
Cesta v Mestni log 39 

1330 KOČEVJE 

Telefon: 01 893 92 50 

Faks: 01 893 92 55 

 

 

 

 

VABILO 

 

Vabim te na 3. sestanek skupnosti učencev, ki bo v ponedeljek, 3.12.2018, 4. šolsko uro, v 

učilnici T3-1. Po predstavnike 1. razredov bodo prišli predstavniki 9.razredov. 

 

Dnevni red: 

1. Dejavnosti v decembru 

2. Razno 

 

 

Mentorica: Petra Poje 

             Predsednik: Nejc Žvab 

Vabljeni :  
-Predstavnika oddelčnih skupnosti 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Cesta v Mestni log 39 

1330 KOČEVJE 

Telefon: 01 893 92 50 

Faks: 01 893 92 55 

 

 

 

ZAPISNIK 3. SESTANKA SKUPNOSTI UČENCEV 

 
PONEDELJEK, 3.12.2018 ob 10.25 v učilnici T3-1 

Prisotni : po en predstavnik vseh oddelčnih skupnosti, mentorica skupnosti učencev za šolsko leto 2018/19- Petra Poje, 

predsednik skupnosti učencev Nejc Žvab, tajnik Dorin Ofak 

Odsotni: predstavniki podružničnih šol (dobijo zapisnik) 

 

Dnevni red: 

1. Dejavnosti v decembru 

2. Razno 
 

Ad1) 

Potekalo je delo v skupinah, v katerih so razpravljali o predlogih za dejavnosti v decembru 

Okvirno so predstavniki predlagali naslednje dejavnosti: 

 

dejavnost datum 

Igra skriti prijatelj 17.12.-21.12. 

Božični sejem POŠ Kočevska Reka 11.12. 

Ogled gledališke predstave-Maček Muri 11.12. (učenci 1.razreda) 

Božični sejem POŠ Livold  12.12. 

Božični sejem na centralni šoli 12.12. 

Akcija »Sladkajmo se« 17.12. 

Ogled kino predstave 19.12. (1.-3.razred) 

Medgeneracijsko druženje 19.12. (učenci 5.a) 

Ogled kino predstave 20.12. (4.-9.razred) 

Šolski ples (organizatorji 9.b) 20.12. 

Obdarovanje med sošolci 21.12. 

Glasba med odmori 17.12.-21.12. 

Gibko-Migajmo skupaj 17.12.-21.12. 

PROJEKT RIŠEM ZA PRIJATELJA Do 21.12. 

Želje učencev 17.12.-21.12. 

Želje učiteljev 17.12.-21.12. 

 

 

 

Ad2)  

Pod razno je mentorica predstavila skupino učencev, ki so izbrani za občinski otroški parlament. Naslednje srečanje bo v 

torek, 11.12. b 13.15. 

 

 

Sestanek smo zaključili ob 11.10. 

zapisala: Petra Poje in Dorin Ofak 

-razredniki podružničnih šol Livold in Kočevska Reka 

-vodstvo šole 

-razredniki 

 

Arhiv: 

-Skupnost učencev 

 

PRILOGI: 

Decembrske dejavnosti v okviru skupnosti učencev (opisi) 

 

 



DECEMBERSKE DEJAVNOSTI V OKVIRU SKUPNOSTI 

UČENCEV 

IGRA SKRITI PRIJATELJ 

DATUM IZVEDBE: lahko ves mesec oz. v dogovoru z učenci 

 

Smisel igre je v tem, da ima vsak od otrok svojega skritega prijatelja , kateremu 

napiše prijetno sporočilo (mu skrivoma podtakne v peresnico, torbo, sporočilo 

lahko pusti tudi na panoju v matičnem razredu, v omarici), mu pusti kakšno 

darilce,  mu pomaga, ne da bi se pri tem razkril ipd. 

 

Priprava: razrednik na listke napiše imena otrok in jih pomeša. Vsak otrok 

povleče en listek in nikomur ne pokaže, koga je dobil (razen, če povleče sam 

sebe, v tem primeru vleče še enkrat). Oseba na listku bo njegov skriti prijatelj do 

konca decembra. 

Pripravite lahko tudi pano v matični učilnici(višji razredi razmislite, če bo to ok, 

ker so učilnice prehodni). 

 

Zadnji dan se usede cela skupina v krog in se razkrijejo skriti prijatelji. Eden 

začne tako, da pove, kaj vse mu je skriti prijatelj naredil, podaril in poskuša 

uganiti kdo bi lahko bil. Če ne ugane, se skriti prijatelj javi sam. Nato on pove 

kaj je dobil itd. 

GLAVNO PRAVILO: PIŠEMO POZITIVNA SPOROČILA, LEPA, PRIJETNA IN NE 

ŽALJIVK; DO SKRITEGA PRIJATELJA SE OBNAŠAMO LEPO, SPOŠTLJIVO! 

Izbira dejavnosti je prostovoljna.  

 

BOŽIČNI SEJEM 

DATUM IZVEDBE: 11.12.2018, torek POŠ LIVOLD 

DATUM IZVEDBE: 12.12.2018, sreda POŠ KOČEVSKA REKA 

DATUM IZVEDBE: 13.12.2018, četrtek CENTRALNA ŠOLA 

 

Božični sejem bo na vseh treh lokacijah potekal v prostorih šole, ob 17.00 uri.  

 

AKCIJA »SLADKAJMO SE« 

DATUM IZVEDBE: 19.12. sreda  

 

Spet se bomo sladkali. Sladkarije bomo prodajali v avli šole, zbrana sredstva pa  

namenili šolskemu skladu.  

 



GIBKO »MIGAJMO SKUPAJ« 

DATUM IZVEDBE: 17.12.-21.12. 2018 
 

V času odmora za Gibko bomo v telovadnici pripravili različne aktivnosti z 

gibanjem ob glasbi.  

Razpored: 17.12. – 1.triada 

                18.12.- 2.triada 

        19.12.- 3.triada 

                 21.12.- vsi 

Izbira dejavnosti je prostovoljna. 

 

OGLED KINO PREDSTAVE  

DATUM IZVEDBE: 19.12., sreda 

 

Učenci 1.triade si bodo v Kulturnem centru Kočevje ogledali kino predstavo Moja 

žirafa. 

 

OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE  

DATUM IZVEDBE: 11.12., torek 

 

Učenci 1.razreda si bodo v Kulturnem centru Kočevje ogledali gledališko 

predstavo maček Muri. 

 

OGLED KINO PREDSTAVE 

DATUM IZVEDBE: 20.12., četrtek 

 

Učenci od 4. do 9. razreda si bodo ogledali kino predstavo Gajin svet. 

 

ŠOLSKI PLES 

DATUM IZVEDBE: 20.12.2018, četrtek 

 

V četrtek, 20.12. bo od 18. do 21.ure potekal šolski ples za učence 7., 8. in 9. 

razreda. Organizatorji plesa so učenci 9.b. 

 



PROJEKT RIŠEM ZA PRIJATELJA 2019 

V okviru podaljšanega bivanja bomo sodelovali v projektu Rišem za prijatelja 

(organizator podjetje Bags&More). Risali bomo na temo narave. 

 

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 

DATUM IZVEDBE: 19.12., sreda 

 

Učence 5.a bodo obiskale članice Medgeneracijskega društva Kočevje in se njimi 

igrale socialne igre ter poudarjale pomen dobre komunikacije.  

 

ŽELJE UČENCEV 

DATUM IZVEDBE: od 17.12. do 21.12. 2018 
 

Pripravili bomo zvezde želja, kamor lahko učenci vpisujejo svoje želje. Zvezde 

bomo obesili v hodniku 1.triade, 2. triade in 3.triade. 

Vabljeni k sodelovanju. 

 

ŽELJE UČITELJEV 

DATUM IZVEDBE: od 17.12. do 21.12. 2018 

 

Na predlog učencev bomo pripravili zvezdo želja tudi za učitelje.  

Vabljeni k sodelovanju. 

 

OBDAROVANJE MED SOŠOLCI 

DATUM IZVEDBE: 21.12.2018, petek  

 

Učenci so izrazili željo po obdarovanju med sošolci. Ideja je, da učenci kupijo 

darilo za npr. 2-3 eur (dogovor z učenci), ga zavijejo in prinesejo razredniku. Ta 

darila označi s številkami in pripravi posebej še številke, ki jih učenci žrebajo 

zadnji dan pouka. 

Izbira dejavnosti je prostovoljna.  

 

 



 


