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ZAPISNIK DRUGEGA SKLICA SUŠ V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

 

Potekal je v četrtek, 6. 12. 2018, prvo šolsko uro v avli šole. 

 

Prisotni: vsi predstavniki razredov razen predstavnikov prvega razreda. Sestanek sem 

vodila mentorica SUŠ. 

 

 

 

Dnevni red: 

 

 

1. OKRAŠEVANJE JELKE IN UČILNIC   

2. IZMENJEVALNICA DARIL 

3. ZBIRALNA AKCIJA – PRAZNIČNE DOBROTE 

4. PLES V TELOVADNICI ZADNJI ŠOLSKI DAN 

5.    POROČILA RAZREDOV 

6.    RAZNO 

 

 

K točki 1: 

Kot mentorica povem, da bo hišnik do petka, 14. 12. 2018, v šolsko avlo postavil 

novoletno jelko. Še vedno velja dogovor, da morajo učenci posameznih razredov do 

takrat izdelati po sedem enakih okraskov. Jelko krasijo člani SUŠ v petek, 14. 12. 2018, 

četrto šolsko uro. 

Glasovanje za najlepšo učilnico bo zaradi tehniškega dne devetošolcev prestavljeno 

na četrtek, 20. 12. 2018. Potekalo bo med glavnim odmorom.  Tudi letos učenci ne 

bodo mogli glasovati za svoj razred. Glasovanje za učence razredne in predmetne 

stopnje bo ločeno. Mentorica  bom pripravila 10 glasovnic. Vsak razred posebej bo 

na razredni uri ocenil posamezne učilnice s točkami od 1 do 4 na razredni stopnji (1 

točko dobi najslabše okrašeni razred, 4 pa najlepše okrašeni razred) ter s točkami od 

1 do 3 na predmetni stopnji. Dodeljene točke bosta predstavnika SUŠ-a vpisala na 



glasovnico, ki jo bosta tega dne dobila pri mentorici, ter izpolnjeno oddala v skrinjico 

pri dežurnem učencu. 

 

K točki 2: 

Izmenjevalnica igrač bo potekala le za učence 1. triade, in sicer  na zadnji šolski dan 

v letu 2018, 2. šolsko uro, v avli šole.  

Učenci 1. triade do četrtka, 20. 12. 2018, prinesejo v šolo igrače, s katerimi se doma 

ne igrajo več. Igrače morajo biti lepe, čiste, nepoškodovane, sestavljankam ne 

smejo manjkati posamezni deli.   

Predstavniki 9. razreda bodo za izmenjevalnico pripravili 2 veliki škatli in ju okrasili 

(zavili v ovojni papir z božičnim motivom), predstavniki  8. razreda pa pripravijo 

številke za žrebanje (potrebovali bomo številke za  žrebanje in številke za označitev 

igrač). Na izmenjevalnici bodo prisotni predstavniki  SUŠ-a  7. in 6. razreda ter 

mentorica. Z delom bomo pričeli že prvo šolsko uro, saj je potrebno pregledati in 

označiti igrače. 

 

K točki 3: 

Dogovorili smo se, da hrano za praznične dobrote zbiramo od 10. 12. 2016 do 20. 12. 

2018. Zbrana živila bomo po končani akciji predali pomoči potrebnim družinam, 

katerih otroci obiskujejo našo šolo. Zbiramo sestavine za praznične dobrote (moko, 

sladkor, pecilni prašek, suho sadje, orehe …), dobrodošla pa je tudi hrana z daljšim 

rokom uporabe (testenine, polenta, konzervirana hrana …). Lepo je, da se v škatli 

pojavi tudi kakšna čokolada. 

Vse, kar bodo učenci darovali, bodo lahko oddali v za to namenjeni škatli, ki bosta 

stali pri dežurnem učencu in v avli razredne stopnje. 

 

K točki 4: 

Zadnji šolski dan v tem letu bo v telovadnici za učence od 1. do 5. razreda potekal 

ples. Ker učencev 9. in 8. razreda tega dne ne bo v šolo, za organizacijo, okrasitev ter 

mentorstvo poskrbijo učenci 7. razreda. To pomeni, da bodo telovadnico okrasili, 

izbrali ustrezno glasbo ter poskrbeli za animacijo otrok. Po končanem plesu bodo 

telovadnico vrnili v prvotno stanje.  

 

K točki 5: POROČILA RAZREDOV 



 9. razred: Pohvalili so srednjeveški dan. 

 8. razred: Prosijo za preureditev WC-ja za dekleta (pri učilnici 7), saj se vrata 

narobe odpirajo in tako zavzamejo preveč prostora, WC pa je premajhen. V 

učilnici 5 pogrešajo ogledalo. V avli si želijo oblazinjen fotelj, ki bi ga koristili 

učenci, ki čakajo na avtobus. 

 7. razred: Pohvalili so srednjeveški dan. Sprašujejo, kaj lahko storijo pri 

matematiki, kjer se znanje ocenjuje s preobsežnimi listki, zaradi česar pogosto 

ne zmorejo dokončati vseh nalog). Omenili so, da so se o tem že pogovarjali z 

učiteljico, pa se ni nič izboljšalo. 

 6. razred: Pohvalili so srednjeveški dan.  

 5. razred: Pohvalili so srednjeveški dan in malico. Opozorili so, da se omare v 

njihovi učilnici slabo zapirajo. Moti jih, da v njihovi učilnici smrdi (po plesnobi). 

 4. razred: Pohvalili so novega hišnika, ki takoj priskoči na pomoč. Všeč jim je bil 

srednjeveški dan, prav tako pa so navdušeni nad novo podobo tal v 

telovadnici. 

 3. razred: Pohvalili so srednjeveški dan in malico. 

 2. B razred: Pohvalili so srednjeveški dan, malico in kosilo. 

 2. A razred: Pohvalili so srednjeveški dan, hišnika in tla v telovadnici. 

 

Rovte, 6. 12. 2018 

Zapisala: Teja Žakelj, mentorica SUŠ 

 

 


