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ZAPISNIK 2. SEJE ŠOLSKEGA SKLADA OŠ KOMENDA MOSTE
Seja je potekala v torek, 6.11.2012, ob 18. uri v učilnici 12 v šoli v Komendi.
Prisotni:
- člani UO: Polona Razpotnik, Jurij Osterman, Andreja Črtanec, Danica Kuhar, Saša
Progar;
- povabljeni starši: Marija in Marko Dobnikar, Boštjan Dolmovič, Mateja Novak,
- predstavniki učiteljev: Romana Ravnikar, Tjaša Tičar, Barbara Selak, Jožica
Mohar, Marjeta Čimžar, Maja Ravnikar, Petra Remše Starovasnik, Bojana
Gomboc, Bernarda Zorman, Aljoša Kolar,
- ravnateljica: Mira Rek.
Opravičeno odsotni: Jana Kodrin, Tatjana Zorman, Metoda Plevel, ga. in g. Sršen, Valerija
Zotler
Vsi povabljeni so predstavili svoje stališče glede veselice, v razpravi je bilo poudarjeno:
- osrednja tema letošnje prireditve, ki bo 1.6.2012, naj bo šport, zdravje in zabava.
- ker je delovna sobota se lahko izvede razredno tekmovanje Med dvema ognjema
(od 2. do 9. razreda). Učitelji telovadbe naredijo načrt poteka tekmovanja. Vsi
zbrani se strinjajo, da se poudarja »FAIR PLAY«. Vsak razred lahko naredi svojo
navijaško skupino, svojo zaprisego, oblikujejo svoje navijaške transparente,
navijaške majice,…
- razredniki naj se pogovarjajo s svojimi učenci na razrednih urah o smislu
dobrodelnosti;
- 1. razred izvede štafetne igre;
- to leto lahko izvedemo, v sklopu veselice, tudi EKO TEK (na začetku ali na koncu)
- podan je predlog za delavnico: merjenje krvnega tlaka in sladkorja, oživljanje…
- poleg športnih iger bo na veselici prostor tudi za naše umetniške talente. Ga.
Novak je prevzela vodenje šolske glasbene skupine, ki bo na veselici predstavila
svoje 4 pesmi.
- izpeljali bi tudi pevske nastope – možnost karaok ali lanskoletni: Pokaži kaj znaš;
- na prireditvi so poleg delavnic še bolšji sejem in stojnice s hrano in pijačo.

-

-

plačilno sredstvo na prireditvi ostane BONKO;
na prireditev se povabi znanega športnika – Iztok Čop, Anže Kopitar. Znani
športnik bi na koncu predal pokale za najboljšo ekipo Med dvema ognjema, za
najboljšo ekipi v štafetnih igrah, najboljšega športnika in tudi za najboljšo ekipo v
smislu » fair playa«;
predlagano je tudi, da se v šoli izdelajo pokali za najboljši razred v igri Med
dvema ognjema, za najboljši 1.razred v štafetnih igrah,…
na prireditev povabimo tudi mažoretke;

Na zaključku se dogovorimo o ponovnem srečanju, ki bo predvidoma 4.2.2013.

Zapisala:
Polona Razpotnik

