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ZAPISNIK:  3. roditeljskega sestanka 8. a razreda 
  18. 5. 2010   ob  18. uri 
  V učilnici slovenščina 3 
 
 
Prisotni: 12 staršev 8. a razreda 
 
Odsotni: Mirčić, Bajrović, Hajšek, Jelovčan, Kavčič, Kličič, Krivec, Davidović, Mijalica, 
Milenković, Rogl, Vodnik 
 
Dnevni red:   

1. pisanje domačih nalog 
2. problem pismenosti in težave s pisanjem 
3. nadarjeni učenci 
4. razno. 

 
K1. Staršem sem predstavila diagram, kjer je evidentirano, kako pišejo domače naloge, 
neopravičeni izostanki in število negativnih ocen. Primerjali smo diagram za oktober in 
januar v letošnjem šolskem letu s stanjem v aprilu.  
Ugotovitve: 

- Samo evidentiranje ne vpliva na bolj vestno pisanje domačih nalog. 
- Število nenapisanih nalog  se povečuje. 
- Domače naloge so problem. 

Predstavila sem jim, kako učitelji gledamo na ta problem, zakaj se nam zdijo naloge 
smiselne … (zaključki z načrtovanja prejšnji teden). 
Mnenja staršev: 

- Naloge so smiselne. 
- Količina nalog je prevelika. 
- Med počitnicami naloge ja, vendar malo. 
- Problem se vleče že iz nižjih razredov, ko je bilo rečeno, da naloge niso 

obvezne. 
Rešitve nismo našli, starši niso imeli nobenih predlogov, kako rešiti ta problem, strinjali 
pa so se, da se z vestnim delom učenci navajajo na odgovornost. 
 
K2. Pogovarjali smo se o težavah pri pisanju s pisanimi črkami, čitljivosti in urejenih 
zvezkih. Predstavila sem jim ugotovitve z našega načrtovanja in o čem smo razmišljali 
pri reševanju tega problema.  
Nekateri starši niso naklonjeni temu, da bi bila obvezna uporaba nalivk, češ da tudi sami 
težko pišejo z nalivko in da so druga pisala veliko primernejša, ker ne packajo in tanjše 
pišejo. 
 
K3. Predstavila sem jim program z dodatnimi dejavnostmi za nadarjene učence in kako 
jih evidentiramo. 
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K4. Starše sem opozorila na dejavnosti do konca šolskega leta: 
- preventivna delavnica za učence 8. a 21. 5. Uspešno reševanje problemov 
- športni dan, izlet za papir 
- pisno ocenjevanje znanja do konca šolskega leta 

 
 G. Igor Hudobivnik, ki je v svetu staršev, je poročal o prejšnjih sestankih sveta staršev 
in sveta šole: 

- Pobuda glede nalog  med počitnicami je bila pozitivno sprejeta. 
 
Pripombe staršev: Pohvalili so dan šole, še posebej predstavo, ki bi jo po mnenju tistih, 
ki so si jo ogledali, morali videti vsi; zelo dobra pa je bila tudi pogostitev v kuhinji.  
 
 
 
Sestanek zaključen ob 19.20. 

Razrednik 
Nada Pajntar 

 
Žig 


