
Drugi sklic sestanka SUŠ v šolskem letu 2015/16 –ponedeljek, 16. 11. 2015, 3. šolsko uro 

Zapisnik 2. sestanka 

 

Prisotni: Blaž Pelko, Klara Košir, Vita Turk, Žan Treven, Meta Lukan, Martin Prosen, Kristina Križaj, David 

Kranjc, Nik Mohorič, Klara Istenič, Vid Šebalj, Nik Jereb, Laura Berzelak, Maruša Rejc, Jure Kunc, Gregor 

Udovč (mentor) 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1. sklica 

2. Okraševanje novoletne jelke in učilnic 

3. Izmenjevalnica daril 

4. Zbiralna akcija – praznično pecivo 

5. Poročila razredov 

6. Razno 

 

K točki 1: Mentor je predstavil zapisnik. Člani SUŠ so soglasno potrdili zapisnik 1. sklica 

 

K točki 2: Od prvega do četrtega razreda bodo okrasili jelko na razredni stopnji, od petega do devetega pa na 

predmetni stopnji. Posamezni razred izdela pet enakih okraskov. Do 14. 12. 2015 je potrebno okraske dokončati. 

Do 4. decembra naj vsak razred z zimsko tematiko okrasiti matično učilnico. Glasovanje za najlepše okrašeno 

učilnico bo potekalo v petek, 4. 12. 2015. Za svoj razred učenci ne bodo mogli glasovati. Glasovali bodo učenci 

od 1. do 4. r in od 5. do 9.r . 

 

K točki 3: Mentor je predstavil projekt izmenjevalnice daril v prednovoletnem času, podobno kot je bila 

izvedena preteklo šolsko leto. Predstavniki SUŠ od 1.do 5. razreda in od 6. do 9. razreda v četrtek, 17. 12. 2015, 

zberejo igrače, nato pa jih oštevilčijo in razstavijo v učilnici. Igrače bomo delil v petek, 18. 12., po sistemu 

žrebanja, kar je novost. 

 

K točki 4: Dogovorili smo se, da tudi letos organiziramo zbiralno akcijo hrane. Hrano bomo zbirali od 30. 11. do 

4. 12.. ki jo bomo podarili pomoči potrebnima družinama, katerih otroci obiskujejo našo šolo. 

 

K točki 5: Učenci so poročali po razredih naslednje: 

1. razred: / 

2. razred: Ni pripomb. 

3. razred: Ni pripomb.  



4. razred: Pohvalili bi novo garderobo, še posebej poličko za copate. Predlagajo manj sladkan čaj. Učenci 

opozarjajo na nečistočo  na WC-ju na razredni stopnji. Učence 1., 3. in 4. razreda pozivajo, naj 

odmetavajo brisačke v koš in potegnejo vodo za seboj. Če se stanje ne izboljša, bomo po novem letu 

uvedli dodatne ukrepe (dežuranje). 

5. razred: Pohvali bi kuharici za dobro pripravljeno hrano. 

6. razred: Opozarjajo na neprijeten vonj v fantovski garderobi za šport in umazano vodo iz pipe. Pohvalili 

bi učiteljico Urško Košak za vpeljavo prednostne vrste za vozače v jedilnici.  

7. razred: Pohvalili bi učiteljico Urško Košak za dobro razlago in veliko poskusov pri pouku. Pohvalili bi 

učiteljico Mojco Klemen za dobro izvedbo dramskega krožka. Pohvalili bi dobra kosila. 

8. razred: Predlagajo manj namazov za malico. Mentor SUŠ jim je razložil cenovno sestavo malice in s tem 

razloge za večje število namazov. Pohvalili bi učitelja Gregorja Udovča za dobro razlago pri pouku fizike. 

Pohvalili bi zamenjavo pisoarja na fantovskem WC-ju za višjega.  

9.  razred: Fantje se pritožujejo nad občasno manjšimi malicami. Predlagajo, da bi bil odprt vhod na 

balkonček ob sončnem vremenu, ko je sedaj. Ocenjujejo, da bi bil potreben večji avtobus za Zavratec. Želijo 

spomniti vodstvo šole, da jim predajo knjigo generacij. 

 

K točki 6: Ni bilo razprave. 

 

 

Mentor: Gregor Udovč  Zapisal: Gregor Udovč Predsednik: Nik Jereb 


