
Četrti sklic sestanka SUŠ v šolskem letu 2014/15 –petek, 24. 4. 2015, 2. šolsko uro 

 

Zapisnik 4. sestanka 

Prisotni: Monika Skvarča, Urška Hodnik, Blaž Artač, Ana Kunc, Lara Pelko, Martin Prosen, Kristina Križaj, 

Lenart Žerjal, Maša Ferenc, Matevž Lukan, Vid Šebalj, Mateja Petrovčič, Nik Jereb, Eva Lukančič, Teja Treven, 

Blaž Skvarča,  Eva Trček, Nika Hribernik, Gregor Udovč (učitelj mentor) 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 3. sklica 

2. Do konca pouka 

3. Poročila razredov 

4. Razno 

 

K točki 1: Mentor je predstavil zapisnik. Člani SUŠ so soglasno potrdili zapisnik 3. Sklica 

 

K točki 2: Mentor SUŠ je predstavil aktivnosti do konca pouka. Takoj po počitnicah imajo učenci 6. in 9. 

razreda NPZ, zato bo na šoli veljal posebni režim. Mentor je povedal, da nas čakata še dva športna dneva 

in kar nekaj dni dejavnosti, nekaj med njimi je bilo tudi predstavljenih. Učenci 1. razreda so povedali, da 

gredo učenci 1. triade v maju prespat na podružnično šolo.  

 

K točki 3: Učenci so poročali po razredih. 

1. razred: Ni pripomb.  

2. razred: Pohvalili bi kuharice, ker dobro kuhajo. 

3. razred: Ni pripomb. 

4. razred: Pohvalili bi izvedbo Eko dneva in gledališko predstavo Zelena je najlepša, ki je bila 

predstavljena ob koncu Eko dneva. 

5. razred: Pozivajo učence višjih razredov, naj najprej vprašajo, če želijo vzeti njihovo malico, ki jo 

ne pojedo. Prosijo učence šole naj se ne prerivajo po garderobi. Pohvalili bi izvedbo Eko dneva. In 

pohvalili bi učiteljico Ermino Šimenc za dobro razlago praktičnega dela kolesarskega izpita. Pohvalili 

bi učiteljico Marijo Loštrek Žižek za dobro razlago pri pouku. 

6. razred: Pohvalili bi učiteljico Urško Košak za dobro razlago pri njenih urah pouka, še posebej bi 

pohvalili ure gospodinjstva, ker se dobro kuha. Pohvalili bi izvedbo Eko dneva.  

7. razred: Pohvalili bi izvedbo ekskurzije v Idrijo in Eko dan.  

8. razred: Pohvalili bi izvedbo ekskurzije na Gorenjsko. Pohvalili bi malice in kosila. Pohvalili bi 

učiteljico Urško Košak za dobro razlago pri urah pouka. Tudi oni se pridružujejo pohvalam za 

izvedbo Eko dneva. Prosijo učence 5. razreda, naj vrnejo stole in mize v učilnice, iz katere si jih 

izposodijo.  

 



9. razred: Pohvalili bi učiteljico Urško Košak, ker jim je pomagala pri zbiralni akciji starega papirja. 

Pohvalili bi izvedbo Eko dneva. Pohvalili bi izvedbo ekskurzije na Gorenjsko. Pohvalili bi 

razredničarko Mojco Klemen, ker se zelo trudi pri svojem razredničarskem delu in tudi pri 

organizaciji zaključnega izleta. 

 

K točki 3:  Ni bilo razprave. 

 

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


