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1 UVOD 
 

V šolskem letu 2015/16 smo v prvi razred OŠ sprejeli 18 šestletnikov. Učenci so se dokaj hitro navadili 

na ustaljen red in delo pri pouku, torej je tako delo kot tudi timsko načrtovanje in usklajevanje potekalo 

brez večjih težav, za kar so zaslužni vsi strokovni delavci. 

Timsko načrtovanje je dobro potekalo pri vseh predmetih, kjer smo izvajali ure v heterogenih skupinah. 

Upoštevali smo prenovljene učne načrte, načrtovali delo v šolskih strokovnih aktivih, sodelovali v  

študijskih skupinah ter uvajali sodobne didaktične rešitve v načrtovanje in izvajanje pouka. Strokovni 

delavci so upoštevali usmeritve MŠŠ, ZZŠ, vodij študijskih skupin in različne novosti s seminarjev ter 

izobraževanj. 

Največ pozornosti smo namenili izvajanju obveznega programa in kvaliteti pouka ter uresničevanju 

dodatnega programa in medsebojnim odnosom. V realizacijo programov smo vključili vse deležnike v 

procesu vzgoje in izobraževanja. Prizadevali smo si za pridobivanje kakovostnega in s tem tudi 

funkcionalnega znanja, in sicer za večjo samostojnost učencev pri delu, za razvijanje delovnih navad, za 

sodelovalno učenje in medsebojno pomoč ter za spodbujanje samoiniciativnosti pri delu.  

Naloga šole je, da omogoča vsestranski razvoj osebnosti nadarjenih učencev kot tudi učencev z učnimi 

težavami in vpliva na oblikovanje pozitivne osebnosti. Za vse to smo si prizadevali in uspešno delovali 

preko različnih področij. Plod takšnega dela so dobri učni rezultati, uspešen vpis devetošolcev v 

nadaljnje izobraževanje in vidni uspehi naših učencev na različnih tekmovanjih. 

Zavedamo se, da šolo ustvarjamo ljudje, močni smo lahko torej le s skupnimi močmi, v zadovoljstvo 

vseh deležnikov izobraževanja (učencev, staršev, delavcev šole in širše skupnosti). 

Letni delovni načrt smo v celoti realizirali, kar je zasluga vseh delavcev šole, zunanjih sodelavcev, 

članov Sveta zavoda, Sveta staršev, Občine Bloke ter vseh drugih . Skozi vse šolsko leto smo si 

prizadevali v sodelovanju z ustanoviteljem, prevozniki, starši in policisti za organizacijo varnih 

prevozov ter splošne varnosti naših učencev . 

 

Podatki v poročilu so povzeti iz poročil strokovnih delavcev, ki se nahajajo pri ravnateljici. 

 
 

2 ŠOLSKI KOLEDAR 
 

S poukom smo pričeli 1. 9. 2015 in ga zaključili z devetošolci 15. 6. 2016, osmošolci pa 24. 6. 2016. 

Realizirali smo 192 dni pouka z učenci od 1. do 8. razreda in 185 dni pouka z učenci 9. razreda. 
 

3 ŠTEVILO ODDELKOV, UČENCEV IN OTROK 
 

V tem šolskem letu smo imeli  9 oddelkov in 1,72 oddelka podaljšanega bivanja v šoli.  V vrtcu 5 

oddelkov varstva od 1 do 6 let in 1 oddelek cicibanovih uric. 

 

 

1. starostno 

obdobje 

1-2 

1. starostno 

obdobje 

2-3 

2. starostno 

obdobje 

3-4 

2. starostno 

obdobje 

4-5 

2. starostno 

obdobje 

5-6  

Skupaj: 

8 (sep)  

14 (med letom) 

12 (sep)  

 

19 9 19  

 

67 

73 
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Razred Moški Ženske Št. učencev 

1. r 13 5 18 

2.r 8 8 16 

3.r 11 7 18 

I. triada - skupaj 32 20 52 

4.r 7 4 11 

5.r 8 5 13 

6.r 6 5 11 

II. triada - skupaj 21 14 35 

7.r 9 5 14 

8.r 5 6 11 

9.r 9 3 12 

III. triada - skupaj 23 14 37 

SKUPAJ: 72 48 120 

 

4 KADROVSKA ZASEDBA 
V šoli in vrtcu je 39 zaposlenih delavcev: 

 Vrtec  15 od tega 5 tehnično-administrativnih delavcev ( 2 polovična zaposlitev) 

 Šola 24 od tega 6 tehnično-administrativnih delavcev ( 3 polovična zaposlitev) 

- učiteljica likovne vzgoje dopolnjuje obveznost na OŠ Stari trg 

- učiteljica glasbe ima 50 % zaposlitev 

- učiteljica NEM dopolnjuje svojo obveznost na OŠ Sodražica  

- ostali delavci so polno zaposleni. 
 

5 REALIZACIJA POUKA 2015/16 
 

Oddelek 
Realizacija (%) 

Obvezni program Dnevi dejavnosti Razširjeni program Skupaj 

1.A 100,86 100,00 114,29 101,36 

2.A 101,74 100,00 100,00 101,53 

3.A 101,07 100,00 114,29 101,47 

4.A 101,01 100,00 100,00 100,89 

5.A 102,20 100,00 111,43 102,35 

6.A 100,66 100,00 102,86 100,69 

7.A 101,74 100,00 85,71 101,05 

8.A 100,27 100,00 100,00 100,25 

9.A 104,33 100,00 112,50 104,26 

Skupinski vnos IP 100,81 0,00 0,00 100,81 

Skupinski vnos NIP 0,00 0,00 100,00 100,00 

Skupaj 101,50 100,00 103,66 101,48 
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6 OCENE 
 

 
 

 

OCENE PO RAZREDIH IN PREDMETIH 2015/16

3.  razred P 4. razred P 5. razred P 6.  razred P 7. razred P 8. razred P 9. razred P P-šola ŠOLA

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 1 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 1

SLJ 2 11 5 0 3,8 9 0 2 0 4,6 3 4 3 2 1 3,5 5 2 0 4 3,7 2 6 5 1 3,6 2 2 6 1 3,5 3 4 3 2 3,7 3,8 26 29 24 10 1

MAT 4 10 4 0 4,0 7 2 1 1 4,4 1 5 4 3 3,3 4 2 4 1 3,8 3 6 4 1 3,8 1 4 5 1 3,5 3 4 3 2 3,7 3,8 23 33 25 9

TJA 12 4 2 4,6 9 1 1 0 4,7 3 6 2 1 1 3,7 3 4 1 3 3,6 2 5 6 1 3,6 2 5 1 3 3,5 2 5 5 3,8 4,6 33 30 18 8 1

LUM 8 10 0 0 4,4 10 1 0 0 4,9 6 5 2 0 4,3 9 2 0 0 4,8 12 2 0 0 4,9 10 0 1 0 4,8 9 3 4,8 4,7 64 23 3 0

GUM 11 6 1 0 4,6 8 2 1 0 4,6 5 3 3 2 3,8 7 2 2 0 4,5 4 10 0 0 4,3 3 4 4 3,9 4 3 5 0 3,9 4,2 42 30 16 2

DRU 0,0 6 3 2 0 4,4 2 5 2 4 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 8 8 4 4

GEO 0,0 0,0 0,0 3 2 3 3 3,5 4 3 4 3 3,6 2 2 6 1 3,5 4 3 5 0 3,9 3,6 13 10 18 7

ZGO 0,0 0,0 0,0 3 4 4 0 3,9 1 4 6 3 3,2 2 2 7 0 3,5 5 1 4 2 3,8 3,6 11 11 21 5

DIE 0,0 0,0 0,0 0,0 1 5 5 3 3,3 4 0 5 2 3,5 0,0 3,4 5 5 10 5

SPO 2 12 4 0 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,9 2 12 4 0

NAR 0,0 0,0 0,0 5 2 3 1 4,0 6 2 6 4,0 0,0 0,0 4,0 11 4 9 1

FIZ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2 5 1 3,6 3 3 4 2 3,6 3,6 6 5 9 3

KEM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 3 3 0 4,2 4 3 3 2 3,8 4,0 9 6 6 2

BIO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 2 5 1 3,6 4 3 5 0 3,9 3,8 7 5 10 1

NIT 0,0 7 2 2 0 4,5 4 4 2 3 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 11 6 4 3

TIT 0,0 0,0 0,0 6 5 0 0 4,5 6 6 2 4,3 6 4 0 1 4,4 0,0 4,4 18 15 2 1

GOS 0,0 0,0 4 6 2 1 4,0 1 5 4 3,4 0,0 0,0 0,0 3,7 5 11 6 1

ŠPO 17 1 0 0 4,9 8 2 1 0 4,6 9 3 1 0 4,6 7 4 0 0 4,6 11 1 2 4,6 11 0 5,0 6 6 4,5 4,7 69 17 4 0

TEH 11 0 0 0 5,0 9 2 4,8 0 20 2 0 0

KOV,POK 11 5 5 5 16 0 0 0

IŠP,ŠSP 9 5 11 5 6 5 26 0 0 0

NEM1,2 3 1 4,8 2 1 1 4,2 5 2 1 0

UBE,ROM 12 5 0 0 10 5 22 0 0 0

Skupaj: 56 54 16 0 4,3 75 13 10 1 4,6 46 43 21 16 3,8 53 34 21 12 4,0 76 51 40 12 3,9 76 30 48 11 3,9 70 39 38 10 3,9 4,0 457 268 197 64 ##
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7 OBISK STARŠEV, IZOSTANKI OD POUKA 
 V % 1. raz 2. raz 3. raz 4. raz 5. raz 6. raz 7. raz 8. raz 9. raz 

RS 90,2 75 86 67,3 92,3 94 80,9 54,5  79,1 

GU 55,6 57 69 58,6 63,1 75 57,86 57,27 47,2 

Šolski 

obisk 

95,4% 96,9 97 97,1 96,2 95,2 96,81 94,7  96,24 

 

Dopolnilni pouk                                                                       Dodatni pouk 

Raz. predmet št. učencev Realizacija  Raz. predmet št. učencev Realizacija  

1. MAT 4 8 1. SLJ 

MAT 

SPO 

GUM 

ŠPO 

LUM 

17 

17 

17 

17 

18 

16 

9 ur 

4 ure 

7 ur 

6 ur 

1 ura 

5 ur 

2. SLJ 

MAT 

5 

5 

16 2. LUM 

ŠPO 

SPO 

GUM 

SLJ 

16 

16 

16 

16 

16 

2 uri 

3 ure 

3 ure 

2uri 

9 ur 

3. MAT 

TJA 

LUM 

GUM 

3 

8 

3 

3 

 

17 ur 

3. MAT 

SLJ 

TJA 

LUM 

SPO 

5 

8 

18 

18 

18 

 

 

27 ur 

4. MAT 

SLJ 

DRU 

1 

1 

1 

15 ur 4.  MAT 

SLJ 

LUM 

9 

7 

11 

20 ur 

 

 (DOP + DOD) 

5. MAT 

SLJ 

3 

3 

18 ur 

 

5. DRU 

SLJ 

MAT 

LUM 

13 

3 

4 

13 

21 ur 

 

6. MAT 

TJA 

3 

4 

18ur,  

18ur 

6. MAT 

TJA 

7 

8 

10ur 

8 ur 

7. SLJ 

TJA 

16 

6 

 7. SLJ 

TJA 

19 

6 

 

12ur 

8. FIZ 4 10 8. FIZ 5 15 

9. MAT 

FIZ 

KEM 

12 

5 

5 

16 

10 

18,5 

9 

 

9 

MAT 

TJA 

KEM 

1 

6 

3 

9 

10 

12,5 

 
 

Realizacija dopolnilnega in dodatnega pouka je 100 %. Ure izvajamo glede na potrebe učencev. Delamo z učenci 

s težavami in nadarjenimi učenci. 
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8  VARSTVO 
 

8.1 Jutranje varstvo - nižja stopnja Martina Ivančič 

Jutranje varstvo poteka od 5,50 do 7,50. Do 7,40 so v varstvu vsi otroci do 4.razreda, ki pridejo v šolo s starši ali 

šolskimi prevozi. Število prisotnih otrok se spreminja od 17 do 24 otrok. Odvisno je od načina prihoda v šolo (s 

šolskim prevozom ali s starši). Pred poukom so se otroci radi igrali igre, ki jih sami izberejo. Igrali so se v manjših 

skupinah -predvsem družabne igre.  Velikokrat so se igrali z žogo v igralnici igro Petelinček ali pa so plezali na 

letvenik. Prijetno je druženje otrok različnih starosti, spoznavanje in sodelovanje. Otroci prvega razreda prihajajo 

v spremstvu starejših bratov in sester oziroma staršev in starih staršev. Septembra so bili dnevni stiki s starši in 

kratek pogovor redna stalnica. Čas navajanja na šolski sistem in pravila so za nekatere povsem nova. Prav tako so 

starši radi preverjali ali so sporočila, ki so jih dobili od otrok, prava.  

Redno smo pregledali domačo nalogo in uredili svoje šolske potrebščine. Nekajkrat sem utrjevala snov pri 

matematiki ali usmerila otroka, da je pravilno popravil vajo prejšnjega dne. Otroci so šli v tem času tudi v knjižnico. 

Pred prazniki oziroma ob spremembi letnih časov smo okrasili učilnico z drobnimi izdelki otrok (snežinke, rožice) 

8.2 Jutranje varstvo višja stopnja  

Izvajali smo ga učitelji predmetne stopnje: Grozdana Gornik, Jerneja Kovšca, Anica Zabukovec, Andreja Mestek, 

Nace Farkaš, Martina Kočevar, Pavla Ponikvar in Alma Kandare. Vsak učitelj je dežural najmanj štirikrat na leto 

po en teden. Otroci so se zbirali v učilnici zgodovine od 7.00 dalje, glede na prihode s šolskimi prevozi. Največkrat 

so se pripravljali na pouk, reševali domače naloge ali se pogovarjali. Skupno število vseh je bilo 29. Nekateri so 

jutranje varstvo zapustili ob 7.30, ker so imeli pred poukom še dopolnilni ali dodatni pouk MAT ali TJA, priprave 

na tekmovanja ipd., to je bilo ob torkih, sredah ali četrtkih.  

Učilnico zgodovine so zapustili od 7.45, ko so se razporedili po ostalih razredih po urniku in pripravili na pouk. 

Alma Kandare 

 

8.3 Varstvo vozačev - višja stopnja  

 

Varstvo vozačev je potekalo od ponedeljka do petka 6. šolsko uro. Izvajale smo ga Grozdana Gornik, Martina 

Kočevar, Alma Kandare, Anica Indihar Zabukovec in Jerneja Kovšca. Pri uri varstva so učenci pisali domače 

naloge, nekaj ur smo preživeli v telovadnici ali pa na šolskem igrišču ter si pogledali kakšen film. Število učencev 

je nihalo, saj je bilo odvisno od dejavnosti, ki so potekale na določen dan. Jerneja Kovšca 

 

 

9 PODALJŠANO BIVANJE 
 

9.1 OPB1    

Urnik dela: 

11.25 – 12.15: sprostitvene dejavnosti 

12.15 – 13.05: priprava na kosilo, kosilo 

13.05 – 13.55: samostojno učenje in pisanje domačih nalog 

13.55 – 14.45: ustvarjalno preživljanje prostega časa 

14.45 – 15.45: sprostitvene dejavnosti 

Letošnje šolsko leto je podaljšano bivanje obiskovalo 18 prvošolcev in 7 drugošolcev, od tega 9 učenk in 16 

učencev. V popoldanskem času so se jim pridružili še drugošolci, tretješolci, četrtošolci in petošolci. V času, ki so 

ga učenci preživeli v podaljšanem bivanju so se izvajale različne dejavnosti (priprava na kosilo in kosilo, 

samostojno učenje, pisanje domačih nalog, ustvarjalna dejavnost in sprostitvena dejavnost). 

Po zaključenem pouku so se učenci sproščali: sprostitev na igralih ali igrišču, ob poslušanju glasbe, igri v 

posameznih kotičkih, ob risanju ali barvanju, ob branju knjig ali sprostitvenih igrah. Po krajši sprostitvi je sledila 

priprava na kosilo in kosilo.  
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Po kosilu je bil čas namenjen pisanju domačih nalog in angleških domačih nalog, reševanju delovnih listov 

(seštevanje, odštevanje, reševanje labirintov, povezovanje pik, reševanje ugank, barvanje tematskih pobarvank, 

barvanje po navodilu…), grafomotoriki, branju knjig, ustvarjanju iz plastelina, risanju s šablonami… Veliko časa 

smo namenili spoznavanju družabnih in namiznih iger, ter njihovih pravil. 

 

Sledila je ustvarjalna dejavnost prepletena s sprostitveno dejavnostjo, kjer so učenci razvijali ročne spretnosti in 

finomotoriko. Tako so nastali različni izdelki iz papirja (čestitke, papirnate rožice, risbe, tematski mobili, ki so 

krasili šolski hodnik,…) in iz odpadne embalaže (bloški smučar). Učenci so se udeležili Unikatovega natečaja 

Jesensko doživetje, kjer so prejeli praktično nagrado za prvo mesto po medmrežnem glasovanju. V okviru 

Lidlovega projekta: Zdravkove dogodivščine so se učenci udeležili natečaja. Prav tako so v okviru projekta 

Popotovanje po svetu, spoznali deželo Tajsko in izdelali igračo v velikosti otroka. Udeležili so se natečaja Žogarije 

in naredili iz plastenk bloškega smučarja v človeški velikosti. Pomagali so pri eko projektu šolski vrtiček in tržnica 

oblačil. Z izdelavo srčkov in svojim željami so prispevali v Nivein dobrodelni učni sklad. Radi so poslušali različne 

pravljice in druge zgodbe, katere so ilustrirali. Zelo radi so sestavljali z link kockami in lego kockami. V deževnem 

vremenu so gledali risanke, za gibalno sprostitev sta bili otrokom namenjeni telovadnica in učilnica z igralnico. V 

primeru lepega vremena pa so se zadrževali na igrišču za šolo in igralih. Ester Palinkaš   

 

9.2 OPB2    

 
Oddelek podaljšanega bivanja je potekal vse dni v tednu, od 12.30 do 15.00. Vodili smo ga trije učitelji: Ignac 

Farkaš, Andreja Mestek in Damjana Ožbolt. Vmes sta nekaj ur z učenci preživeli tudi učiteljici Urška Šparemblek 

in Alenka Tomazin. Urnik dela je bil naslednji: 

12.30 – 13.30: samostojno učenje in pisanje domačih nalog 

13.30 – 14.30: ustvarjalno preživljanje prostega časa 

14.30 – 15.00: sprostitvena dejavnost 

Na začetku šolskega leta se je v podaljšano bivanje vpisalo skupno 29 otrok, od tega 17 dečkov in 12 deklic. Kmalu 

po začetku pouka so se izpisali 4 učenci, 2 dečka in 2 deklici, tako je celo šolsko leto  redno hodilo v oddelek 25 

učencev. Združeni so bili iz štirih razredov, vse od drugega pa do petega razreda.  

Veliko je bilo poudarka na gibanju učencev, zato smo vsako lepo vreme izkoristili za gibanje na prostem ali za 

sprostitev na igralih. V primeru slabega vremena smo izvajali gibalne dejavnosti v šolski telovadnici. 

Veliko smo tudi ustvarjali. Učenci so z veseljem pristopili k vsaki novi zamisli, pomagali pri izdelavi izdelkov in 

krašenju hodnika. Sodelovali smo tudi v različnih natečajih in projektih, kot so Eko šola, Potovanje okrog sveta, 

Žogarija…  

Šivali smo sadje in zelenjavo, izdelovali pomladne cvetove, se trudili narediti 3d živali (pikapolonico, metulja), 

izdelali 3d mobile (lastovke, velikonočne zajčke, mavrice, pikapolonice, čebele, metulje, ribe, hobotnice, meduze), 

ki so krasili naše hodnike. 

Veliko smo sodelovali z oddelkom podaljšanega bivanja 1. Učenci so uživali v skupnih gibalnih aktivnostih in 

skupnih projektih. Skupaj smo naredili tudi kip bloškega smučarja iz plastenk in zamaškov, katerega smo tudi 

kaširali in pobarvali. Ob torkih pa nas je družil ogled risank na velikem platnu. 

 

10 DNEVI  DEJAVNOSTI 
 

So bili realizirani po planu. Poročila se hranijo v dnevnikih in posebej v mapi dejavnosti 2015/16 (datum, 

vsebina, vodja). 
 

11 INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

Realizirano število ur je razvidno v tabeli. Število prisotnih učencev in evidenca dela se vodi in je priloga 

realizacije letnega delovnega načrta. 
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Interesna dejavnost Mentor Razred Plan/realizacija 
Bralna značka 4 Helena Šivec 4.  5,5 ur/4,5 ure 

Eko bralna značka 4 Helena Šivec 4.  5,5 ur/4,5 ure 

Bralna značka Ksenija Brus 3. 8 ur/8 ur 

EKO bralna značka Ksenija Brus 3. 9 ur/9 ur 

EPI Rading Badge Ksenija Brus 3. 9 ur/9 ur 

Vesela šola Ksenija Brus 4. – 9. 5 ur/5 ur 

Rdeči križ Ksenija Brus 1.-9. 22 ur/22 ur 

Turistična vzgoja Andreja Mestek 6,7 35 ur / 35 ur 

EPI Reading Badge Grozdana Gornik 4., 5., 6., 7., 8., 9. 20 ur/24 ur 

Bralna značka Petja Ilejšič 2. 8 ur 

Folklora Petja Ilejšič, Martina Ivančič 1. In 2.r 36 ur 

Splošna vadba  Ignac Farkaš 1.r 35/35 ur 

Splošna vadba  Ignac Farkaš 2., 3.r 35/35 ur 

Košarka Ignac Farkaš 2. – 6.r 60/58 ur 

Bralna značka Martina Kočevar 6.-9. 16/16 ur 

Gasilski krožek Pavla Ponikvar 1. – 5. 30ur/30ur 

Slovenska bralna značka Pavla Ponikvar 5. 6,5 ur/6,5 ur 

Eko bralna značka Pavla ponikvar5. 5. 6,5 ur/6,5 ur 

Robotika Anica Zabukovec 8. 19 ur/19ur 

Ustvarjalne delavnice Anica Zabukovec 6. 20ur/28ur 

 

12 ŠOLA V NARAVI                                        
 

12.1 Letna Debeli Rtič 

Šole v naravi se je udeležilo vseh 13 učencev petega razreda. Izpeljali smo ves načrtovan program. Vsi učenci so 

postali zelo dobri plavalci. Pet jih je osvojilo zlatega delfina, šest srebrnega in dva bronastega. Vsi so sposobni 

plavati  v globoki vodi deset minut in več, prav tako so vsi osvojili tehniko skoka na glavo in se naučili osnov 

potapljanja na dah. Spoznali so tudi osnove veslanja s kajakom. Ob vseh športnih dejavnostih pa so spoznali 

življenje ob morju in v njem in se naučili živet in delat v skupini. 

Tudi pouk v šoli v naravi je potekal po načrtu. Realizirali smo zanimiv naravoslovni dan in kulturni dan. 

Naravoslovni dan je bil v dveh delih. v prvem delu smo se srečali z vrtnarko in spoznali sredozemske rastline, v 

drugem delu pa smo spoznavali školjke, polže in morske rastline .Naredili smo razstavo, ob kateri so se učili tudi 

učenci iz Kanala in pedagoška vodja iz Debelega rtiča. Učenci so reševali naloge v »morskem« delovnem zvezku, 

aktivni so bili v orientacijskih nalogah – Gusarski pohod. Zanimiva je bila vožnja z ladjico in kanuji. Zadnji  dan 

smo si ogledali znamenitosti v Piranu. Najbolj so bili navdušeni nad akvarijem. 

12.2 Zimska Rogla 

Šole v naravi so se udeležili vsi učenci 6. razreda(11). Delo je potekalo po programu, čeprav smo zaradi 

pomanjkanja snega na smučišče hodili peš. Učenci so osvojili osnove alpskega smučanja in so sposobni samostojne 

kontroliranega smučanja po vseh terenih. Ob smučanju so se naučili še pravilnega obnašanja  na smučišču in se 

seznanili z nevarnostmi v gorah, ter se naučili kakšno opremo   rabijo za njihov nivo smučanja in kako opremo 

vzdržujemo. Imeli smo tudi ure pouka: NAR, GEO, SLJ, TJA, GOS in MAT, ki smo jih realizirali po planu s 

pomočjo vnaprej pripravljenih učnih listov. Imeli smo tudi tehniški dan na temo Tehnične naprave na smučiščih. 

 

12.3 CŠOD    

7. razred: Šola v naravi je bila izvedena v domu CŠOD,  Trilobit,  Javorniški Rovt. 
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Šola v naravi je potekala od do 16. 10. 2015 do 19. 10. 2015. Udeležilo se je 12 učencev od 14.  Tam smo se srečali 

z učenci iz OŠ iz Črnomlja. Učenci so se med seboj dobro povezali. 

Delo je potekalo v skupinah. Naj naštejem nekaj vsebin: elektrarna, orientacija, pohodi, kanuizem,  športne igre, 

reševanje ponesrečenca in izdelava nosil, trilobiti, kamnine, živali in rastline v gorskem svetu ... Učenci so bili 

nameščeni v sobe s pogradi, ločeni po spolu. Učitelji smo se razporedili v dežurstva pri obrokih v jedilnici, pri 

spremstvu skupin in večernem dežurstvu. Organizirali smo tudi zaključni večer z zabavnimi igrami. Imeli smo 

nesrečo z vremenom, saj  je vseh pet dni močno deževalo. Martina Kočevar 

 

12.4 Plavalni tečaj Zapolje 3., 1 razred in vrtec  

V 20 urnem plavalnem tečaju za učence 3. razreda so sodelovali vsi učenci(18). Osvojili so 1 zlatega delfina, 5 

srebrnih delfinov, 8 bronastih delfinov, 2 zlata konjička(25 metrov) in 2 srebrna konjička (8 metrov). 

Učenci 1. razreda(18) so se udeležili 10 urnega plavalnega tečaja. Vsi so osvojili vsaj bronastega konjička(drsenje 

z glavo pod gladino 5 sekund), 7 jih je preplavalo 8 metrov in so osvojili srebrnega konjička, 3 pa so preplavali 50 

m in osvojili bronastega delfina. 

10 urnega tečaja se je udeležilo tudi 12 predšolskih otrok in vsi so izgubili strah pred vodo in so se samostojno 

potopili. 

 

 

13 PEVSKI ZBORI  
 

Skupno število otrok, vključenih v zbore: 96 (28 iz vrtca, 68 iz OŠ) zborovodkinja Irena Cundrič Iskra 
Sodelovanja šolskih glasbenih dejavnosti na prireditvah: 4 različne šolske prireditve, snemanje video predstavitve 

»Moj dom je moja domovina«, 4 različne javne prireditve za starše in kraj, gostovanje v Cerknici in revija šolskih 

pevskih zborov; 
 

13.1 Predšolski otroški pevski zbor Murenčki (Vrtec Nova vas) 

 

Število otrok: 28  

Skupno število realiziranih ur: 32 

V predšolskem OPZ Murenčki je sodelovalo 28 otrok iz vrtca. Pevske vaje so potekale enkrat tedensko v glasbeni 

učilnici v OŠ. Splošni cilji prepevanja predšolskih otrok v zboru so: ustvariti in gojiti dobro počutje ob prepevanju 

in ozaveščati veščine petja (dihanje, izgovorjava, drža telesa, umirjenost in  telesna sproščenost) z dihalnimi in 

upevalnimi vajami. Poleg pevskih veščin otroci spoznavajo vsebine pesmic in doživljajo čustveno empatijo do 

zgodb, oseb, živali.  

Letošnja skupina Murenčki je bila zelo homogena, dobro je usvajala pevske veščine, ustvarjalno sodelovala in rada 

nastopala. Program pesmic je imel dva poudarka: o rasti pšenice, mletju žita, o peku, mlinčku in druge pesmi 

povezane s hrano iz zakladnice slovenskih ljudskih in umetnih pesmi; ter pesmice z besedili Anje Štefan. 

Sodelovanje z vzgojiteljicami iz vrtca je dobro in ustvarjalno. Na nastopu za starše so otroci pripravili pogostitev 

(Raffaello kroglice).Vsi otroci so na koncu prejeli pohvale za sodelovanje, na kateri so izbrane risbe otrok. 
 

13.2 Mlajši otroški pevski zbor (1., 2. razred) 

 

Število pevk, pevcev: 20 (8 dečkov, 12 deklic) 

Število realiziranih ur: 37 

Mlajši OPZ je obiskovalo 20 učencev in učenk iz 1. in 2. razreda. Pevske vaje so potekale ob četrtkih 5. šolsko uro. 

Letošnji mlajši OPZ ni bil homogen. Nekateri pevci in pevke niso želeli sodelovati, vendar so kljub temu prihajali 

in so bili zato nemirni in moteči. Večina pevk in pevcev pa so radi prihajali in dobro sledili zastavljenemu programu, 

ki je večinoma imel skupno tematiko: pesmice na besedila Anje Štefan. Predstavili so se na dveh šolskih Vrtiljakih. 

Na podelitvi bralnih značk z gostjo Anjo Štefan so nastopili s svojim programom njenih pesmic za nižjo in višjo 
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stopnjo posebej. Nekaj otrok je sodelovalo na snemanju video predstavitve »Moj dom je moja domovina«. Skupaj 

s starejšim OPZ in šolskim ansamblom Ksilobend so nastopili na zaključni prireditvi ob dnevu državnosti. 
 

13.3 Otroški pevski zbor (3. - 5. razred) 

 

Število pevk, pevcev: 22 (9 dečkov, 13 deklic) 

Število realiziranih ur: 47 

OPZ je obiskovalo 22 učencev in učenk iz 3., 4. in 5. razreda. Poleg rednih pevskih vaj, ki so potekale ob torkih 5. 

šolsko uro, je imel zbor še dodatne pevske vaje s korepetitorjem Tadejem Zalarjem pred javnimi nastopi. Pevci in 

pevke so dobro pripravili zahtevnejši program pesmi za revijo pevskih zborov. Strokovni spremljevalec Tomaž 

Habe je zbor uvrstil na regionalni nivo. Pohvalil je zvočnost zbora in naučeni program. Zbor je pesmi predstavil na 

dveh šolskih in treh javnih prireditvah, ter sodeloval na snemanju video predstavitve »Moj dom je moja domovina«. 

Priznanja: 5 bronastih Gerbičevih pevskih značk in diplom (za triletno sodelovanje v šolskem pevskem zboru). 
 

13.4 Mladinski pevski zbor (6. - 9. razred) 

 

Število pevk, pevcev: 26 (10 fantov, 16 deklet) 

Število realiziranih ur: 45 

MPZ je do konca šolskega leta obiskovalo 26 pevcev in pevk. Redne pevske vaje so potekale ob torkih 6. šolsko 

uro. Pevke in pevci so redno obiskovali vaje, bili so aktivni, želeli so peti natančno in lepo. Naučili so se primerno 

zahteven program, strokovni spremljevalec revije pevskih zborov Tomaž Habe je zbor uvrstil na regionalni nivo. 

Priporočil je delo na zvočnosti, triglasju in še zahtevnejši program. Zbor je v drugi konferenci redno korepetirala 

Karmen Zabukovec. Priredila je popularno pesem All of me, ki jo je zbor ob njeni spremljavi zapel na zaključni 

prireditvi. 

Priznanja: 1 bronasto, 6 srebrnih Gerbičevih pevskih značk in diplom ter 2 zlati Gerbičevih pevskih znački in 

diplomi (za tri, šest. oz. devetletno sodelovanje v šolskih pevskih zborih). 
 

13.5 Šolski ansambel (4. - 6.razred) 

 

Število članov: 10 

Število realiziranih ur: 41 

V šolskem ansamblu Ksilobend je sodelovalo 10 učencev iz II.triade. Skupina je delovala zelo homogeno, bila je 

delovna, muzikalna. Večina članov ni notalnih, nekaj jih obiskuje glasbeno šolo. Dobro so se naučili zahtevnejši 

program skladb in jih predstavili na eni šolski prireditvi in štirih javnih prireditvah za starše in kraj, ter sodelovali 

na snemanju video predstavitve »Moj dom je moja domovina«. 

 
 

14 NADARJENI UČENCI 
 

V letošnjem šolskem letu je bilo na šoli skupaj 5 učencev, ki so bili identificirani kot nadarjeni učenci. Ena učenka, 

ki je obiskovala 9. razred,  je bila identificirana v letošnjem letu. 

Dva učenca sta imela nadarjenost na telesno-gibalnem področju in sta to svojo nadarjenost razvijala v okviru 

športnih treningov in tekmovanj. 

Kot možnost za razvoj intelektualnih sposobnosti smo učencem ponudili sodelovanje na mnogih tekmovanjih z 

različnih področjih, sodelovanje na natečajih in prireditvah, ogled filmske predstave. Jerneja Kovšca 

14.1 Ustvarjalne delavnice 

To interesno dejavnost je obiskovalo 11 učencev 6. razreda. Izdelovali smo izdelke iz različnih materialov in z 

njimi tudi sodelovali na šolskih prireditvah. Za prodajo na Mihaelovem sejmu smo pripravili etuije iz moosgumija. 

Za projekt Zdrava šola smo izdelali velike modele sadja in zelenjave iz kartona in pripravili predstavitev za šolski 



13 

 

vrtiljak. Za zaključno proslavo ob dnevu državnosti smo iz ostankov lesa po načrtu izdelali katapult in ga na proslavi 

tudi uporabili kot strelno napravo. Učenci so lahko domov odnesli lesene škatlice, košarice, sličice za na steklo in 

etuije iz mehke mase moosgumi.  Anica Zabukovec 

14.2 Robotika 

Obiskovali so jo trije učenci 8. razreda. Realizirali smo 19 ur. Srečevali smo se ob četrtkih 6. uro in s sestavljankami 

ROBO MOBILE in MINDSTORMS uspeli sestaviti preprostega robota, robota ˝shooterja˝ in na koncu še 

humanoidnega robota, ki je hodil po dveh nogah, premikal roke in rame. Tega smo na koncu predstavili učencem 

naše šole, saj smo ga uspeli voditi preko pametnega telefona, na kar so bili Žiga, Maj in Benjamin še posebej 

ponosni. Anica Zabukovec 

14.3 Kino 

Učenci 6. in 7. razreda so  8. 12. 2015 obiskali Kolosej. Ogledali so si film Sprehod po gozdu. 
 

15 INDIVIDUALNA POMOČ 
 

15.1 Učenci s posebnimi potrebami  odločbe 

Na šoli imamo 8 učencev s posebnimi potrebami: 

4. razred (1), 5. razred (2), 6. razred (3), 7. razred (1), 8. razred (1), kar predstavlja 6,4 % vseh učencev na šoli. 

Vrsta oz. stopnja primanjkljaja:  

otrok z lažjo govorno-jezikovno motno (1), primanjkljaj na posameznih področjih učenja (4), dolgotrajno bolan 

otrok (1), kombinirana motnja (2) 

Dodatno strokovno pomoč sva izvajali Anica Sterle in Jerneja Kovšca, spremljevalka gibalno oviranega otroka je 

bila Damjana Ožbolt.  

Poročila o delu se nahajajo v osebnih mapah. Jerneja Kovšca, Anica Sterle 

 

16 ZGODNJE UČENJE TUJEGA JEZIKA  
 
V šolskem letu 2015/2016 smo izvajali neobvezni izbirni predmet angleščina v 1. razredu, ter angleščino kot 

obvezni predmet v 2. in 3. razredu. Naše delo so spremljali predstavniki ZRSŠ, ki so izrazili svoje zadovoljstvo.   

Ksenija Brus 
 

 

17 KNJIŽNICA 
 

V preteklem šolskem letu je bilo v knjižnici 2040 obiskov in 2674 izposojenih knjižnih enot. Zabeležili smo 21 

obiskov dveh skupin otrok iz vrtca – skupini Mravlje in Murni. Knjižnično informacijska znanja so bila izvajana 

v vseh razredih. Izvedenih je bilo 33 ur od 36,  kar je 91,67 %. Vpisanih je bilo 212 knjižnih enot strokovnega in 

knjižnega gradiva ter neknjižnega gradiva.  Odpisanih je bilo 22 poškodovanih in zastarelih knjižnih enot. 

Martina Kočevar 
 

17.1 Pomoč v knjižnici - družbeno koristno delo 

 

Sodelovalo je 6 učencev od 6. do 9. razreda. Pospravljali so knjige in revije na police ter jih izposojali.  Planiranih 

je bilo 40 ur in tudi realiziranih. Martina Kočevar 
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18 UČBENIŠKI  SKLAD 
 

124 učenk in učencev si je izposodilo učbeniške komplete iz US. Za nekaj učbenikov je komisija ugotovila, da so 

bili poškodovani in jih bodo morali učenci, ki so jih imeli izposojene, plačati.  

Vpisanih je bilo 351 učbenikov za učbeniški sklad; všteti so že vpisani za prihodnje šolsko leto 2016/17 ter 

odpisanih 469 zastarelih učbenikov iz US. Martina Kočevar 
 

19 SVETOVALNO DELO 
Področja delovanja šolske svetovalne službe so povezana  z učenci, starši, učitelji ter zunanjimi institucijami. 

 Na naši šoli oz. v vrtcu je v šolskem letu 2015/16 imelo 8 učencev  in 3 predšolska otroka odločbo o 

usmeritvi. Zanje smo skupaj z izvajalkami DSP, vzgojiteljicami in učitelji, ki poučujejo in vzgajajo te otroke, 

pripravili individualizirane programe. Konec avgusta in v začetku septembra smo se srečali s starši teh otrok, ko 

smo jih seznanili s tem programom. Z njimi smo redno sodelovali tudi na mesečnih govorilnih urah ter rednih 

evalvacijah ob koncu polletja ter šolskega leta. V okviru strokovnih skupin smo pripravili strokovna poročila o teh 

otrocih, ki so jih zahtevale zunanje institucije. 

V oktobru smo povabili v šolo strokovno delavko iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše iz 

Ljubljane. Za učence in starše od prvega do petega razreda je izvedla delavnice o branju, kako pomagati pri branju, 

če le-to ne gre, ter o učenju. 

Že konec septembra in v začetku oktobra sem pri učencih od prvega do tretjega razreda izvedla ocenjevalno shemo 

bralnih zmožnosti. Z rezultati sem seznanila tudi starše. To testiranje učitelju daje podatke, na katerih področjih 

ima otrok še težave pri branju, da bi mu med šolskim letom pomagal pri odpravljanju le-teh. 

 

V letošnjem šolskem letu sem dvema otrokoma  nudila dodatno strokovno pomoč (dva petošolca, vsak po tri ure 

tedensko). Poleg njiju sem  se dvakrat do trikrat tedensko srečevala z otrokom iz tretjega razreda, ki ima učne 

težave. Občasno smo z učenci iz tretjega razreda, pri katerih so se pokazale težave pri branju, imeli bralne urice. Za 

nekaj staršev teh otrok sem pripravljala gradivo za domače delo. 

Med šolskim letom smo izvedli postopek evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev. Identificirali smo enega 

nadarjenega učenca.  Naslednje večje področje dela šolske svetovalne službe je poklicna orientacija. Za devetošolce 

in osmošolce smo tudi v letošnjem šolskem letu povabili  predstavnike nekaterih srednjih šol, da so nam predstavili 

svoje šole. Na razrednih urah sem devetarjem in osmarjem  predstavila srednješolski sistem pri nas ter potek vpisa 

v srednjo šolo. Skozi celo šolsko leto so imeli možnost preverjanja svojih poklicnih interesov s pomočjo 

računalniškega programa Kam in kako ter tudi v pogovoru. Obveščala sem jih o vpisnih pogojih, stanju prijav in 

pogojih za pridobitev štipendije. Za starše devetošolcev sem pripravila roditeljski sestanek  

o srednješolskem sistemu, vpisu in štipendijah. 

Med šolskim letom smo sodelovala  s Svetovalnim centrom za otroke in mladostnike iz Ljubljane ter s Centrom za 

socialno delo iz Cerknice. Povezani smo tudi z Zavodom za zaposlovanje iz Cerknice. 

 V mesecu februarju smo vpisali novo generacijo prvošolcev; s starši le- teh smo se srečali ob vpisu. V 

okviru strokovne skupine smo odločali o odložitvi šolanje enega otroka.  Staršem učencev tretjega razreda sem 

predstavila, kako poteka postopek evidentiranja in identifikacije nadarjenih učencev v osnovni šoli, saj se le-ta 

začne v tretjem razredu. 

Ob koncu šolskega leta smo v prvem, drugem in tretjem razredu ponovno izvedla ocenjevalno shemo bralnih 

zmožnosti. Na ta način sva skupaj z razredničarko ugotavljali, koliko je otrok med šolskim letom napredoval v 

zmožnosti branja. V tretjem razredu pa sem  izvedla bralni test, pri katerem so sodelovali vsi učenci. S testom smo 

ugotavljali hitrost bralnega razumevanja in samo bralno razumevanje.  

Drobne, vsakodnevne stike z učenci, tudi takšne, pri katerih rešujemo vse sorte zagat, pa je nemogoče ujeti med 

vrstice poročila. So pa, po mojem mnenju, ena bistvenejših nalog svetovalnega delavca.  

Jerneja Kovšca, svetovalna služba 
  

  

20 O DELU ŠOLSKE SKUPNOSTI  
 

Tudi v letošnjem šolskem letu je večina dejavnosti  šolske skupnosti potekale v okviru vrtiljaka meseca, ki je potekal 

v zadnjih dneh vsakega meseca ali v prvih dneh naslednjega meseca. Na vrtiljaku se zberemo vsi učenci in učitelji 
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šole. Učenci predstavijo dogodke, ki so se zgodili v minulem mesecu, spomnimo se vseh spominskih dni in 

praznikov, na programu pa so tudi različne kulturne točke. Učitelji vedno predstavijo dosežke učencev na vseh 

tekmovanjih in jih za to tudi pohvalijo. 

Na koncu vrtiljaka je vedno sodelovala ravnateljica, ki je tudi povzela dogajanje v preteklem mesecu in učence 

obvestila o stvareh, ki so povezane z vsakdanjim šolskim delom. V začetku šolskega leta smo pozdravili  prvošolce 

in jih tako sprejeli v šolsko skupnost. Vedno  voščimo vsem, ki tisti mesec praznujejo rojstni dan. Učenci na 

vrtiljaku radi predstavijo svoje hobije ali zbirke. 

V šoli smo tudi letos imeli t. i. novoletno pošto, ki jo imajo učenci zelo radi. Učenci in učitelji v velik nabiralnik 

vržejo voščila za sošolce ter vse zaposlene na šoli. Zadnji dan pred novoletnimi prazniki  smo pripravili prireditev 

za celo šolo. 

Tema letošnjega otroškega parlamenta je bila Pasti mladostništva. V tej temi so se devetarji pogovarjali z gospo 

Julijo Perko, ki jih je opozorila zlasti na pasti, ki nanje čakajo na prehodu iz osnovne v srednjo šolo.  

Ob koncu leta so se devetarji s svojim programom poslovili od osnovnošolskih klopi.   

Šolska skupnost je naši šoli zares skupnost  vsaj enkrat na mesec, ko se srečamo prav vsi – od prvega do devetega 

razreda.  Jerneja Kovšca 

 

21 LABORANTSKO DELO 
Laborantsko delo opravljajo učitelji sami. 
 

22 PREVERJANJE ZNANJA  
 

V letošnjem šolskem letu je na naši šoli potekalo preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda devetletne šole. 

Natančna analiza je Priloga  
 

23 BRALNA ZNAČKA 
 

Na šoli je od 124 učenk in učencev končalo BZ 105, kar je 84,68 %. 9 učencev se je vpisalo med Zlate bralce - to 

so bralci, ki so vsa leta šolanja v OŠ končali BZ.  

Priznanja je na šoli obogatila s svojim ustvarjalnim delom pisateljica Anja Štefan, ki je imela tri nastope (za vrtec, 

1.-4. razreda in 5.-9. razreda). 

BZ Slovenije jim je podelila knjigo Album 14/15/16,  nagrajeni so bili tudi z enodnevnim nagradnim izletom v 

Gardaland, 28. maja 2016. Martina Kočevar 

24 EKO BRALNA ZNAČKA 
 
V letošnjem šolskem letu so otroci v vrtcu in učenci od 1. do 5. razreda prebirali slikanice, knjige in članke, ki 

govorijo o okoljski problematiki. Na razstavi, ki je bila na ogled v zgornjem hodniku, smo si lahko ogledali tudi, 

kaj vse so ustvarili. Naj omenim le nekaj izdelkov: vrtčevski otroci iz skupine Mravlje so iz odpadnih tetrapakov 

sestavili robota, ki so mu dali ime Robert, učenci 3. razreda so iz odpadnih plastenk izdelali tradicionalno rusko 

igračo – babuško, učenci 4. razreda pa EKO drevesa.   

Dejavnosti v zvezi EKO BRALNO ZNAČKO pomagajo k primernejšemu in odgovornejšemu ravnanju pri 

konkretnih okoljskih problemih. 

EKO bralno značko je tako zaključil 101(sto en) učenec:  - 27 otrok iz vrtca 

                                                                                            - 18 učencev prvega razreda 

                                                                                            - 16 učencev drugega razreda 

                                                                                             - 18 učencev tretjega razreda 

                                                                                             - 9 učencev četrtega razreda 

                                                                                             - 13 učencev petega razreda 

Učenci so na zaključni prireditvi dobili nalepko, ki so jo prilepili v zbirni kartonček. 



16 

 

Ivica Šega, Nataša Ponikvar, Izza Pintar, Alenka Tomazin, Barbara Širaj, Martina Ivančič, Petja Ilejšič, Ksenija 

Brus, Helena Šivec in Pavla Ponikvar. Vodja EKO bralne značke: Barbara Širaj 
 

 

25 TEKMOVANJA 
 

25.1 Kemijsko tekmovanje za Preglovo priznanje 

 
V letošnjem šolskem letu se je na tekmovanje iz kemije (Preglovo priznanje) prijavilo 11 učencev iz 8. razreda in 

9 učencev iz 9. razreda. 

V mesecu decembru in januarju smo preko pripravljenih nalog utrjevali snov osmega razreda pri učencih 8. razreda 

in iz osmega ter devetega razreda pri učencih 9. razreda. Naloge so učenci najprej rešili doma, nato pa smo skupaj 

pregledali rešitve in se o njih pogovorili. Srečevali smo se v jutranjih urah (pred ura) enkrat do dvakrat na teden. 

Šolsko izbirno tekmovanje je potekalo 18. januarja 2016. 

Učenci, ki so na šolskem tekmovanju dosegli več kot 70% vseh možnih točk, so prejeli bronasto priznanje. Taki 

učenci so bili trije in ti so se tudi uvrstili na državno tekmovanje, ki je potekalo  2. aprila 2016 v Sežani.  Tam je 

učenka osmega razreda prejela srebrno priznanje. Alma Kandare 

 

25.2 Kresnička – tekmovanje iz naravoslovja  

Tekmovanje Kresnička je tekmovanje iz znanja naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda osnovne šole. Učenci 

tekmujejo v sedmih tekmovalnih skupinah, določenih glede na razred, ki ga učenec obiskuje. Bistven del 

tekmovanja so eksperimenti. Za vsako tekmovalno skupino so učenci dobili navodila za izvedbo treh naravoslovni 

poskusov, primernih za njihovo starost. Pripomočki, ki so jih učenci za izvedbo poskusov potrebovali, so bili 

preprosti in so jih zato izvajali doma.  

Del vprašanj na tekmovanju (približno polovica) se je nanašala na opažanja pri opravljanju poskusov iz razpisa in 

na pojave, ki v teh poskusih nastopajo. 

Šolsko tekmovanje je potekalo v sredo, 3. februarja 2016 

Na naši šoli je tekmovalo 11 učencev: pet iz 4. razreda, dva iz 6. razreda in štirje učenci iz 7. razreda. 

Na šolskem tekmovanju so vsi učenci dosegli lepe rezultate, vendar sta le dva učenca dosegla priznanje – en učenec 

iz 4. razreda in en učenec iz 7. razreda. Državno tekmovanje Kresnička ne obstaja, zato se nista uvrstila naprej na 

naslednjo stopnjo. Alma Kandare 

 

25.3 Ekokviz  

Letošnji Ekokviz je obravnaval tri različne teme: 

Biotska raznovrstnost za učence šestega razreda 

Hrana za učence sedmega razreda 

Odpadki za učence osmega razreda 

 

Na tekmovanje so se prijavili le trije učenci iz 7. razreda. Sestavili so eno skupino in si razdelili teme, ki so jih 

spoznavali.  

Tekmovalci so se med pripravami v računalniški učilnici in doma spoznavali s temi področji, nato pa so svoje 

znanje preizkusili z odgovarjanjem na vprašanja - vaja. Učenci so imeli možnost uporabe računalnika in pripravo 

na Ekokviz v torek pred ura in 6. šolsko uro, vendar so se učenci na tekmovanje večinoma  pripravljali doma. 

Šolsko tekmovanje je najprej potekalo prek spleta – 12. februarja 2016. Skupina  je bila pri reševanju hitra in je 

pokazala veliko znanja, vendar so žal dosegli prenizek rezultat, da bi se uvrstili na državno tekmovanje.  

Alma Kandare 

 

25.4 Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 
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Naslov letošnjega tekmovanja je bil Domovina med platnicami. Sodelovali so učenci od drugega do devetega 

razreda. Prebrati so morali naslednje knjige: 

2. in 3. razred: Ela Peroci, Moj dežnik je lahko balon in še eno sodobno kratko fantastično pripoved 

4. in 5. razred: Tone Pavček, Juri Muri po Sloveniji in še do tri umetnostna besedila o domačem kraju 

6. in 7. razred: Tone Seliškar, Bratovščina Sinjega galeba in Bogdan Novak, Grajski strah 

8. in 9. razred: Miško Kranjec, Povest o dobrih ljudeh in Vladimir P. Štefanec, Sem punk čarovnica, Debela lezbijka 

in ne maram vampov. 

O prebranih besedilih so morali napisati spis oz. esej na določen naslov. 

Kot mentorice so sodelovale učiteljice Petja Ilejšič, Ksenija Brus, Helena Šivec, Pavla Ponikvar, Martina Kočevar 

in Jerneja Kovšca. 

Tekmovalci na naši šoli so dosegli naslednje rezultate: 

2. razred: 4 tekmovalci, 2 bronasti priznanji 

3. razred: 3 tekmovalci, 2 bronasti priznanji 

4. razred: 7 tekmovalcev,3 bronasta priznanja 

5. razred: 3 tekmovalci, 1 bronasto priznanje 

6. razred: 2 tekmovalca, 1 bronasto priznanje 

7. razred: 7 tekmovalcev, 4 bronasta priznanja 

8. razred: 1 tekmovalec, 1 bronasto priznanje 

9. razred: 1 tekmovalec, 1 bronasto priznanje 

Skupaj je torej tekmovalo 28 tekmovalcev, ki so dosegli 15 bronastih priznanj. 

Jerneja Kovšca    

        

25.5 Tekmovanje iz angleščine za 9. razred 

Na šolsko tekmovanje iz angleščine za učence 9. razreda OŠ, ki smo ga organizirali in izvedli na šoli dne 19. 11. 

2015,  se je prijavilo 7, tekmovalcev tekmovalo  pa 6 učencev: 

 

En učenec je na šolskem tekmovanju osvojil bronasto priznanje 

in se uvrstil na regijsko tekmovanje, ki je bilo 27. 1. 2016 na Rakeku . 

Tam je osvojil srebrno priznanje .  Grozdana Gornik 

 

25.6 Tekmovanje iz logike 

Šolsko tekmovanje iz logike smo izvedli 24. sept. Prijavilo se je skupaj 29 učencev. Mentorice, ki so sodelovale 

pri izvedbi tekmovanja in pripravah učencev, so: Barbara Širaj, Ksenija Brus, Pavla Ponikvar in Anica 

Zabukovec, ki sem po tekmovanju tudi ovrednotila vse tekmovalne pole in vnesla rezultate na strežnik ZOTKiS.  

Udeležili smo se tudi državnega tekmovanja iz logike, ki je potekalo 17. 10. 2015 na OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. 

 

razred št. učencev število bronastih 

priznanj 

Število srebrnih 

priznanj 

3 6 3  

4 6 1  

5 4 1  

6 2 1  

7 4 1  

8 4 1  

anic9 3 1 1 

                                                                                                                                   Anica Indihar Zubukovec 

25.7 Tekmovanje matematični kenguru – Vegovo priznanje 

razred št. 

tekmovalcev 

št. bronastih 

priznanj 

št. srebrnih 

priznanj 

Št. Zlatih 

priznanj 

1 17 6   

2 16 7   
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3 7 2   

4 9 3   

5 5 1  1 

6 8 2   

7 11 3 1  

8 4 1   

9 7 2 1  

                                                                                                                                             Anica Indihar Zubukovec 

25.8 Tekmovanje v razvedrilni matematiki 

V četrtek 8. 10. 2015 smo na šoli izvedli tekmovanje v Razvedrilni matematiki za učence od 4. do 9. razreda. 

Tekmovalo je skupaj 31 učencev. 
 

razred št. tekmovalcev bronasta 

priznanja 

srebrna 

priznanja 

4 6 1  

5 4 1  

6 6 0 0 

7 5 2 1 

8 7 0  

9 4 1  

25.9 Tekmovanje za Stefanovo priznanje - fizika 

V šolskem letu 2015/2016 je potekalo 36. tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja v 

organizaciji Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Šolsko tekmovanje je bilo 3. februarja 2016. 

Področno tekmovanje je bilo 18. marca 2016 v Osnovni šoli Louisa Adamiča, Grosuplje. Državno tekmovanje je 

bilo 9. aprila 2016 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Šolsko tekmovanje 
         8. razred: 3 tekmovalci, 1 bronasto priznanje 

         9. razred: 3 tekmovalci, 1 bronasti priznanje 

         Skupaj: 6 tekmovalcev, 2 bronasti priznanji 

 Področno tekmovanje 
                  9. razred: 1 tekmovalec, 1 srebrno priznanje 

         Državno tekmovanje 
         Na tej stopnji tekmovanja ni bilo udeležencev iz naše šole. 

Milena Mišič 

25.10 Vesela šola 

Število ur: 5 

Število učencev: 22 

 

Cilji: Učenci: 

*spoznajo revijo Pil  

*berejo besedila z različnih področij 

*navajajo se na tekmovanja 

*nadgrajujejo znanje, ki ga pridobivajo v šoli 

*se družijo s sovrstniki iz drugih šol po Sloveniji 

 

Tekmovanje Vesela šola je organizirano za učence od 4. do 9. razreda. V letošnjem šolskem letu se je šolskega 

tekmovanja udeležilo dvaindvajset učencev naše šole.  

 

Na državno tekmovanje se je uvrstil učenec iz četrtega razreda. Prejel je srebrno priznanje. Ksenija Brus 
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25.11 Angleška bralna značka 

 

V okviru angleške bralne značke so učenci 3. razreda prebrali dve knjigi. 

1. Winnie The Pooh and the Honey Tree 

2. Family Island Adventure 

Najprej smo knjigi prebrali skupaj v šoli, nato pa so jih učenci še sami doma. Spoznali so nove besede, obnovili 

vsebino knjig in reševali učne liste povezane z njihovo vsebino. 

Tekmovanje smo organizirali v tednu od 7. do 11. marca. Dejavnost sem vodila sama, rezultate pa sem 

posredovala na EPI CENTER, ki je organizator tekmovanja. Na začetku junija pošljejo priznanja, ki jih na šoli 

natisnemo in ob koncu šolskega leta podelimo učencem. 

Učenci so dosegli naslednje rezultate: 

8 zlatih priznanj, 

9 srebrnih priznanj in 

1 priznanje za sodelovanje. Ksenija Brus 
 

25.12 EPI Reading Badge višja stopnja 

Tudi letos so učenci 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razreda tekmovali iz ANGLEŠKE BRALNE ZNAČKE. 

Učenci 4. razreda so morali prebrati 3 knjige, učenci 5. razreda 4 knjige, vsi ostali učenci pa po 5 knjig. Vsak učenec 

od 5. – 9. r. je knjigo prebral in strnil svoje vtise v kratki obnovi ali miselnem vzorcu, zapisal glavne junake, rešil 

naloge, ki so priložene na koncu knjige in si izpisal neznane besede ter poiskal prevode v slovarju. Jaz sem te 

izpiske pregledala. Z učenci 4. razreda pa smo knjigo najprej prebrali skupaj, nato pa so jo prebrali še sami doma. 

Tekmovanje na šoli smo organizirali  v tednu od 7. do 12. marca 2016. Učenci, ki so manjkali, so pisali pozneje. 

Za angleško bralno značko je tekmovalo skupaj 48 učencev. Dosegli so naslednje rezultate: 

 

13 ZLATIH PRIZNANJ 

22 SREBRNIH PRIZNANJ 

13   PRIZNANJ ZA SODELOVANJE 

Grozdana Gornik 

25.13 Cici vesela šola 

Cici veselo šolo so se udeležili učenci od 1. – 4. razreda. Tekmovala je 59 učencev, vsi so dobili pohvale za 

sodelovanje na tekmovanju.  

 

25.14 Zlati sonček 

 

Sodelovali so vsi učenci od 1. do 3. razreda. 

Po predpisanem programu so opravili vse naloge in konec šolskega leta osvojili medalje. 

 

25.15 Tekmovanje v znanju iz sladkorne bolezni 

Organizator tekmovanja je Zveza društev diabetikov Slovenije. Šolsko tekmovanje je potekalo 16. 10. 2015. 

Tekmovalo je 12 učencev. En učenec 6. razreda, trije učenci 7. razreda, 3 učenci 8. razreda in pet učencev 9. 

razreda.Dva učenca sta dosegla bronasto priznanje. Andreja Mestek 
 

25.16 Tekmovanje konstruktorstvo  

Regijsko tekmovanje je potekalo, 8.4.2016, na OŠ Dobrova. 

Udeležili so se ga 4 učenci: 

Jože Mulc in Jaka Kraševec, 7.r. 

Jaka Hiti, 6.r. 
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Rok Žnidaršič, 9.r. 

Izdelovali so izdelke iz umetnih snovi in lesa. Osvojili so 4 mesta. 

NA DRŽAVNO TEKMOVANJE smo v kategoriji izdelkov iz domače delavnice prijavili učenca LUKA 

ZAKRAJŠKA, ki pa se tekmovanja ni udeležil. Anica Zabukovec 

 

25.17 Računanje je igra 

 

Učenci 3. razreda so v okviru pouka reševali naloge iz delovnega zvezka Računanje je igra 3, 1. in 2. del. S pravilno 

rešenim kuponom iz zbirke nalog so lahko sodelovali v žrebanju za praktične nagrade. Konec maja 2015 se je enajst 

učencev udeležilo še tekmovanja Računanje je igra 3. 

Zlato priznanje so prejeli trije učenci, 8 učencev je dobilo srebrno priznanje, ostali učenci pa magnete. 

 

25.18 Športna značka Krpan 

Za bronasto priznanje Krpan je tekmovalo vseh 11 učencev 4. razreda, 10 jih je priznanje tudi osvojilo, en učenec 

pa je dobil priznanje za sodelovanje. 

Za srebrno priznanje Krpan se je potegovalo vseh 13 učencev , 9 jih je uspešno opravilo vse naloge in so priznanje 

tudi osvojili, štirje učenci pa so prejeli priznanje za sodelovanje. 

Za zlato priznanje Krpan se je borilo vseh 11 učencev 6. razreda, 10 jih je priznanje tudi osvojilo, en učenec pa ni 

opravil vseh predpisanih nalog in je prejel priznanje za sodelovanje. Ignac Farkaš 

25.19 Športna tekmovanja 

 

Tudi šolskem letu 2015/2016 so učenci osnovne šole Toneta Šraja Aljoše sodelovali na številnih tekmovanjih In 

bili tudi uspešni. 

ATLETIKA 

Krosi: 

Vsi učenci so sodelovali na jesenskem krosu v Loškem potoku. Borili so se po svojih močeh in osvojili tudi sedem 

medalj. Na spomladanskem Krpanovem krosu na Turjaku pa je sodelovalo 42 učencev in v konkurenci številnih 

učencev iz devetih različnih šol osvojili veliko zelo dobrih uvrstitev, tudi šest medalj. 

Ljubljanski maraton 24. 10 2015 

Maratona seje udeležilo 44 učencev naše šole. Nastopali so tako v netekmovalnih promocijskih tekih za učence od 

1. do 5. razreda , kot v tekmovanju na 2100 metrov dolgi progi na kateri so nastopali učenci od 6. do 9. razreda. V 

konkurenci številnih šol iz vse Slovenije smo ekipno osvojili 16. mesto. Veliko učencev se je uvrstilo v prvo 

dvajseterico, vsi ostali pa v zlato sredino. 

Tek trojk 7. 5. 2016 

Na teku je letos nastopilo 9 fantovskih trojk in 7 trojk deklet. Vsi so se borili po svojih močeh in osvojili lepe 

uvrstitve. Najboljša trojka učencev je zasedla 6. mesto, najhitrejša dekleta pa so bila 9.Učenci so tekli lepo ekipno 

in pomagali drug drugemu. 

Področno atletsko prvenstvo v Postojni: 24. 6. 2016 

Prvenstva se je udeležilo le 7 učencev, ki so tekmovali v različnih disciplinah in dosegli lepe uspehe. Neja Pavčič 

je skoku v višino osvojila 3. mesto 

Atletski področni mnogobojček Borovnica 17. 5. 2016 

Učenci in učenke 4. in 5. razreda (14) so se udeležili področnega tekmovanja v atletskem troboju. Ekipno so osvojili 

4.mesto. Med posamezniki pa se je najbolj izkazal Juš Kostajnšek , ki je zmagal v konkurenci učencev 4. razreda. 

Notranjsko-Kraška dvoranska atletska liga: 
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V letošnjem šolskem letu so bila organizirana tri tekmovanja V Pivki, Novi vasi in Ilirski Bistrici. Tekmovanja v 

Pivki se zaradi odsotnosti učitelja(zimska šola v naravi) nismo udeležili, na ostalih dveh tekmovanjih pa je uspešno 

nastopalo  čez 40 naših učencev in učenk. Na vsakem tekmovanjih so učenci osvojili več kot 30 priznanj(vsak je 

lahko nastopil v dveh disciplinah). 

Notranjski tekaški pokal: 

V jesenskem času so se učenci udeležili štirih tekem in svečane podelitve priznanj v Cerknici,  spomladi pa so bile 

prav tako na vrsti štiri tekme. Na posameznih tekmah so osvojili kar nekaj medalj, prav tako jih je veliko stalo na 

zmagovalnem odru v skupnem seštevku. Vsaj na eni tekmi je nastopilo 62 naših učencev, kar jim je prineslo v letu 

2015 tudi priznanje v ekipnem seštevku. 

KOŠARKA:  

Na področnih prvenstvih smo nastopili z ekipo Starejših učenk , ki so na področnem finalu osvojile 4. mesto. V 

področnem polfinalu so mlajši učenci(6. in 7.r) osvojili 3. mesto. Mlajše učenke pa so na področnem finalu osvojile 

4. mesto. Ekipa starejših učencev se zaradi bolezni in poškodb ni mogla udeležit tekmovanja. 

NOGOMET: 

Starejši učenci(8.,9r) so na polfinalnem turnirju osvojili 1. mesto, na finalnem pa 3. Mlajši učenci pa so bili na 

polfinalnem turnirju 3. Starejše učenke so se uvrstile na polfinalni državni turnir, ki smoga organizirali v Novi vasi 

in na turnirju osvojile 3. mesto in se tako uvrstile med najboljših 12 v Sloveniji. 

ODBOJKA: 

Starejši učenci in učenke so se udeležili področnega finalnega turnirja v Logatcu: Učenci so osvojili 4. mesto, 

učenke pa 5. 

Tudi mlajši učenci in učenke so imeli turnir v Logatcu in oboji so osvojili 4. mesto. Ignac Farkaš 

25.20 Folklora 

Interesna dejavnost folklora se je pričela v mesecu oktobru in potekala enkrat tedensko 6. šolsko uro do konca 

maja. Folkloro je redno obiskovalo 20 otrok - 13 prvega razreda in 7 drugega razreda. 

Otroci so v tem času spoznali stare ljudske pesmi, plese, šaljivke, uganke, igrače, igre ter oblačila. Pogovarjali 

smo se o življenju nekoč. 

Skupina je nastopila dvakrat: 7. 4. 2016 - na Območni reviji otroških folklornih skupin (v Starem trgu pri Ložu) in 

31. 3. 2016 - na prireditvi za starše Zarajajmo v pomlad. 

Večji del teh otrok je nastopil že septembra na občinski prireditvi ob otvoritvi sejma. Takrat so nastopili s 

spletom, ki je bil pripravljen za srečanje otroških folklornih skupin marca 2015. 

Otroci so prejeli priznanja o aktivnem in uspešnem sodelovanju v folklorni skupini. 

Petja Ilejšič in Martina Ivančič  

 

25.21 Tekmovanje za čiste zobe 

 

Vsi učenci od 1. do 5. razreda so tekmovali v čistoči zob. Mesečno je njihovo čistočo preverjala zobna asistentka 

ZD Cerknica ga. Tjaša Muhič - Samsa. Učenci, ki so imeli vsak mesec čiste zobe, so bili nagrajeni z zobno pasto 

in zobno nitko. 

Letošnji šolski zmagovalci so bili učenci 4. razreda. 26. maja 2016 se je 6 učencev, ki so imeli najboljše rezultate, 

udeležilo zaključne prireditve v hali Tivoli v Ljubljani. 

 

26 PROJEKTI 
 

26.1 Projekt EKO šola 
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Ekošola je projekt, ki ga izvajamo na naši šoli že vrsto let. Z ekošolo povečamo zavest in skrb človeka za naravo 

in okolico. Z njo gradimo medsebojne odnose in rušimo nevidne ovire v prepričanju in razmišljanju malega človeka. 

Sodelovali smo v 11 različnih projektih in sicer: 

 Vzdrževanje lastnega vrtička (vodji: Ester Palinkaš  in Petja Ilejšič); 

 Ekokviz (vodja: Alma Kandare); 

 Eko bralna značka (vodja: Barbara Širaj); 

 Ločevanje odpadkov (vodja: Ester Palinkaš); 

 Zbiranje starega papirja (vodja: Alma Kandare); 

 Tržnica rabljenih oblačil (vodji: Ester Palinkaš in Petja Ilejšič); 

 Eko-paket: ptičja krmilnica (vodja: Anica Indihar Zabukovec); 

 Dan druženja in gibanja vseh generacij (vodja: Milena Mišič); 

 Jaz, ti, mi za Slovenijo (vodja: Ksenija Brus); 

 Darilne škatle (vodja: Andreja Mestek); 

 Zdrav način življenja (vodja: Damjana Ožbolt). 

Poleg gor naštetih projektov so na šoli potekale še številne eko dejavnosti kot so: mesečno čiščenje šolske okolice, 

eko dan: Sončkov dan, zbiranje rabljenih kartuš, zbiranje sijalk in manjših gospodinjski aparatov, zbiranje baterij… 

Projekti so potekali tekom šolskega leta 2015/16 in so bili vsi v celoti izpeljani.  

Eko šola je bila uspešno zaključena, saj smo prejeli za šolsko leto 2015/16 zeleno zastavo. Ester Palinkaš 

26.2 Policist Leon svetuje 

Učenci 5. razreda so sodelovali v projektu Policist Leon svetuje. Čeprav  je policist iz Cerknice ni imel časa za 

sodelovanje, sem  dobila delovne zvezke iz Policijske postaje Ribnica in obravnavala zanimive teme, da bodo 

učenci pripravljeni na težave, ki jih prinaša življenje: Vandalizem, Nasilje med vrstniki, Nasilje v družini, Preizkus 

poguma, Ti kdo ponuja tablete?, Neznanci na internetu, Varnostni pas, Pirotehnika, Vlom v stanovanje, Varna 

vožnja s kolesom… Pavla Ponikvar 

 

26.3 Zdrava šola 

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k 

razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za 

učence, učitelje in starše. Tudi letošnja rdeča nit slovenske mreže zdravih šol je bila DUŠEVNO ZDRAVJE. 

Različne aktivnosti smo organizirali tako, da so temeljile na zdravi prehrani in osveščanju o tem.  

Zdrava prehrana je temelj naše šolske prehrane. Težimo k temu, da učenci dobijo čim več domače hrane. Hrana 

vsebuje manj sladkorja in soli. Nakupujemo hrano z manj konzervansov in barvil. Peciva, ki jih postrežemo med 

kosilom so domača – pečena v šoli.  

Vsi učenci so bili deležni preventivnega pregleda zob v šolski ambulanti. Nekateri oddelki so bili tudi na 

sistematskem pregledu. V vsakem oddelku smo izvedli predavanje na temo zdravja. Predavanja je izvajala Ga. 

Divna Klanfar iz Zdravstvenega doma Cerknica. 

Kot vsako leto smo organizirali druženje vseh generacij v mesecu maju, kjer se vsi udeležimo pohoda, nato pa 

izvajamo različne športne aktivnosti. V tem času je tudi na razpolago veliko zdrave hrane. Vsi udeleženci so si 

lahko brezplačno pregledali kri – sladkor, holesterol in izmerili pritisk. 

Celo leto so na šoli potekale različne športne aktivnosti, ki jih je izvajal učitelj Nace Farkaš in tudi zunanji izvajalci. 

Učencem so tudi v popoldanskem času na voljo številne športne aktivnosti – odbojka, nogomet, košarka, splošna 

vadba. Različne vaje razgibavanja izvajamo tudi med poukom, ko postane delo pretežko ali pa zmanjka energije. 

Izvedli smo tudi dva predavanja za starše na temo DIALOG S STARŠI in SODELOVANJE STARŠEV S ŠOLO.   

Alma Kandare 

 

26.4 Kulturna šola 

V okviru naziva Kulturne šole se odvijajo vsakoletne prireditve:  
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 celoletni šolski Vrtiljak, 

 šolske prireditve ob praznikih (dan samostojnosti in enotnosti, kulturni praznik in dan državnosti),  

 tradicionalna javna prireditev Zarajajmo v pomlad,  

 sodelovanje glasbene in folklorne dejavnosti na območnih revijah v organizaciji JSKD.  

23. 2. 2016 literarna nastopa za prvo, drugo in tretjo triado pisatelja Igorja Plohla, ki je predstavil dve svoji slikanici 

Lev Rogi in Lev Rogi najde srečo ter avtobiografski roman Ne domišljaj si! 

9. 5. 2016 podelitev bralne značke, gostja Anja Štefan, posebej za vrtec, I. in II. triado, ter III. triado. 

Marec 2016 prijava na natečaj »Inovativnost in ustvarjalnost mladih za prihodnost domovine«, ki ga je pripravil 

Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo. Za natečaj je šola pripravila multimedijsko 

predstavitev z naslovom »Moj dom je moja domovina«. Vsebina predstavitve je videoposnetek nastopa OPZ in ŠA 

Ksilobend z dvema pesmima ter s posnetki naravne in kulturne dediščine Bloške planote učencev 9. razreda. 

Sodelovala sta še zunanji sodelavec g. Jože Obreza in gostujoča violinistka Gaja Žnidaršič. Mentorice projekta: 

Andreja Mestek, Anica Sterle in koordinatorka Irena Cundrič Iskra. 

3. 6. 2016 v Ljubljani: osrednja prireditev natečaja: izmed 76-ih prijavljenih vzgojno-izobraževalnih organizacij je 

programski odbor, v skladu s kriteriji, izbral prispevke za predvajanje na prireditvi (OŠ Nova vas dosegla 4. mesto) 

in multimedijske predstavitve, ki so predvajane na spletnih straneh Zavoda RS za šolstvo (OŠ Nova vas dosegla 6. 

mesto). Irena Cundrič Iskra 

 

26.5 Rdeč križ 

Število ur: 22 ur.  Število učencev: učenci od 1. do 9. razreda 

V šolskem letu 2015/2016 smo učenci in učitelji OŠ Toneta Šraja Aljoše aktivno sodelovali s predstavniki 

območnega združenja RDEČEGA KRIŽA Cerknica - Loška dolina – Bloke.  

Večkrat v letu so obiskali našo šolo in se z učenci pogovarjali o različnih vsebinah, npr. o pravicah in 

dolžnostih otrok, o prostovoljstvu, nasilju in odvisnostih, vodili delavnico za nadarjene ter izvedli tečaj 

prve pomoči.  

Takšna bolj osebna in kratka druženja so učencem omogočila podrobnejši vpogled v dejavnosti, s katerimi 

se prostovoljci srečujejo v tej organizaciji.  

Učenci pa so jim pomagali tudi pri pripravi novoletnih voščilnic ter izvedbi projekta Drobtinica.  

Izbrana skupina učencev (3. razred) je bila v juniju nagrajena s kopanjem v notranjem bazenu na Debelem 

rtiču. Vsi cilji so bili doseženi. Ksenija Brus 
 

26.6 Literarni razpisi 

Odzvali smo se na razpis  v Pedagoški akciji Z veze delovnih invalidov Slovenije. Iz 9. razreda sta bila oddana dva 

prispevka. 

Jal foundation, Japonska, 14. svetovni natečaj haiku poezije z naslovom Jutro – koordinator OŠ Franceta Bevka 

Tolmin (14 učencev). 

4 učenci naše šole imajo svoj haiku na temo Dobra volja je še vedno najbolja objavljen v zborniku z istim naslovom. 

Literarno-likovni natečaj – Slovenski dnevi knjige  7. razred (6 učencev). Martina Kočevar 
 

26.7 Projekt  Rastem s knjigo 

 
Je bil izveden s 7. razredom 30. 11. 2015. Obiskali smo knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica. Učenci so prejeli 

knjigo Damijan Šinigoj: Iskanje Eve. Knjigo so prebrali za domače branje. Martina Kočevar 

 

26.8 Razredni projekt 7. razreda: Beremo pravljice otrokom v vrtcu 

Učenci 7. razreda so od januarja do aprila ob ponedeljkih obiskovali otroke v vrtcu v skupini Mravlje, 

vzgojiteljice Ivice Šega, in jim brali pravljice. 
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26.9 Kolesarski izpit 

Učenci 5. razreda so  v okviru pouka osvojili teoretično znanje oziroma prometne predpise. Vadili so na spletnih 

straneh doma in v šoli.  Tudi  izpit so opravljali na računalniku. Učenci, ki imajo velike težave z branjem, so izpit 

opravljali večkrat. Potrebovali so tudi pomoč učiteljice. Za vožnjo so se pripravljali po pouku. Vozili so v  skupinah 

po štiri ali pet učencev. V praktični vožnji so se srečali z desnim pravilom, s  pravilom srečanja,  s semaforjem, s 

križiščem s prednostno cesto, z levim in desnim  zavijanjem, prometnimi znaki itd. Izpit praktične vožnje so opravili 

vsi učenci pred komisijo in pod budnim očesom policista. Pred izpitom so uspešno opravili še vaje na poligonu  in 

tehnični pregled koles. Tehnično brezhibna kolesa so dobila nalepko  Varno kolo. Naša  občina pa je tudi letos 

podarila čelade vsem  učencem petega razreda. Ob koncu šolskega leta  smo na kolesarskem izletu spoznavali 

Bloke. Pavla Ponikvar 

 

26.10 Šolsko sadje 

Naša šola sodeluje v sistemu razdeljevanja sadja v šolah s finančno podporo Evropske skupnosti - projektu Shema 

šolskega sadja. Šola je letos ponudila različne vrste svežega sadja in zelenjave slovenske pridelave. Sadje smo 

vključevali med razrednimi urami ali med odmori v različnih dneh tekom tedna. 

Shemo šolsko sadje smo postregli ponovno tudi na športnem dnevu - Dan druženja vseh generacij, ki ga izvajamo 

že tradicionalno v mesecu maju. V mesecu juniju pa so učenci dobili sadje med različnimi dejavnostmi, ki so jih 

izvajali. Alma Kandare 

27 POROČILO RAČUNALNIČARJA 
V letošnjem šolskem letu so učenci veliko obiskovali računalniško učilnico med poukom in tudi med različnimi 

dejavnostmi (naravoslovni dnevi, tehniški dnevi, kulturni dnevi). Učenci 5. razreda so se s pomočjo računalnikov 

pripravljali na kolesarski izpit in na koncu tudi izvajali izpit preko portala SIO. Računalniško učilnico so obiskovali 

tudi OPB oddelka. Dvakrat na teden je bila šesto uro učilnica v uporabi zaradi izbirnih predmetov (UBE in ROM). 

Učencem 8. in 9. razreda sem pripravila moodle učilnico, kjer so utrjevali znanje iz kemije in reševali domače 

naloge. Z nalogami so se tudi pripravljali na pisne preizkuse – v šoli in tudi doma. V naslednjem šolskem letu bom 

pripravila učilnico tudi za učence 7. razreda pri predmetu naravoslovje. 

Učitelji v 1. in 2.  triadi se poslužujejo uporabe računalnikov za spoznavanje s slikarjem pri premetu likovna 

umetnost (LUM) ali iščejo podatke po internetu. Najbolj je učilnica obiskana proti koncu šolskega leta, ker učitelji 

z učenci utrjujejo snov in rešujejo različne naloge, ki so pripravljene na spletu. V šolski učilnici je zbranih zelo 

veliko različnih nalog ali spletnih strani z nalogami, kjer si lahko učenci poiščejo vaje za vse predmete in v vseh 

triadah. Vsi učitelji so bili o tej strani obveščeni. Tudi večina učencev pozna to stran in jo za vajo tudi obiskujejo. 

Učenci od 6. do 9. razreda pa računalniško učilnico obiskujejo pri predmetih biologija, kemija, naravoslovje – 

pogosto z namenom utrjevanja snovi. Pogosto jo obiščejo tudi pri pouku tehnike in pri pouku matematike. Veliko 

uporabljamo tudi elektronske učbenike e-učbeniki, do katerih lahko učenci dostopajo brezplačno na spletni strani: 

https://eucbeniki.sio.si/ 

V računalniški učilnici imamo možnost dostopa do interneta na vseh računalnikih. Imamo tudi veliko različnih 

programov s katerimi si učiteljice lahko pomagajo pri poučevanju. Za nekatere predmete je pripravljenih veliko 

interaktivnih e-gradiv. Alma Kandare 

 

28 SODELOVANJE S STARŠI 
 

S starši smo se srečevali na roditeljskih sestankih, individualnih govorilnih urah, prireditvah in predavanjih za 

starše. 

Za vsak razred so bili organizirani trije roditeljski sestanki. Vsakomesečna dopoldanska in popoldanska govorilna 

ura, na nižji stopnji tudi predstavitve pouka za starše.  

Predavanji za starše:  

Darja Barborič Vesel: Trma 

Darja Barborič Vesel Dialog s starši 

Damjana Šmid: Šola čigava odgovornost?  
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Šolske in občinske prireditve 

 

25. 9. 2015 7. razred s dramsko točko Martin Krpan (5 učencev) - za krajane 

22. 12. 2015 7. razred – povezovalni in dramski vložek - za šolo, starše in upokojene delavce (14 

učencev) 

4. 2. 2016 7. in 9. razred – recital Pavčkovih in Prešernovih pesmi – za šolo (18 učencev) 

6. 2. 2016 7. in 9. razred – recital Pavčkovih in Prešernovih pesmi, 2 glasbeni točki na klavir in 1 na 

harmoniko – za krajane (18 učencev) 

5. 3. 2016 7. razred – pesmi o mamah babicah – za Društvo upokojencev Bloke (6 učencev) 

24. 6. 2016 7. r. s točko o Petru Prevcu. 

Sodelovanje na šolskih in občinskih prireditvah 

25. 9. 2015 7. razred s dramsko točko Martin Krpan (5 učencev) - za krajane 

22. 12. 2015 7. razred – povezovalni in dramski vložek - za šolo, starše in upokojene delavce (14 

učencev) 

4. 2. 2016 7. in 9. razred – recital Pavčkovih in Prešernovih pesmi – za šolo (18 učencev) 

6. 2. 2016 7. in 9. razred – recital Pavčkovih in Prešernovih pesmi, 2 glasbeni točki na klavir in 1 na 

harmoniko – za krajane (18 učencev) 

5. 3. 2016 7. razred – pesmi o mamah babicah – za Društvo upokojencev Bloke (6 učencev) 

24. 6. 2016 7. r. s točko o Petru Prevcu. Martina Kočevar 
 
 

29 ŠOLSKI PREVOZI 
 

Večina učencev je vozačev. Šolske prevoze organizira Občina Bloke in izvaja tudi nadzor nad le-temi.  
 

30 SPREMLJANJE POUKA 
 

Poleg obiska pri rednih urah pouka, sem redno spremljala tako pedagoško kot tudi ostalo delo. 

Posebno skrb sem posvetila dokumentaciji v OŠ in vrtcu, delu s starši. 
 

31  IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELVCEV  
 

Izobraževanje strokovnih in drugih delavcev je bilo realizirano po planu in kolektivni pogodbi za vzgojo in 

izobraževanje. Finančna poraba bo prikazana pri zaključnem računu. (Poročilo priloga). 

 

32 VLAGANJE V ŠOLSKI PROSTOR  
 

OSNOVNA SREDSTVA 

- Preureditev šolske kuhinje (nova linija pomivanja posode, nov štedilnik na elektriko, odstranjen 

štedilnik na plin, nove pipe, umivalnik, školjka) 

- Nabava pohištva in igral za nove prostore v vrtcu 

- Nabava arhivske omare pri računovodstvu 

- Opremili smo  učilnico zgodovine, tujega jezika in slovenščine: nabavili smo omare, mize, stole, 

kateder, table. 

DROBNI INVENTAR 

Nabavili smo še štiri tiskalnike, male kuhinjske strojčke za vrtec, stojala za sušenje slik, tri mize za 

otroke s posebnimi potrebami, pralni in sušilni stroj, strojček za aplikacije, naprava za merjenje radona, 

projektor, voziček za dvojčke 
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OSTALA VZDRŽEVALNA DELA 

- Postavili smo novo pokrito ograjo za kontejnerje za  smeti 

- V popravilu smo imeli klavir, sušilni stroj, sesalec, pralni stroj, dvigalo, zunanja igrala 

- Čiščenje dimnikov, beljenje učilnic 

- Čiščenje vseh projektorjev 

 

SANACIJA RADONA 

 

Zavod za varstvo pri delu je v sklopu nacionalnega programa varstva pred sevanji maja 2015 na naši šoli 

in vrtcu delal meritve prisotnosti radona. 

Vrednosti so bile zelo povečane. Ministrstvo za zdravje Uprava RS za varstvo pred sevanji nam je z 

Odločbo naložilo sanacijo celotne zgradbe(pritličje šole in vrtca). 

Za sanacijski načrt in izvedbo sanacije smo zaprosili Zavod za gradbeništvo Ljubljana. Postopke je 

vodila občina Bloke, sanacijo pa krije Ministrstvo za šolstvo. 

Avgusta meseca je bila sanacija uspešno izvedena. 

 

PRENOVA VRTCA IN KUHINJE  

 

V preteklem šolskem letu smo uspešno prenovili kuhinjo in prostore vrtca. 

 
    

33 POROČILO O REALIZACIJI  LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 

ENOTA VRTEC NOVA VAS 
 

33.1 Cilji in naloge 

Delo v vrtcu je potekalo v skladu s cilji Kurikula za vrtce in v skladu z letnimi časi. Skozi celo šolsko leto so bile 

zastopana vsa področja dejavnosti. Ob posameznih temah smo vzpodbujali otrokovo ustvarjalnost, izvirnost, 

iniciativnost, sodelovalnost in spoštovanje do vrstnikov. Spoznali smo ožje družbeno in kulturno okolje. Velik 

poudarek je bil na gibanju ter sodelovalni igri na prostem in v prostoru. Postali smo EKO vrtec in sodelovali pri 

šolskih projektih. 

33.2 Organizacija dela 

Skozi celo leto je bilo v vrtcu zaposlenih 12,5 oseb. Pet vzgojiteljic, pet pomočnic vzgojiteljice, delavka na 

kombiniranem delovnem mestu: 50 % čistilka, 25 % pomočnica v kuhinji in 25 % pomočnica vzgojiteljice, 0,5 

perica in kuhar. Hišnik,  računovodja, tajnica in svetovalna delavka, so zaposleni v šoli in opravljajo tudi dela v 

vrtcu v sorazmernem delu.  

Poslovni čas vrtca smo prilagajali potrebam staršev. Tako smo začenjali med 5,50 in 6,30 in smo zapirali vrtec ob 

16 uri. V času pred prazniki smo delali v enem oddelku oz odvisno od prijavljenih otrok. 

Otrokom smo nudili 4 obroke hrane: zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico. 

33.3 Programi predšolske vzgoje 

Celodnevni program se je izvajal v dveh skupinah  prvega starostnega obdobja  in v dveh skupinah drugega 

starostnega obdobja in v eni kombinirani skupini. Vključenih je bilo od 72 do 77 otrok. Poleg rednega programa 

smo izvajali tudi dodatne dejavnosti. 

Vsi otroci so obiskovali otroški pevski zbor in se udeležili različnih prireditev za starše in kraj. Starejši otroci so 

obiskovali tridnevni plavalni tečaj v Logatcu. Opravljali so naloge športnega programa mali sonček. Starejši 

otroci so bili vključeni v Folklorno skupino. 

Skozi celo šolsko leto smo obiskovali šolsko knjižnico. 

33.4 Pedagoško in organizacijsko vodenje 

Hospitacije - spremljanje pedagoškega dela skozi vse leto - ravnateljica in svetovalna delavka šole. 
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33.5 Izobraževanje in drugo izpopolnjevanje strokovnih delavcev vrtca 

Redno smo se udeleževali sestankov in študijskih skupin. Priloga poročila. 
 

33.6 Sodelovanje s starši 

Natančno zapisano v evalvacijah dela v posameznih oddelkih. 

33.7 Program sodelovanja z okoljem 

Natančno zapisano v evalvacijah dela v posameznih oddelkih. 
 

33.8 Izboljšave za izvajanje vzgojno-varstvenega dela 

PRIDOBILI SMO 4 NOVE IGRALNICE. 

 

 Beljenje igralnic 

 Dopolnili opremo v vrtcu 

 Igrače in didaktične pripomočke 
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POROČILO O IZOBRAŽEVANJU  
 

Ime in priimek Naslov izobraževanja Kraj Datum 

ALMA KANDARE 

Sodelovanje v študijskih 

skupinah 

Nacionalni posvet – šolska 

prehrana 

Dialog s starši 

Zdrava šola 

 

Delavnica Rayher 

 

3d tiskalnik – izobraževanje 

Varstvo pri delu 

Sodelovanje staršev s šolo 

UPRAVLJANJE z LDAP IN 

AAI z LDM – LJUBLJANA 

ROKUS PREDSTAVITEV 

UČBENIKOV 

Ljubljana, 

delno preko 

spleta 

Ljubljana 

 

Nova vas 

Ljubljana 

 

Nova vas 

 

Ljubljana 

Nova vas 

Nova vas 

Ljubljana 

 

 

Nova vas 

 

 

 

21.10.2015  

 

30. 10. 2015 

12.11.2015 

29.3.2016 

20.6.2016 

18.1.2016 

18.2.2016 

24.2.2016 

3.5.2016 

24.11.2015 

 

 

12.5.2016 

 

 

 

 

 

 

 

ESTER PALINKAŠ 

Mednarodna konferenca Ekošol 

Predavanje: Dialog s starši 

Ustvarjalna delavnica podjetja 

Rayner 

Predavanje: Pravna zaščita 

učiteljev 

Varstvo pri delu 

X. mednarodna konferenca 

podaljšanega bivanja 

Predavanje: ŠOLA – čigava 

odgovornost in naloga 

(sodelovanje staršev s šolo) 

Rokus predstavitev učbenikov 

Brdo pri 

Kranju 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

Nova vas 

 

Nova vas 

Ljubljana 

 

 

 

Nova vas 

Nova vas 

28. 9. 2015 

 

30. 10. 2015 

 

18. 1. 2016 

11. 2. 2016 

 

24. 2. 2016 

31. 3. 2016 

 

 

 

3. 5.2016 

12. 5. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSENIJA BRUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanja Černe: Delavnica o branju 

Raycher Delavnica – izdelava 

voščilnic 

Nina Ana Jager: Pravna zaščita 

učitelja 

Goran Vukosavljevič Borštnar: 

Varstvo pri delu 

Mija Selič: Slovnica v vizualnih 

podobah 

Keith Kelly 

Erika Osvath 

Miha Kovač: Oxford konferenca 

ZRSŠ: Polletna refleksija v 

uvajanju in spremljanju tujega 

jezika v 2. r. 

Miha Černetič: Čuječnostni 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Celje 

 

 

 

Ljubljana 

 

Ljubljana 

 

13. 10. 2015 

 

18. 1. 2016 

 

11. 2. 2016, 16.00 

 

24. 2. 2016, 16.00 

 

oktober 2015, dva 

dni 

 

 

4. 12. 2016, 9.00 

 

30. 3. 2016 

9.00 – 15.00 
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pristop 

Damjana Šmit: Šola čigava 

odgovornost? 

Brigita Žitko: predstavitev učne 

ure TJA  

ZRSŠ: Študijska skupina 

ZRSŠ: Predstavitev ugotovitev 

spremljave TJA v 2. r. OŠ 

ZRSŠ: Uvajanje prvega tujega 

jezika v 3. r. 

Darja Barborič Vesel: Dialog s 

starši  

Angelca Dežman: Avstrija – 

strokovna ekskurzija 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Log Dragomer 

 

Ljubljana 

Ljubljana 

 

 

Ljubljana 

 

Nova vas 

 

Avstrija 

 

 

15. 4. 2016 

 

3. 5. 2016 

 

14. 6. 2016 

 

16. 11. 2015 

25. 9. 2015 

 

 

6. 9 . 2015 

30. 10. 2015 

april 2016 

 

 

 

 

 

 

 

ANICA STERLE 

Aktiv DSP 

 Patricija Lovišček:MAS 

in Aspergerjev sindrom 

 Skotopični sindrom 

Študijska 

Darja Barborič Vesel: Dialog s 

starši  

Raycher Delavnica – izdelava 

voščilnic 

Branka D. Jurišič: Avtizem 

Nina Ana Jager: Pravna zaščita 

učitelja 

Goran Vukosavljević Borštnar: 

Varstvo pri delu 

Mihael Černetič: Čuječnostni 

pristop 

Damjana Šmid: Sodelovanje 

staršev s šolo 

Cerknica 

 

 

 

 

 

Ljubljana 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Ljubljana 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

30. 09. 2015 

16. 03. 2016 

 

 

 

18. 05. 2016 

25. 11. 2015 

30. 10. 2015 

 

18. 01. 2016 

 

03. 02. 2016 

11. 02. 2016 

 

24. 02. 2016 

 

15. 04. 2016, 

23. 04. 2016 

03. 05. 2016 

 

 

 

 

 

ANDREJA MESTEK 

Darja Barborič Vesel: Dialog s 

starši  

Goran Vukosavljevič Borštnar: 

Varstvo pri delu 

 

Raycher Delavnica – izdelava 

voščilnic 

Angelca Dežman: Avstrija – 

strokovna ekskurzija 

Nina Ana Jager: Pravna zaščita 

učitelja 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

 

Nova vas 

 

Gradec 

 

Nova vas 

 

30.10.2015 

 

24.2..2016 

 

 

18.1.2016 

 

April 2016 

 

11.2.2016 

 

 

 

 

 

 

HELENA ŠIVEC 

Tanja Černe:  

Delavnice o učenju učenja  

Darja Barborič Vesel: Dialog s 

starši  

Udeležba na študijski skupini za 

RP  

Raycher Delavnica – izdelava 

voščilnic 

Nova vas 

 

Nova vas 

Ljubljana  

 

 

Nova vas 

 

13. 10. 2015 

 

30. 10. 2015 

16. 11. 2015 

 

 

18. 1. 2016 
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Nina Ana Jager: Pravna zaščita 

učitelja 

Goran Vukosavljevič Borštnar: 

Varstvo pri delu 

7. tehniško – tehnološki posvet 

Izotech 

Damjana Šmid: Sodelovanje 

staršev s šolo 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Sevnica 

 

Nova vas 

11. 2. 2016 

 

24. 2. 2016 

 

2. 4. 2016 

 

3. 5. 2016 

 

 

 

 

 

GROZDANA GORNIK 

Aktiv učiteljev TJA - področni   

Evalvacija TJA v 2. razredu   

Dialog s straši (Darja B. Vesel)   

Opisna ocena – zgodnje 

poučevanje TJA    

Pravna zaščita učitelja (Nika 

Ana Jager) 

Goran Vukosavljevič – Varstvo 

pri delu 

Šola – čigava odgovornost je? 

(Damjana Šmid)  

Stari trg  

 

Ljubljana  

 

Nova vas 

Ljubljana 

 

Nova vas  

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 21. 9. 2015 

 

25. 9. 2015 

 

30. 10. 2015 

3. 2. 2016 

 

11. 2. 2016 

 

24. 2. 2016 

 

3. 5. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

PAVLA PONIKVAR 

Tanja Černe 

Delavnica o učenju 

Raycher – izdelovanje voščilnic 

Borštnar: Varstvo             

      pri delu 

Damjana Šmid 

Šola – čigava odgovornost je? 

Svet šole 

Študijska skupina 

D. Barborič Vesel 

Dialog s starši 

Nina Ana Jager 

Pravna zaščita učitelja 

Gasilsko izobraževanje 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

 

Nova vas 

Ljubljana 

Nova vas 

 

 

Nova vas 

Kranjska Gora 

13. 10.2015 

 

18. 2. 2016 

 

24. 2. 2016 

 

3. 5. 2016 

 

 

16. 11. 2015  

30. 10. 2015  

11. 2. 2016 

 

 

20., 21. 11. 2015  

 

 

 

 

 

BARBARA ŠIRAJ 

Tanja Černe: Delavnica o branju 

Raycher Delavnica – izdelava 

voščilnic 

Nina Ana Jager: Pravna zaščita 

učitelja 

Goran Vukosavljevič Borštnar: 

Varstvo pri delu 

Miha Černetič: Čuječnostni 

pristop 

Damjana Šmid: 

Šola – čigava odgovornost ? 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

 

Nova vas 

13. 10 2015 

 

18. 2. 2016 

 

11. 2. 2016 

 

24. 2. 2016 

 

15. 4. 2016 

 

 

3.5. 2016 
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PETJA ILEJŠIČ 

Miha Černetič: Čuječnostni 

pristop 

Goran Vukosavljevič Borštnar: 

Varstvo pri delu 

Nina Ana Jager: Pravna zaščita 

učitelja 

Raycher Delavnica – izdelava 

voščilnic 

Tanja Černe: Delavnica o branju 

Darja Barborič Vesel: Dialog s 

starši  

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

15. 4. 2016 

23. 4. 2016 

24. 2. 2016 

 

11. 2. 2016 

 

18. 2. 2016 

 

13. 10. 2015 

 

30. 10. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGNAC FARKAŠ 

Športna značka, šolska športna 

tekmovanja, plavalni tečaji  

Športna zveza Postojna in zavod 

Planica  

Badminton v osnovni šoli 

Bamintonska zveza (Maja 

Kersnik) 

Dialog s starši 

Darja Barbarič Vesel 

Študijska skupina 

Alpska šola smučanja ZVUTS 

Varstvo pri delu 

Goran Vukosavljević 

Sodelovanje s starši 

Damjana Šmid 

Postojna 

 

 

 

 

 

Žirovnica 

 

Nova vas 

 

Spodnja Idrija 

Cerkno 

 

Nova vas¸ 

 

Nova vas 

 

14.9. 2016 

 

 

 

 

 

26.10 2015 

 

30. 10. 2015 

 

19. 1. 2016 

9.1. 2016   

 

24. 2. 2016   

 

3. 5. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTINA KOČEVAR 

Študijska skupina za 

knjižničarstvo na Vrhniki, 

Zavod za šolstvo 

Tanja Černe: Delavnica o branju 

Darja B. Vesel:  Dialog s straši  

Razvijanje strategij branja v 2. 

in 3. triadi – simpozij v 

Ljubljani, Bralna značka 

Ustvarjalna delavnica Rayher 

Obisk Svetovalnega centra  

Pravna zaščita učitelja – Nina 

Ana Jäger 

Varstvo pri delu z izpitom 

Goran Vukosavljević 

Sodelovanje s starši 

Damjana Šmid: Šola – čigava 

odgovornost? 

Vrhnika 

 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

 

Ljubljana 

 

Nova vas 

 

Ljubljana 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

 

Nova vas 

5. 11. 2015 

 

 

13. 10. 2015 

 

30. 10. 2015 

 

 

24. 11. 2015 

 

18. 1. 2016 

 

4. 2. 2016 

11. 2. 2016 

 

24. 2. 16 

 

 

3.5. 2016 

 

 

 

 

 

 

Študijske skupine MAT 

Delavnica Rayher 

3d tiskalnik – izobraževanje 

7. tehniško – tehnološki posvet 

Izotech 

Logatec 

Nova vas 

Ljubljana 

 

Sevnica 

19.11.2015 

18.1.2016 

18.2.2016 

 

2.4.2016 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006286005181&sk=about
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ANICA ZABUKOVEC 

Angelca Dežman: strokovna 

ekskurzija Avstrija 

Goran Vukosavljevič: Varstvo 

pri delu 

 

Nina Ana Jager: Pravna zaščita 

učitelja 

Darja Barborič Vesel: 

Sodelovanje staršev s šolo 

Damjana Šmid: 

Šola  čigava odgovornost?  

Predstavitev novosti mladinska 

knjiga – strokovno srečanje 

 

Gradec 

 

 

Nova vas  

 

 

Nova vas  

 

Nova vas 

 

Nova vas  

 

 

 

Ljubljana 

 

23.4.2016 

 

 

3.5.2016 

 

 

24.2.2016 

 

30.10.2015 

 

3.5.2016 

 

 

 

1.3.2016 

 

 

 

 

 

JERNEJA KOVŠCA 

Tanja Černe: Delavnice o branju 

in učenju 

Darja Barborič Vesel: Dialog s 

starši 

 Goran Vukosalvljevič: Varstvo 

pri delu 

Nina Ana Jager: Pravna zaščita 

učiteljev 

 Miha Černetič: Čuječnostni 

pristop 

Damjana Šmid: Sodelovanje 

staršev s šolo 

 

Nova vas 

 

Nova  vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

12. in 13. 10. 2015 

 

30. 10. 2015 

 

24. 2. 2016 

 

2. 2. 2016 

 

15. 4. in 23. 4. 

2016 

4. 5. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

MARTINA IVANČIČ 

Tanja Černe: Delavnice o branju 

in učenju 

Darja Barborič Vesel: Dialog s 

starši 

Goran Vukosalvljevič: Varstvo 

pri delu 

Nina Ana Jager: Pravna zaščita 

učiteljev 

Miha Černetič: Čuječnostni 

pristop 

Damjana Šmid: Sodelovanje 

staršev s šolo 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

12. 10. 2015 

 

30. 10. 2015 

 

24. 2. 2016 

 

2. 2. 2016 

 

15. 4. in 23. 4. 

2016 

4. 5. 2016 

 

 

 

IRENA CUNDRIČ 

ISKRA 

 Darja Barborič Vesel: Dialog s 

starši 

Damjana Šmid: Šola – čigava 

odgovornost je?  

 

Študijska skupina GUM 

Nova vas 

 

 

Nova vas 

 

Ljubljana 

30. 10. 2015 

 

 

3. 5. 2016 

 

26. 11.  2016 

 

 

 

 

MILENA MIŠIČ 

Tanja Černe: Delavnica o branju 

Nina Ana Jager: Pravna zaščita 

učitelja 

Goran Vukosavljevič: Varstvo 

pri delu 

ZRSŠ: Polletna refleksija v 

Nova vas 

 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

13. 10. 2015 

 

 

11. 2. 2016, 16.00 

 

24. 2. 2016, 16.00 
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uvajanju in spremljanju tujega 

jezika v 2. r. 

Miha Černetič: Čuječnostni 

pristop 

Damjana Šmit: Šola čigava 

odgovornost? 

ZRSŠ: Uvajanje prvega tujega 

jezika v 3. r. 

Darja Barborič Vesel: Dialog s 

starši  

Darja Barborič Vesel 

Trma 

Nacionalni osvet šolska 

prehrana 

Srečanje ravnateljev 

Pravna zaščita ravnatelja  

 

Ljubljana 

 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Ljubljana 

 

Nova vas 

Nova vas 

Ljubljana 

 

Portorož 

Grosuplje 

 

30. 3. 2016 

9.00 – 15.00 

 

15. 4. 2016 

 

3. 5. 2016 

 

25. 9. 2015 

 

30. 10. 2015 

September 

21. 9. 2015 

 

10. 11. 2015 

29. 1. 2016 

VINKO OTONIČAR 

MITJA ZIDAR 

VALERIJA JERIČ 

BERNARDA MODIC 

MARTINA KOROŠEC 

DARJA INTIHAR 

DARINKA DROBNIČ 

 

Goran Vukosavljevič: Varstvo 

pri delu 

 

Nova vas 11. 2. 2016 

VINKO OTONIČAR Varnost otroškega igrišča Ljubljana maj 

LARA MARKOVIČ Študijska skupina Kako 

spremljati razvoj otroka iz 

priseljenskih družin oz. 

neugodnega okolja 

(medkulturna vzgoja) 

 

ZRSŠ: Študijska skupina 

Raychner delavnica: izdelava 

voščilnic 

Nina Ana Jager 

Pravna zaščita učiteljev 

Miha Černetič: Čuječnostni 

pristop 

Damjana Šmid: Šola – čigava 

odgovornost je?  

 

Velike Lašče 

 

 

 

 

 

Ljubljana 

Nova vas 

 

 

Nova vas 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

13. 10. 2015 

 

 

 

 

 

16. 11. 2015 

18. 1. 2016 

 

 

11. 2. 2016 

15. 4. 2016 

 

3.5. 2016 

 

ALENKA TOMAZIN 

 

Raychner delavnica: izdelava 

voščilnic 

Nina Ana Jager 

Pravna zaščita učiteljev 

Varstvo pri delu 

Miha Černetič: Čuječnostni 

pristop 

Maruška Željeznov Seničar: 

Nemirni in moteči otroci v vrtcu 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

Nova vas 

 

 

Sodražica 

18. 1. 2016 

 

11. 2. 2016 

 

24. 2. 2016 

15. 4. 2016 

 

 

17. 5. 2016 

 

NATAŠA PONIKVAR Študijska skupina Kako 

spremljati razvoj otroka iz 

priseljenskih družin oz. 

neugodnega okolja 

Velike Lašče 

 

 

 

13. 10. 2015 
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(medkulturna vzgoja) 

Varstvo pri delu 

 

Miha Černetič: Čuječnostni 

pristop 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

 

 

24. 2. 2016 

 

15. 4. 2016 

IZA PINTAR Darja Barborič Vesel: Dialog s 

starši 

Nova vas 

 

30. 10. 2015 

 

SARA ŠEGA Študijska skupina Kako 

spremljati razvoj otroka iz 

priseljenskih družin oz. 

neugodnega okolja 

(medkulturna vzgoja) 

Zdravje v vrtcu – jesenski rok 

Rayrer delavnica: izdelava 

voščilnic 

Zdravje v vrtcu – spomladanski 

rok 

Delo s težko vodljivimi otroci v 

vrtcu  

Maruška Željeznov Seničar: 

Nemirni in moteči otroci v vrtcu 

 

Velike Lašče 

 

 

 

 

Ljubljana 

Nova vas 

 

Ljubljana 

 

Nova vas 

 

Sodražica 

13. 10. 2015 

 

 

 

 

19. 11. 2015 

18. 1. 2016 

 

21. 3. 2016 

 

15. 4. 2016 

 

17. 5. 2016 

 Pedagoška fakulteta Koper Celo šolsko leto 

MATEJA ZGONC Dialog s starši 

Paraprofesionalno osnovno 

izobraževanje v pedagogiki 

Montessori 

Seminar Bothmer gimnastika, 

Walfdorska pedagogika (g. 

Martin Baker) 

Rayrer delavnica: izdelava 

voščilnic 

Montessori inštitut: hospitacije 

(oranžna hiša otrok- Dravlje) 

Ogled Vrhniške hiše otrok (g. 

Franci Petek) 

Delo s težko vodljivimi otroci v 

vrtcu  

Maruška Željeznov Seničar: 

Nemirni in moteči otroci v vrtcu 

 

 Ljubljana 

Ljubljana 

 

 

 

Ljubljana 

 

Nova vas 

 

Ljubljana 

 

Vrhnika 

 

Nova vas 

 

Sodražica 

30. 10. 2015 

2. 10. in 3. 10. 

2015 

6. 11. in 7. 11. 

2015 

15. 1. in 16. 1. 

2016 

18. 1. 2016 

 

19. 1. 2016 

 

12. 4. 2016 

 

15. in 23. 4. 2016 

 

17. 5. 2016 

MARTINA RUPAR Študijska skupina: Kako 

spremljati razvoj otroka iz 

priseljenskih družin oz. 

neugodnega okolja 

(medkulturna vzgoja) 

Predavanje: Trma – problem ali 

razvojni korak 

Sestanek kooridnatorjev na NIJZ 

Zdravje v vrtcu – jesenski rok 

Varstvo pri delu 

Zdravje v vrtcu – spomladanski 

rok 

Dan odprtih vrat v Hiši otrok 

Vrhnika 

Velike Lašče 

 

 

 

 

 

Nova vas 

Ljubljana  

Ljubljana  

Nova vas 

Ljubljana  

 

 

Vrhnika  

13. 10. 2015 

 

 

 

 

 

23. 10. 2015 

19. 11. 2015 

19. 11. 2015 

24. 2. 2016 

21. 3. 2016 

 

 

5. 4. 2016 
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Miha Černetič: predavanje 

Čuječnostni pristop, 1 in 2 

Maruška Željeznov Seničar: 

Nemirni in moteči otroci v vrtcu 

Sestanek koordinatorjev na NIJZ 

Nova vas 

 

Sodražica  

 

Ljubljana  

15. in 23. 4. 2016 

 

17. 5. 2016 

 

10. 6. 2016 

MARUŠA ŠVIGELJ Študijska skupina: Kako 

spremljati razvoj otroka iz 

priseljenskih družin oz. 

neugodnega okolja 

(medkulturna vzgoja) 

Predavanje: Trma – problem ali 

razvojni korak 

Varstvo pri delu 

Miha Černetič: predavanje 

Čuječnostni pristop, 1 in 2 

Maruška Željeznov Seničar: 

Nemirni in moteči otroci v vrtcu 

Velike Lašče 

 

 

 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

Nova vas 

 

Sodražica  

 

13. 10. 2015 

 

 

 

 

23. 10. 2015 

 

24. 2. 2016 

15. in 23. 4. 2016 

 

17. 5. 2016 

 

IVICA ŠEGA Študijska skupina: Kako 

spremljati razvoj otroka iz 

priseljenskih družin oz. 

neugodnega okolja 

(medkulturna vzgoja) 

Predavanje: Trma – problem ali 

razvojni korak 

Delavnice Rayher 

Varstvo pri delu 

Miha Černetič: predavanje 

Čuječnostni pristop, 1 in 2 

Maruška Željeznov Seničar: 

Nemirni in moteči otroci v vrtcu 

Velike Lašče 

 

 

 

 

Nova vas 

 

Nova vas 

Nova vas 

Nova vas 

 

Sodražica 

1. 10. 2015 

 

 

 

 

2. 10 2015 

 

18. 1. 2016 

24. 2. 2016 

15. in 23. 4. 2016 

 

17. 5. 2016 

NASTJA ANZELJC Varstvo pri delu 

Miha Černetič: predavanje 

Čuječnostni pristop, 1 in 2 

Nova vas 

 

Nova vas 

24. 2. 2016 

 

15., 23. 4. 2016 

 


