
2. SESTANEK ŠOLSKE SKUPNOSTI 
 
Drugi sestanek šolske skupnosti je potekal 22. 10. 2010 ob 13.00 uri v geografski 
učilnici. 
 
Dnevni red: 
1. Zbiralna akcija papirja 
2. Projektni dan 
3. Cilji 
4. Kaj so mediji 
 
K 1. točki: 
 
Na začetku smo pregledali rezultate prve zbiralne akcije papirja v tem šolskem letu, 
ki je potekala v mesecu oktobru. Prvo mesto je pripadlo 7.b razredu, sledila sta mu 
2.b in 5.b razred. Učenci so bili opomnjeni, da se akcija zbiranja papirja nadaljuje v 
mesecu januarju (od 12.1 do 14. 1 2011). 
 
K 2. točki: 
 
Na kratko smo se pogovorili o projektnem dnevu, ki naj bi potekal 25. 10. 2010. 
Učenci so bili seznanjeni z različnimi delavnicami, ki se jih bodo lahko tega dne na 
šoli udeležili. Naloga predstavnikov razredov je bila, da svoje sošolce spomnijo na ta 
dan, saj so v si učenci vljudno vabljeni. 
 
K 3. točki: 
 
Predstavniki so se seznanili z načini letošnjega dela pri šolski skupnosti (okrogla 
miza, debate, pogovori, …), nato pa z cilji, ki naj bi jih na naših srečanjih skušali 
doseči:  - spoznati, kaj so mediji, 
             - imeti se »fajn«, 
             - naučiti in razviti razne veščine in spretnosti: 

~ kritično razmišljanje 
~ izražanje in oblikovanje svojega mnenja 
~ sprejemanje mnenj drugih 
~ javno nastopati 
~ sodelovati z drugimi 
~ iskati rešitve 
~ oblikovati vrednote. 

Povedali so tudi, kaj oni pričakujejo do šolske skupnosti in od mentorice. 
 
K 4. točki 
 
Seznanili smo se z pojmoma mediji in medijska pismenost. Učenci so našteli medije, 
ki jih poznajo in razložili, kaj razumejo pod pojmom množični mediji.  
Mentorica je prebrala naslednjo trditev in jo zapisala na tablo: Mediji ne zrcali 
realnosti, ampak jo konstruirajo. Vsak zase je razmislil o tem stavku in podal svoje 
mnenje. 
Za konec smo skupaj iskali pozitivne in negativne strani medijev in jih sproti 
zapisovali na tablo. 

Zapisali: Nika Alenc in Katja Kovačič 


