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V tednu, od 19. 11. 2012 do 23. 11. 2012, bomo dobili šolski zvonec.  

     

 

Na oglasni deski lahko pogledate, koliko papirja smo zbrali v prvi 

letošnji zbiralni akciji papirja (27,2 t). 

Od podjetja Surovina smo dobili obvestilo, s katerim nas 

obveščajo, da nam zaradi nove zakonodaje,  ne bodo mogli več 

plačevati zbranega papirja. Zato smo se na sestanku ŠS odločili, da  

bomo na Ministrstvo za okolje in prostor,  poslali peticijo, da se s 

temi spremembami zakonodaje ne strinjamo. Z denarjem, ki ga 

zberemo na zbiralnih akcijah papirja financiramo številne stvari 

na šoli (nabava atlasov, učbenikov, risalnih listov, valeta, 

zaključna ekskurzija devetošolcev…) in prispevamo v šolski sklad. 

 

Vsak predstavnik OS je povedal, kaj bo njegov razred izdeloval za 

prodajo na bazarju. 

 

Letošnja tema otroškega parlamenta je »Odraščanje«.  Vsak 

razred mora narediti vsaj en plakat na to temo. Literaturo in 

navodila dobite na spletni strani, Zveza prijateljev mladine 

(http://www.zpms.si/programi/otroski-parlament, zbornik). 

Tema: S kakšnimi težavami se srečujete (doma, v šoli, med 

vrstniki, …), problem slabe samopodobe, odnosi, čustva, pogum (si 

vedno upamo izraziti svoje mnenje?), odraščanje v mladinski 

literaturi (ali so teme spolnost, droga, alkohol, posilstvo, … dobro 

predstavljene). Predstavite probleme in rešitve. Izberite nekoga, ki 

bo plakat predstavil na sestanku ŠS. 

 

Kot vsako leto bomo tudi letos priredili tekmovanje: Kakšno 

glasbo poslušajo naši učitelji? 

Za pomoč, pa bomo povedali tudi s katerega področja 

(slovenščina, matematika, …) prihaja učitelj/ica. 

Glasujete tako, da na listek NUJNO napišete svoje ime in priimek 

http://www.zpms.si/programi/otroski-parlament


 ter razred. Glasujete lahko le za enega učitelja, drugače je glas 

neveljaven. Glas bo prav tako neveljaven, če bodo na njem 

napisani vzdevki ali kakršnekoli stvari, ki niso potrebne za 

glasovanje! Glasujete lahko samo 1x na dan!!!  

Glasba se bo predvajala med malico. Svoj glas oddate v škatlo, ki 

bo v knjižnici. 

Tekmovanje bo potekalo 14 dni, na božično-novoletni zabavi (če se 

boste potrudili in pripravili dobre točke) pa bomo izžrebali 4 

učence, ki bodo prejeli lepe nagrade. 

Sklepi:                                                                                                                                 

Zapisal-a Neža Konc 

Vodja ŠS: Daša Fabjan 

                                             

 


