
ZBUDI SE DOKONČNO – AKCIJA ŠOLSKEGA PARLAMENTA  

V četrtek, 6. 12. 2018, so se na OŠ Škofljica pod vodstvom mentoric Marjete Stanko in 

Regine Bokan s pomočjo učencev šolskega parlamenta odvijale delavnice z naslovom 

Zbudi se dokončno. Pripravljali so se kar tri tedne, da bi na šoli vzpostavili boljše vzdušje 

in da bi se učenci med seboj povezali. 

Šolski parlamentarci so v šolo prišli ob 6.30, da so pripravili vse potrebno za uspešen potek 

akcije Zbudi se dokončno. Začela se je ob 6.45 – animatorji so odšli na svoje postaje in 

pričakovali otroke. Udeležili so se je večinoma učenci od tretjega do petega razreda.  

Ena izmed postaj je bil gibalni center, kjer so se otroci igrali različne igre, kot na primer 

skakanje čez obroče in elastiko. Naslednja delavnica, ki sva jo obiskali, je bilo sestavljanje 

origamija, kjer so učenci uživali v izdelovanju rož, živali in  različnih podob iz barvnega papirja. 

Ena izmed delavnic so bile tudi ustvarjalnice, kjer so izdelovali božične voščilnice in snežinke 

iz papirja, s čimer so na naši šoli pričarali božično vzdušje. Otroci so lahko prebirali tudi 

različne knjige iz dobro založenega bralnega kotička. Imeli so možnost gledanja filmov, za kar 

so poskrbeli učenci, ki so organizirali filmski kotiček. Zanimiv je bil tudi kviz, na katerem so 

animatorji pripravili različna vprašanja, otroci pa so odgovarjali nanje in razgibavali svoje 

možgančke. V jedilnici sta bila za dvema omizjema še kotička družabnih iger – za miselni izziv 

in zabavo. Med delavnicami sta otroški in mladinski pevski zbor pripravila presenečenje in 

zapela nekaj pesmi, da smo lahko še bolj uživali. Organizatorji akcije so še posebej ponosni na 

to, da so se jim pridružili tudi učitelji, saj od 6. decembra pred poukom sodelujejo v 

Klepetalnici. V kotičku pred knjižnico so na voljo za pogovor ali nasvet. 

Cilj delavnic je bil dosežen, saj so se otroci med seboj povezali, družili in predvsem zabavali. 

Zaradi dobrega odziva bomo akcijo zabavnega jutra v letošnjem šolskem letu še večkrat 

ponovili. 

 

                                     Maja Tomc, Zala Grabner, 8. d, izbirni predmet šolsko novinarstvo     

 

Člani Šolskega parlamenta smo na god svetega Nikolaja v četrtek, 6. 12. 2018, organizirali 

akcijo »Zbudi se dokončno«, ki je potekala od 6.45 do 8.15 v avli, jedinici in v določenih 

razredih šole. Namenjena je bila učencem od 3. do 9. razreda, a so bili dobrodošli tudi mlajši. 

Naš poglavitni cilj je bil, da vzpostavimo dobro klimo v naši šoli. 

Akcijo smo načrtovali in se nanjo pripravljali kar dolgo časa. V sklopu te akcije smo organizirali 

več kotičkov oziroma centrov. To so Kviz, Center družabnih iger, Origami center, Ustvarjalni 

center, Filmski center, Bralni kotiček in Gibalni center. Na delavnicah Šolskega parlamenta 

smo si najprej razdelili naloge. Nato je vsak izmed nas poskušal svojo nalogo opraviti po 

najboljših močeh. Nekaj srečanj pred akcijo je vsak center predstavil svoj načrt in izpeljavo 

dejavnosti. V posameznem centru je bilo od tri do pet animatorjev. Ko smo se vsi animatorji ob 

6.30 zbrali v avli šole, smo vse pripravili in ob 6.45 že čakali na prve goste. Gibalni center je z 

igro Twister, Žabicami in Ptički pritegnil veliko pozornosti. Prav tako Ustvarjalni center, kjer 

so učenci izdelovali božične okraske in voščilnice. Animatorji Filmskega centra so imeli polne 

roke dela, saj se je dejavnosti udeleževalo zelo veliko učencev. Pri mizah, kjer so izdelovali 

origamije, so se učenci zabavali in dobili nove veščine v izdelovanju teh. Pri Centru družabnih 

iger so učenci osvežili svoj spomin in veščine v zelo različnih igrah, kot so igra spomina, šah, 



dama in igra z delfinom. V Bralnem kotičku so animatorji priskrbeli več kot 20 knjig, ki so jih 

učenci, predvsem nižje stopnje, radi vzeli v roke in se ob njih zabavali. V učilnici, kjer je potekal 

Kviz, so se učenci preizkusili na različnih področjih, kot so matematika, logika, pantomima, 

splošno védenje in naravoslovje. Učenci so se veliko novega naučili in prebudili svoje 

možganske celice. Medtem ko so vsi centri delali s polno paro, nas je presenetil šolski mladinski 

pevski zbor in nas s pesmima Bela snežinka ter Zvončki pojejo dokončno zbudil. Med vso 

akcijo sta bili dve učiteljici na voljo v Klepetalnici pred knjižnico. Tam si lahko učiteljici kaj 

povprašal, z njima »poklepetal« ali jima kaj povedal.  

Animatorji smo se po končani akciji z mentoricama Marjeto Stanko in Regino Bokan pogovorili 

o dobrih in slabih stvareh ter dejavnikih, ki so vplivali na potek dejavnosti. 

Menim, da so se učenci, udeleženci akcije in animatorji centrov zabavali in se imeli lepo. 

Učenci so veliko novega izvedeli in se dokončno prebudili. S to akcijo smo dosegli zastavljen 

cilj in vzpostavili dobro klimo na naši šoli. Razmišljamo tudi, da bi akcijo še kdaj ponovili. 

 

Bruno Žižmund, 8. D 

                                                                                                                     


