
ZAPISNIK 3. SKLICA SUŠ-a, KI JE POTEKAL 30. 1. 2020, 5. ŠOLSKO URO, V 

UČILNICI 9 

Prisotni: Tilen Tušar, Ema Trpin (nadomestila jo je Kaja Reven), Zara Kunc, Rožle 

Treven, Zarja Pivk, Zala Gorišek, Gregor Hribernik, Eva Gartnar, Matic 

Petrovčič, Maja Jereb, Andraž Trček (nadomestila ga je Lina Košir), Katja 

Drmota, Katjuša Marolt, Blaž Pelko, Ana Bradeško, Žan Treven, Martin Prosen 

(nadomestil ga je Jakob Jereb), Meta Lukan, Fedja Turk (nadomestil ga je 

Luka Kavčič), Ahac Mozetič ter mentorica Teja Žakelj. 

 DNEVNI RED:  

1. Pregled in potrditev preteklega zapisnika 

2. Teden branja in kulturni dan 

3. Poročila/predlogi razredov  

4. Razno 

K točki 1: 

Pregledali in potrdili smo pretekli zapisnik. Mentorica sem pohvalila 

sedmošolce za izvedbo plesa na zadnji šolski dan v letu 2019. 

Devetošolci so dodali še, da so pice, ki jih dobijo za malico, še 

vedno premajhne, osmošolci so potarnali, da je radiator zjutraj v 

telovadnici še vedno mrzel, 3. a razred pa je zopet opomnil, da je 

kombi na relaciji Logarše včasih premajhen, saj ga zasedejo tisti 

učenci, ki se na tej liniji ne vozijo redno. 

Mentorica povem, da sem razočarana nad osmošolci in 

devetošolci, ki za najmlajše učence na zadnji šolski dan niso 

pripravili vsega, kar smo se dogovorili, za izmenjevalnico igrač. 

K točki 2: 

Mentorica povem, da bomo v naslednjem tednu na željo 

nekaterih učencev zopet imeli Teden branja. Učenci si morajo do 

ponedeljka, 3. 2. 2020, priskrbeti knjige. Na kratkem sestanku, ki 

smo ga imeli v ponedeljek, 27. 1. 2020, smo se predstavniki SUŠ-a 

6., 7., 8. in 9. razreda domenili, da v svojih razredih skupaj oblikujejo 

jutranje misli na temo branja ter jih do petka, 31. 1. 2020 pošljejo na 

moj e-mail naslov. Vsak razred mora zapisati eno jutranjo misel, le-

te pa bomo brali v Tednu branja. 



Ker bo v petek, 7. 2. 2020, potekal kulturni dan za celo šolo, 

učence vprašam, če se nanj že pripravljajo. Odgovorili so 

pritrdilno, mentorica pa sem povedala, da me je učiteljica 

Ljudmila Treven opozorila, da nekateri osmošolci in devetošolci 

neresno pristopajo k nalogi ter da še vedno niso opravili vseh 

zastavljenih nalog. 

K točki 3: 

9. razred: 

 Avtobus za Petkovec prihaja  zjutraj prehitro na postajo. 

 Učenci, ki se vozijo na relaciji Praprotno Brdo, si želijo, da bi 

imeli odvoz tudi ob 14.30. 

 Želijo si, da bi v učilnici 5 zamenjali mize. 

 Pohvalili so učitelja Matica Karčeta, hišnika in kuharice. 

 Opozorili so, da si nekatere učenke 7. razreda ob izhodu iz 

stranišča ne umivajo rok. 

 Kadar imajo nadomeščanje, si želijo tudi ure športne vzgoje. 

 Na zimskem plesu so pogrešali osmošolce. Osmošolci so  

odgovorili, da so zaradi bližajoče se ocenjevalne konference 

ostali doma. Dodali so še, da imajo devetošolci slabe plakate 

oz. delajo slabo reklamo. Ples bi morali oglaševati 

pravočasno. 

 Povedali so, da WC v moški garderobi pušča. 

8. razred: 

 Nekatere učenke so predlagale, da bi za športni dan imeli 

drsanje. 

 Opozorili so, da nekatere interaktivne table ne delujejo tako, 

kot bi bilo potrebno (v U12 in U7). 

7. razred: 

 Opozorili so, da radiator v fantovski garderobi ne greje. 

6. razred: 

 Pritožili so se, ker so imeli namesto športa matematiko. 



 Pohvalili so učitelja Matica Karčeta. 

 Tudi oni za športni dan predlagajo drsanje. 

5. razred: 

 Potrebujejo več časa za preoblačenje po športni vzgoji, a 

učenke 8. razreda nikoli ne počakajo in kar vstopijo v 

garderobo. 

 Učenke 8. razreda se po telovadbi v garderobi preveč 

parfumirajo. 

4. razred: 

 Pohvalili so športni dan na Pokljuki in smučanje. 

3. b razred: 

 Povedali so, da zelo radi delajo poskuse za Kresničko. 

3. a razred: 

 Želijo si, da bi devetošolci organizirali pustni ples. 

2. razred: 

 Potarnali so, da jim ne deluje interaktivna tabla. 

1. razred: 

 Želijo si manj domačih nalog. 

 

K točki 4:  

Mentorica sem navzoče opozorila, da vsi učenci še vedno ne 

pozdravljajo učiteljev.  

 

Rovte, 5. 2. 2020 

Zapisnik napisala mentorica SUŠ-a: Teja Žakelj 



Predsednica SUŠ-a: Meta Lukan 

Lektorica: Ljudmila Treven 

 


