrebovali. Razdelile smo jim pripravljeno zloženko, na 
katerem je vse zgoraj našteto predstavljeno in opisano, ter lističe za pomembne 
informacije učitelju. Prejeli so tudi informacije o možnosti stikov s turistično kmetijo 
(naslov njihove spletne strani, elektronski naslov, stacionarno telefonsko številko ipd.). 
Gospod Žitnik, ravnatelj, je v grobem predstavil strukturo cene, na katero starši niso 
imeli pripomb, ter pripomnil, da bo glede na število na tabor neprijavljenih otrok cena 
lahko še malenkost višja. Seznanjeni so bili z doplačilom za delavnico izdelava 
dražgoških medenih kruhkov, in sicer 4.5 evra. 
Eden od staršev je izrazil zaskrbljenost glede klopov, ker bodo dejavnosti v glavnem 
potekale v naravi. Učiteljice smo pojasnile, da bomo imele s seboj pršilo proti klopom 
ter da bomo otroke vsak večer umivale in pregledovale. S strani sodelavke smo bile 
opozorjene, da je potrebno soglasje staršev za uporabo sredstva proti klopom pri 
posameznem otroku. Tudi to bomo uredile. 
 
AD 2. Učiteljica Petra Žontar je predstavila športni program zlati sonček, katerega bova 
kot razredničarki izvajali, saj je bila večina učencev vanj vključenih že v vrtcu.  
 
AD 3. Po roditeljskem sestanku so bile govorilne ure. 
Vsi odsotni starši so že ali še bodo dobili vse potrebne informacije glede tabora na 

govorilnih  
urah. Napovedale smo še en roditeljski sestanek, in sicer v mesecu maju, ko bosta 

svetovalni  
delavki, ga. Alenka Čoh Lombar in ga. Urška Ude, predstavili učne strategije računanja,  
branja in pisanja, izpostavili najpogostejše težave ter nakazali rešitve. 
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Sestanek se je končal ob 18.50. 
 
Kokrica, 21. 4. 2010                         Razredničarki: Petra Žontar, Brigita 
Fojkar 
 
                Vzgojiteljica: Bernarda Juvan 
 
                Učiteljica v OPB: Elizabeta Celar 
 
 
 


