Pozdravljeni,
na roditeljskem sestanku v oddelku 3.b - razreda je bilo izraženih kar nekaj predlogov, ki jih
želimo nasloviti na svet staršev in na šolo, in sicer:
- v zvezi s popoldanskim preživljanjem časa na igrišču želimo vprašati, ali je zaživela ideja o
preurejanju igrišča, da se postavi igrala za učence prve triade, ki se šolajo na Abramovi.
Zanima nas tudi, ali lahko otroci v času igre na igrišču dobijo na uporabo igrače za zunanjo
igro, kot na primer badminton, balinčke, kanglice in lopatke, kolebnice, gumitvist, obroče (hula
hop), žoge (za nogomet, odbojko ter med dvema ognjema). Menimo, da bi z igračami oziroma
pripomočki učence usmerili v igro in s tem zmanjšali možnost neprimernega vedenja zaradi
dolgočasenja na igrišču;
Odgovor: Nabava igrač primernih za igro zunaj je v postopku.
- dajemo pobudo, da v prihodnje za vse razrede na razredni stopnji šola nakupi likovni
material, ker starši nismo seznanjeni s posebnostmi likovnih pripomočkov, ki se med
proizvajalci razlikujejo, in velikokrat vplivajo na kvaliteto otrokovega izdelka;
Odgovor: Vsi nakupi v posameznem oddelku so v razgovoru med vsemi starši in
razredničarko.
- šolo prosimo, da v bodoče obvesti starše in učence o akciji zbiranja papirja prek objav na
spetu ali z obvestili v šoli. Prav tako pa predlagamo, da poteka akcija v času roditeljskih
sestankov oziroma govorilnih ur;
Odgovor: Zbiranje papirja bo potekalo v času govorilnih ur, o datumu boste starši prej
obveščeni.
- dajemo pobudo o spremembi lokacije izvedbe smučanja v času športnega dne. Predlagamo
Trbiž, kljub temu, da je v tujini, ker:






je na smučišču manjša gneča,
ima dobre smučarske proge in vedno dovolj snega (tudi ko ga v Kranjski gori
ni),
je otrokom prilagojena 4 sedežnica, ki jih hitreje vse spravi na vrh proge in
predvsem varneje,
so zadnja leta smučarske vozovnice za otroke do 10 let brezplačne (plača se
samo 5 evrov kavcije za magnetno vozovnico). Podatki o vozovnicah so tukaj
(http://www.promotur.org/).

Odgovor: Pobudo so prejeli tudi športni pedagogi, vendar pobudi niso naklonjeni. Športni dan
je organiziran tako, da se ga lahko udeleži čim večje število učencev. Smučarske proge tega v
Trbižu ne dopuščajo. Iz varnostnega vidika pa je smučišče v Kranjski Gori primernejše, saj
imajo spremljevalci učence ves čas v vidnem polju.
Vsem želimo uspešen začetek šolskega leta in vas lepo pozdravljamo,

