
 

  
 

 
 

POROČILO ŠOLSKEGA OTROŠKEGA PARLAMENTA 
OSNOVNA ŠOLA MALA NEDELJA 

 
Šolski otroški parlament je potekal 20. 12. 2018. Vodila ga je predsednica skupnosti učencev 
šole Patricija Rojht, učenka 8. razreda. Predstavniki razredov smo razpravljali ter poročali o 
tem, kaj smo na temo Šolstvo in šolski sistem povedali na razrednih parlamentih.  
V uvodnem nagovoru nam je ravnateljica ga. Breda Žunič povedala, da lahko vsak 

posameznik zelo veliko prispeva za dobro počutje v razredu, za dobro šolsko klimo … ter 

ustvarja odnose, kot si jih želi. Na koncu je še dodala, da imamo vsi roke, ki lahko objamejo 

ter pomagajo delati dobro. 

Učenci smo v razpravi izpostavili sledeče:   

1) DOBRA ŠOLA: 

- je varna, čista in urejena, učitelji vedo dobro razložiti učno snov, pouk je zanimiv, 

odnosi so prijateljski, spoštljivi 

- na našo šolo smo ponosni, dosegamo dobre uspehe, imamo veliko športnih 

dejavnosti, večkrat imamo zanimive dejavnosti, se veliko naučimo, skrbimo za zdravo 

prehrano in gibanje 

2) ODNOSI IN KLIMA V ŠOLI: 

- učenci se dobro počutimo, imamo dobre prijatelje - so pa tudi učenci, ki izzivajo 

druge, se učiteljem pregovarjajo in ne upoštevajo pravil 

- pomembno je spoštovanje učiteljev in vseh delavcev šole; učitelji nam nudijo pomoč, 

ko jo potrebujemo in nas pohvalijo 

- učitelji imajo dobre medsebojne odnose, si pomagajo, sodelujejo, se družijo, so 

nasmejani 

3) UČENJE - PROSTI ČAS: 

- večina učencev se trudi za svoj uspeh, odvisno pa je od količine domačih nalog, 

spodbud staršev, spodbud učiteljev, veselja do predmeta, zastavljenih ciljev  

- mlajši za učenje porabijo dnevno do 1 ure, starejši pa 2 ali 3 ure, vseeno nam ostane 

še veliko/zadosti prostega časa 

- prosti čas najraje preživljamo s prijatelji, v naravi, igramo športne igre, pomagamo 

staršem, smo na računalniku 

Predlogi za učence:   

 medsebojna pomoč, prijaznost, sprejemanje drug drugega 

 delanje DN, sprotno učenje 

 več časa v naravi, manj na telefonu, več branja, skrb za živali 



Predlogi za učitelje: 

 čim več sproščenosti in dobre volje 

 naj si vzamejo čas zase, za kavo   

 manj domačih nalog 

 strogost do prekrškov 

 spodbujanje učencev, da se več gibajo 

Predlogi za starše: 

 več časa za otroke, več pogovorov, skupnih dejavnosti 

 se ne jeziti nad slabimi ocenami, spodbujanje k učenju 

 spoštljivost do zaposlenih na šoli - naj se postavijo na stran učiteljev, naj otroci sami 

rešujejo težave (poredne otroke naj prijavijo na »tečaj za pridnost«) 

Predlogi za občino: 

 upoštevanje predlogov prebivalcev 

 dograditev naše šole - prizidek, atletska steza ob šoli, garderobne omarice 

 več igral, igrišč in nagrade za pridne razrede  

 več prireditev na prostem, več delavnic za mlade - prostor za druženje otrok v 

manjših krajih, na vasi – npr. mladinski centri (za šport, ples, delavnice …) 

Predlogi za državo:  

 posluh za državljane, dober zgled 

 skrb za čisto okolje, ureditev pločnikov in kolesarskih stez 

 brezplačne predstave za otroke, več denarja za interesne dejavnosti 

 v redni šoli naj bi bili posebni razredi za učence, ki vedno nagajajo 

 posebna skrb za majhne šole; raziskovalni centri za mlade  

 

Zaključna misel, sporočilo: 
 

Temelji dobre šole so dobri odnosi, kultura in učenje za življenje. Učenci se moramo 

zavedati, da nam šola ne more zagotoviti vsega, kar si želimo, saj so naše želje včasih tudi 

polne bujne domišljije in prevelikih pričakovanj … 

 
Predlogi tem za naslednje leto: Šolski sistemi po svetu, Mladi in hobiji, Narava in mi, 

Življenje nekoč in danes. 

Delovno predsedstvo: Anna Kurnik, Glorija Ritonja, Mija Tomanič 

 
Izvoljeni delegatki za medobčinski parlament:   
PATRICIJA ROJHT in ALISA OLETIČ iz 8. razreda 


