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ZAPISNIK 4. SKLICA PREDSTAVNIKOV SKUPNOSTI UČENCEV ŠOLE, 
KI JE BIL 27. 5. 2021, OB 7.30 V UČILNICI 5. RAZREDA 

 
Prisotni: Filip Cesar, Iza Jerlah, Ivana Bagon, Lara Cafuta, Tia Zajc, Pia Zupančič, Nuša Golob, Maver Neja, 
Iva Mihajlovska, Tara Zakotnik, mentorica skupnosti učencev šole Andreja Jaklič. 
 
Dnevni red: 

1. sprejem prvošolcev v skupnost učencev 
2. pregled dela SUŠ v šolskem letu 2020/21 
3. zaključni video 
4. predlogi za pohvale 
5. razno  

 
 
K 1. točki: 
Sprejem prvošolcev v skupnost učencev bomo izvedli v teket, 28. 5. 2021.  Vodili ga bosta Tara Zakotnik 
in Iva Mihajlovska, sodelujejo učenci od 1. do 5. razreda, vabljen je tudi predstavnik 6. razreda. 
 
K 2. točki: 
 
Pregledali smo realizacijo načrtovanih aktivnosti. Izpeljali smo zbiralno akcijo starega papirja, začetek 
Bralne značke in srečelov, delno tudi okraševanje razredov (okna). Učenci so povedali, da skrbijo za 
zelenjavni vrt. Izpeljana je bila humanitarna akcija, le da smo zaradi razmer namesto šolskih potrebščin 
zbirali praznične dobrote za družine. Zaradi šolanja na daljavo in izrednih razmer je odpadlo 
presenečenje devetošolcev, nismo okrasili skupne smrečice, spustili smo tudi menjalnico igrač ter 
medrazredno obdarovanje. Ker smo imeli v času valentinovega izobraževanje na daljavo, so petošolci 
namesto valentinove skrinjice pripravi gregorjevo v mesecu marcu. Sprejem prvošolcev v SUŠ bomo 
namesto decembra izpeljali jutri, 28. 5. 2021. 
 
Mentorica je pohvalila učence za aktivno sodelovanje pri aktivnostih navkljub težkim razmeram. 
 
K 3. točki: 
 
Zaključni video bomo posneli na igrišču enkrat v naslednjih dveh tednih. 
 
K 4. točki: 
 
Drugošolci so pohvalili učiteljico Tanjo Korošec, ker je prijazna ter učiteljico Vesno Rajar, ker skrbi, da 
učenci zdravo jedo. 
Devetošolci so pohvalili učitelja Janija Strnada – je dober razrednik vsa štiri leta, dobro je izpeljal šolo na 
daljavo. 
Šestošolci so pohvalili učiteljico Vido Ceglar za idejo za ristanc ter učiteljico Majo Sušin, ker je spoštljiva, 
prijazna in vsakega spodbuja, dobro uči in dobro je izpeljala pouk na daljavo (videokonference). 
Učenci 5. a so pohvalili učiteljico Lidijo Ožek, ker je prijazna in potrpežljiva. Dobro je tekel njen pouk na 
daljavo. 



 

 

Učenci 5. b so pohvalili učiteljici Urško Mitrović ter Majo Papež za izvedbo angleškega gledališča ter 
dodatno učiteljico Urško še posebej za njeno izdajo knjige. Posebej so pohvalili učiteljico Majo Papež za 
izvedbo lutk na daljavo ter izpostavili njeno delo še posebej v času šolanja na daljavo. 
Osmošolci so pohvalili učitelja Janija Strnada. 
 
Več učencev nižjih razredov je kot dobro prakso izpostavilo kombinacijo pouka v razredu ter hkratne 
prisotnosti manjkajočih učencev preko teamsov. 
 
K 5. točki: 
Devetošolci so povedali, da niso zadovoljni z razrednimi fotografijami, še posebej ne z generacijsko, ki bo 
obešena na hodniku šole. Dogovorili smo se, da kontaktirajo fotografa, kontakt lahko dobijo pri 
ravnatelju. 
 
 
Mentorica SUŠ je povedala, da bodo predstavniki razredov v kratkem imeli šolski parlament za 
ravnateljem.  
 
Sestanek je bil zaključen ob 8.10.  
 
 
 
Zapisala:      
    
Andreja Jaklič,                                                                                                    Tara Zakotnik, 
mentorica SUŠ                                                                                                 predsednica SUŠ 


