
Četrti sklic sestanka SUŠ v šolskem letu 2015/16 – ponedeljek, 25. 4. 2016, 

3. šolsko uro 

Zapisnik 4. sestanka 

 

Prisotni: Monika Skvarča, Klara Košir, Vita Turk, Meta Lukan, Martin Prosen, Kristina 

Križaj, Ahac Mozetič, David Kranjc, Manca Oblak, Klara Istenič, Ema Nagode, Nik Jereb, 

Laura Berzelak, Maruša Rejc, Jure Kunc, Gregor Udovč (mentor) 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 3. sklica 

2. Poročila razredov 

3. Razno 

 

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

K točki 2: Učenci so poročali po razredih naslednje: 

1. razred: Ni prisoten. 

2. razred: Pohvalili bi dobre malice.  

3. razred: Pohvalili bi shemo sadja. Želijo si več ur športa na Kovku.   

4. razred: Pohvalili bi izvedbo kulturnega dne Kamišibaj in tudi gledališki večer. Všeč 

jim je bil tudi kulturni dan na POŠ, ko so se udeležili gledaliških nastopov 

podružničnih šol. Predlagajo, da se ob toplejših dnevih v pitnike natoči sok. 

Sporočajo, da se je stanje na WC-jih po uvedbi nadzora s strani učencev, izboljšalo. 

5. razred: Tudi oni sporočajo o boljših razmerah na WC-ju. Učenci so začeli čistiti za 

seboj. 

6. razred: Ni pripomb. 

7. razred: Pohvalili bi gledališki večer. Pohvalili bi projekt filmska vzgoja in ogled 

filma v Vrhniki. Zdi se jim zelo dober projekt. Pohvalili bi odzivnost vodstva šola, da so 

hitro premaknili garderobne omarice in s tem sprostili prostor.  

8. razred: Pohvali bi ekskurzijo na Dolenjsko, še posebno prvi del obisk centra GEN-I. 

Pohvalili bi izvedbo kulturnega dne Kamišibaj. Predlagajo, da se ob toplejših dnevih v 

pitnike natoči sok. Pohvalili bi projekt filmska vzgoja in ogled filma v Vrhniki. 

9. razred: Pohvali bi učinkovito menjavo razrednika. Pohvalili bi izvedbo izbirnega 

predmeta sodobna priprava hrane in učiteljico Urško Košak. Predlagajo, da se v novi avli 



obesijo fotografije zaključnih generacij od ustanovitve šole. Pohvalili bi učiteljico Alenko 

Šemrov za dobro poučevanje. Predlagajo sok za malico od toplih dnevih. Vsem oddelkom 

se zahvaljujejo, da so jim pomagali zbirati odpadni papir. Zahvalili bi se učencem 8. 

razreda, za odlično postrežbo na gledališkem večeru. Učenci dramskega krožka se 

zahvaljujejo učiteljici Mojci Klemen in ostalim učiteljem za super organizacijo 

gledališkega večera. 

 

K točki 3: Ni bilo razprave. 

 

 

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

 

 


