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Načrt dela Dijaške skupnosti ŠCRS v šolskem letu 2017/18 
 
DS ŠCRS je na sestanku 11. 9. 2017 sprejela naslednji načrt za šolsko leto 2017/18: 

 
Čas  Dejavnost  Nosilec dejavnosti Opombe  

26. september  Svetovni dan jezikov 3. d Oglasna deska 

5. oktober  Svetovni dan učiteljev 3. a Mafini in šale o učiteljih 

16. oktober Svetovni dan hrane 2. b Zdrava prehrana – 
pokušina 

11. november  Svetovni dan mladine 1. a Oglasna deska 

16. november Mednarodni dan strpnosti 1. c Oglasna deska 

6. december Miklavževanje 2. c Plakat in obdarovanje 

December Božično-novoletni 
dobrodelni sejem 

3. b Sejem, oglasna deska, 
pecivo in kava 

December ŠCRS se druži DS v sodelovanju z 
dijaškim domom in 
kulinaričnim krožkom 

Povabiti zunanje sodelavce 

Januar Dan v barvi 3. c Poziv k nošenju določene 
barve po radiu/okrožnici 

Januar ali februar Dobrodelni koncert DS, pomoč vodstva šole 
in sodelavcev  

Povabiti nastopajoče, 
poiskati sponzorje 

13. februar Pustovanje DS Sestaviti komisijo za 
ocenjevanje pustnih mask, 
poiskati sponzorje za 
nagrade 

14. februar  Valentinovo 4. c Oglasna deska, srčki z 
ljubezenskimi mislimi 

Februar/marec Natečaj za najbolj smešen 
razredni selfi 

DS Sestaviti komisijo za 
ocenjevanje, poiskati 
sponzorje za nagrade 

8. marec  Mednarodni dan žena 4. a Memi po šoli 

21. in 22. marec Začetek pomladi in svetovni 
dan vode 

4. b Oglasna deska, 
razdeljevanje vode v 
kozarčkih 

7. april  Svetovni dan zdravja 1. d Oglasna deska 

23. april  Svetovni dan knjige 2. a Radio, oglasna deska 

15. maj  Svetovni dan družine 2. d Plakat 

 
Skozi vse leto bo DS sodelovala v akciji zbiranja zamaškov za Vesele nogice in kartuš za Rdeče noske. 
Sodelovali bomo pri pripravi in organizaciji dneva odprtih vrat in informativnih dni (sprejem pri vhodu v šolo, 
izdelava darilc). 
 
Predsednica DS ŠCRS        Mentorica DS ŠCRS 
Nuša Bezjak, 4. c         mag. Bernarda Leva 
 




