
Drugi sklic sestanka SUŠ v šolskem letu 2014/15 –ponedeljek, 24. 11. 2014, 3. šolsko 

uro 

 

Zapisnik 2. sestanka 

 

Prisotni: Monika Skvarča, Klara Košir (1. r), Blaž Artač, Ana Kunc, Lara Pelko, Martin Prosen, Kristina 

Križaj, Lenart Žerjal, Maša Ferenc, Matevž Lukan, Vid Šebalj, Mateja Petrovčič, Nik Jereb, Eva Lukančič, Tia 

Šebalj (8. r), Blaž Skvarča,  Eva Trček, Nika Hribernik, Gregor Udovč (učitelj 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 deset enakih okraskov. Do 15. 12. 2014 je potrebno 

okraske dokončati. 

Do 3. decembra naj vsak razred z zimsko tematiko okrasiti matično učilnico. Glasovanje bo potekalo v 

petek, 5. 12 .2014. Tokrat bodo glasovali vsi učenci. Za svoj razred ne bodo mogli glasovati. Glasovali 

bodo učenci od 1.- 4. r in od 5. – 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. – 5. razreda v ponedeljek, 22. 12. 2014, zberejo 

igrače pred poukom, nato pa jih tekom pouka razdelijo. Učenci od 6. - 9. pa to storijo 23. 12. 2014. 

Projekt koordinira mentor SUŠ. 

 

K točki 4: Dogovorili smo se, da tudi letos organiziramo zbiralno akcijo hrane. Hrano bomo zbirali 2. 

12. do 5. 12. in jo podarili v okviru Miklavža. Podarili jo bomo pomoči potrebnima družinama, katerih 

otroci obiskujejo našo šolo. 

 

K točki 5: Učenci so poročali po razredih naslednje: 



1. razred: Ni pripomb. 

2. razred: Pohvalili bi kuharice za dobra kosila. 

3. razred: Pohvalili bi malice.  

4. razred: Zadovoljni so z malico in kosilom.  

5. razred: Pozivajo učence višji razredov, da počakajo na hodniku, dokler sami ne zapustijo 

učilnice. Mentor je pozval učence, naj se v razredih s sošolci pogovorijo o problematiki, ki se 

dogaja tudi drugim razredom. Pohvalili bi kuharice in organizatorja za okusen tradicionalni 

zajtrk. Pohvalil bi učiteljico Urško Košak  in Marijo Loštrek Žižek za dobro poučevanje. 

6. razred: Pohvalil bi učiteljico Mojco Klemen za dobro poučevanje. Pohvalili bi dobro hrano za 

malico in kosil. 

7. razred: Za malico si želijo manj namazov.  Kulturni dan na temo Rimljani jim je bil zelo všeč. 

8. razred: Predlagajo medgeneracijski krožek, kjer bi učenci šli v vrtec pomagat, se igrat z otroki … 

Predlagajo poslikavo ali mozaike na stebrih pred šolo. Predlagajo uvedbo knjige za podpise učencev 

in sliko zaključne generacije ob koncu šole. Večkrat predlagajo jogurte OKI DOKI. Želijo si večje in 

večkrat pico za malico. Tudi sami si želijo manj namazov. Pohvalili bi kulturni dan na temo 

Rimljanov. Želijo si podobne dneve tudi v prihodnje. Gospoda ravnatelja Mitjo Turka bi pohvalili za 

dobro poučevanje matematike. Pozivajo učence, naj lepo odlagajo zemljevide v kabinetu za 

geografijo. 

9.  razred: Predlagajo, da se šola vključi v mednarodno mrežo in omogoči izmenjavo učencev. 

Obveščajo učence 8. r, da bodo letos oni prodajali izdelke in voščilnice na šoli. Želijo si manj 

namazov za malico. Predlagajo, da se za vzgojne ukrepe uporabi pomoč v nižjih razredih (branje 

pravljice itd.). Kulturni dan Rimljani jim je bil zelo všeč. Predlagajo še dan jezikov, glasba skozi čas 

… Za Miklavža predlagajo, da se učenec preobleče v Miklavža in hodi po šoli. Prevzamejo 

odgovornost za izvedbo. Opozarjajo, da se mlajši učenci nespoštljivo obnašajo do starejših. 

 

K točki 6: Ni bilo razprave. 

 

 

Mentor: Gregor Udovč  Zapisal: Gregor Udovč Predsednica: Eva Trček 


