
28. ŠOLSKI PARLAMENT – ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM 

 

V četrtek, 1. februarja 2018, je potekal na šoli šolski parlament. Predstavniki posameznih 

razredov so predstavili aktivnosti ter sklepe in dogovore na temo Šolstvo in šolski sistem.  

 

 

Učence 1. triletja je obiskala upokojena učiteljica Marija Kustec, ki jim je pripovedovala o tem, 

kako je bilo v šoli nekoč. Otroci so spoznali igre naših babic in dedkov. Na koncu so svoje znanje 

preizkusili še na tablicah. 



 

 

 



 

 

 

Učenci 2. triletja so se z veseljem, zanimanjem in prostovoljno preizkusili v vlogi učitelja. 

Obiskala jih je lokalno uspešna gostja ga. Urška Rob, ki jim je predstavila unikatno sodobno 

kozmetiko iz naravnih sestavin t.i. Thinktura. Učenci so razmišljali o svojem znanju, ali je 

znanje, ki jim ga da šola, dovolj ali potrebujejo v življenju še mnoga druga znanja, s katerimi 

lahko v življenju uspejo in preživijo. 



 

 

Učenci 3. triletja smo v okviru dneva dejavnosti dan preživeli v naši prestolnici, kjer smo 

obiskali Državni zbor in Hišo Evropske unije. V Državnem zboru sta nas sprejela poslanca Jožef 

Horvat in Ksenija Korenjak Kramar, ki sta nam predstavila svojo vlogo, način dela in naloge, ki 

jih morata opravljati kot poslanca. 

Tudi sami smo se preizkusili v vlogi poslancev, kjer smo v okviru projekta Krepitev kompetence 

podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih 

šolah, razpravljali o pomenu podjetnosti, mreženja in uspeha na poklicni poti. Svoje mnenje je 



lahko izrazil vsak izmed nas s pomočjo mobilnih aplikacij in tako smo na inovativen način s 

poslancema razpravljali o naših predlogih.  

 

 

V torek, 6. 2. 2018, sta se osmošolki Nuša Hren in Doris Č. Ščančar udeležili medšolskega 

otroškega parlamenta na DOŠ Dobrovnik, kjer sta predstavili naše predloge: 

 

1. Želimo si novih igral na šolskem dvorišču in ureditev šolskega vrta, iz katerega bi dobili 
sveže in zdrave sestavine. Za doseganje tega bi bili pripravljeni pomagati delati.  
 

2. Želimo si zanimive in zabavne učne ure z uporabo moderne tehnologije (IKT) pri pouku, 
predvsem uporabo spletnih gradiv in spletnih učnih okolij. 
 

3. Predlagamo uvedbo predmeta, pri katerem bi razvijali različne veščine, potrebne za 
vsakdanje življenje, npr. podjetnost, bančništvo, kuhanje, šivanje… 
 

4. Želimo si ponovno uvedbo zvonca na šoli, saj se ure podaljšujejo in večkrat ni niti 
možno pravočasno zamenjati učilnico. 

 

5. Predlagamo vsakodnevno obvezno uro športa oz. športnih dejavnosti, ker se otroci v 
prostem času premalo gibamo. Ob tem se zavedamo, da sami premalo naredimo za 
svojo telesno aktivnost, tukaj pa bi nas šola v to prisilila. 
 



Kljub izpostavljenim predlogom, se učenci zavedamo in smo hkrati hvaležni, da imamo zelo 

dobro opremljeno in vzdrževano šolo, na katero smo ponosni.  

 

       

 


