
Šolski otroški parlament, 22. november 2018 

V četrtek dopoldne je na naši šoli zasedal šolski otroški parlament. 1. in 2. šolsko uro so 

razpravljali predstavniki razredov od 6. do 9. razreda, 3. šolsko uro pa predstavniki od 2. do 5. 

razreda. Obravnavali smo tematiko, ki jo vsako leto razpiše ZPMS. Nadaljevali smo s temo, 

ki je bila razpisana že lansko leto »Šolstvo in šolski sistem«. Učenci so podali številne 

predloge, kako ustvariti lepšo, bolj kakovostno in bolj prijetno šolo.  

Najprej smo naredili evalvacijo lanskega predloga, ki ga je šola uresničila. To je daljši odmor 

za kosilo ( iz 20 min na 30 min), da vsi učenci lahko v miru pojedo svoj obrok. Vsi učenci so 

izrazili (glasovali smo v skupini od 6. do 9. razreda), da je tako dolg odmor, kot je letos, zelo 

dober ukrep. Izrazili so zadovoljstvo, da je šola sprejela njihov predlog. 

Predlogi, ki so jih podali in so bili najbolj množično podprti: 

 po pouku bi učenci radi imeli možnost sprostitve na šolskem igrišču, 

 spremenili bi prehrano – uvedli bi bolj pestro hrano (občasno tudi kaj takšnega, kar ne 

sodi v najbolj zdravo hrano, npr. čokoladni namaz oz. nutelo), hkrati bi pa jedi, ki jih 

številni učenci ne marajo, odstranili z jedilnika,  

 želijo si večje uporabe računalniške učilnice in možnosti tiskanja (le tistega materiala, 

ki ga potrebujejo za pouk), 

 imeli bi mobilno točko oz. mobilni prostor na šoli, 

 v času podaljšanega bivanja bi preživeli več časa v telovadnici in računalniški učilnici 

(od 2. do 5. razreda), 

 imeli bi na voljo naravoslovne-raziskovalne delavnice (v obliki interesne dejavnosti za 

učence od 2. do 5. razreda), 

 kar nekaj učencev je opozorilo, da imajo premalo delovnih zvezkov (od 2. do 5. 

razreda), 

 želijo, da bi za boljše medosebne odnose šola organizirala za vse razrede delavnice na 

to temo, ki bi bile narejene skozi igro in prakso, 

 na šoli bi namestili nabiralnik, kamor bi učenci oddajali svoje pritožbe in pohvale, 

 z različnimi napisanimi opozorili bi opominjali na prijaznost in pozdravljanje na šoli, 

 izvedli bi božično-novoletno pošto. 

Dogovorili smo se, da bomo v decembru organizirali projekt »Božično-novoletna pošta«. 

Določili smo potek izvedbe in si razdelili naloge. Če se bo projekt dobro obnesel, ga bomo 

izvedli tudi prihodnje leto. Za vse ostale predloge pa upamo, da se bo vsaj še kakšen uresničil. 

Podanih je bilo še nekaj predlogov, ki pa niso bili širše podprti, ali pa so izvedbeno 

popolnoma nerealni, kar sem učencem tudi utemeljila. 

Izbrali smo tri najboljše parlamentarce, ki bodo našo šolo zastopali na območnem otroškem 

parlamentu v Šentrupertu: Zojo Evo Bartolj, Svita Bartolja in Jerco Klančar. Čestitke 

izbranim, hkrati pa tudi vsem ostalim, ki so sodelovali na šolskem parlamentu, saj so se res 

dobro odrezali. 

P.V. 



Parlament predstavnikov razredov od 6. do 9. razreda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlament predstavnikov razredov od 2. do 5. razreda: 
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