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Poročilo	pedagoškega	vodenja	ravnateljice	
	

Poročilo	o	realizaciji	vzgojno-izobraževalnega	dela	za	preteklo	šolsko	leto	predstavlja	pregled	skupnega	
dela	 	vseh	pedagoških	delavcev	šole	 in	vzgojno-izobraževalnih	rezultatov	učencev	pri	pouku	ter	drugih		
obšolskih	dejavnostih.	
V	preteklem	šolskem	letu	je	na		začetku	šolskega	leta	OŠ	Koseze	obiskovalo	699	učenk	in	učencev	v	29	
oddelkih	od	1.	do	9.	razreda,	od	tega	344	deklet	in		355	dečkov.		
Oddelke	podaljšanega	bivanja	je	obiskovalo	374	učencev	v	9	oddelkih.		
	
Do	 načrtovanih	 ciljev	 v	 LDN	 smo	 prišli	 po	 različnih	 poteh,	 ker	 upoštevamo	 različnost,	 ki	 bogati	
posameznika,	skupino	ter	postavlja	nove	meje	možnega.		
	
Šolsko	leto	2016/17	smo	uspešno	zaključili;	vsi	učenci	so	uspešno	zaključili	šolsko	leto	in	tako	napredovali	
v	višje	razrede.	Celotna	generacija	devetošolcev	se	je	uspešno	vključila	v	srednješolsko	izobraževanje.	Prav	
tako	smo	bili	uspešni	pri	nacionalnem	preverjanju	znanja,	saj	smo	pri	vseh	predmetih	presegli	državno	
povprečje.	
	
V	celoti	smo	 izvedli	 tako	obvezne	učne	vsebine	kot	tudi	nadstandardne	dejavnosti	šole.	Uresničili	smo		
najpomembnejši	cilj	posredovati	učencem	kakovostno	znanje,	ki	jim	bo		omogočilo	aktivno,	samozavestno	
vključevanje	v	družbo	znanja.	
	
Pri	našem	delu	smo	sledili	zastavljenim	ciljem	v	okviru	Letnega	delovnega	načrta	in	na	novo	načrtovane	
vizije	dela	naše	šole:	umirjeno	strokovno	delo,	v	katerem	so	postavljeni	realni	cilji,	v	katerem	se	upošteva	
individualnost	 in	 sposobnosti	 vsakega	 otroka	 posebej	 in	 šolo	 kot	 ustvarjalno	 okolje,	 ki	 motivira	 tako	
učence	kot	učitelje	 in	 starše	za	doseganje	 skupaj	 zastavljenih	ciljev.	Znotraj	 tega	skrbimo	za	napredek	
učencev	 v	 znanju,	 njihov	 celosten	 razvoj,	 ki	 zagotavlja	 učencem	 konstruktivno	 reševanje	 problemov,	
kritično	razmišljanje	in	prevzemanje	odgovornosti.	Ob	vsem	tem	pa	se	je	potrebno	tudi	zavedati,	da	šole	
ne	more	 rešiti	 vseh	problemov	družbe,	 lahko	pa	 skupaj	 s	 starši	 izjemno	 veliko	prispeva	 k	 oblikovanju	
mladih	ljudi.	
	
Sodelovanje	 s	 starši	 je	bilo	uspešno	 in	 konstruktivno	naravnano.	Ta	 cilj	 želimo	v	prihodnje	 razvijati	 še	
naprej:	le	pozitivni	odnos	med	šolo	in	starši	vodi	do	dobrih	ciljev	posameznika	in	šole.	
Za	 starše	 smo	 pripravili	 predavanja	 priznanih	 strokovanjakov	 s	 področja	 vzgoje	 in	 izobraževanja.	
Pripravljali	 jih	 bomo	 tudi	 v	 prihodnje,	 ob	 tem	pa	 si	 želim	 še	 večjega	 števila	 staršev	 na	 predavanjih	 in	
delavnicah	za	starše.	
	
Zavzemali	smo	se	za	dobre	medsebojne	odnose	med	vsemi	udeleženci	vzgojno	izobraževalnega	procesa,	
skrbeli	za	dobre	pogoje	dela	in	nudili	varno	ustvarjalno	okolje.	Učencem	smo	ponudili	optimalno	število	
izbirnih	predmetov	in	poskrbeli	za	čim	večjo	vključenost	otrok	v	interesne	dejavnosti.	
	
Devetošolce	smo	dobro	pripravili	na	srednješolsko	izobraževanje;	med	drugim	smo	zanje	v	organizaciji	
Šolske	svetovalne	službe	pripravili	tudi	srednješolsko	tržnico	na	naši	šoli.	Na	njej	je	sodelovalo	23	srednjih	
šol.	
	
Uspešno	smo	izvedli	tabore	za	učence	od	2.	do	8.	razreda.		
Organizirane	 imamo	 tudi	 nadstandardne	 ekskurzije	 v	 okviru	 nekaterih	 izbirnih	 predmetov,	 ki	 so	 jih	
uspešno	 izvedli	 učitelji,	 ki	 te	 predmete	poučujejo	 (nemščina,	 italijanščina	 v	 sodelovanju	 z	 organizmi	 v	
naravi).		
Prav	tako	v	okviru	nadstandardnih	dejavnosti	vsako	drugo	leto	organiziramo	interdisciplinarno	eksurzijo	v	
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Auschwitz,	ki	učencem	8.	in	9.	razreda	omogoča	nadgradnjo	učne	snovi	s	poudarkom	konkretizaciji	učne	
snovi	in	spoznavanju	sistematičnega	in	načrtnega	genocida	na	Judi	–	holokavsta.		
Vse	te	ekskurzije	imajo	veliko	dodano	vrednost	za	učence,	saj	znanje	pridobljeno	v	razredu	nadgradijo	s	
terenskim	 delom,	 aktualizacijo,	 predvsem	 pa	 neposredno	 soočijo	 z	 informacijami,	 ki	 jih	 pridobijo	 v	
razredu.	Na	 ta	način	 svoje	 znanje	 še	dodatno	bogatijo	 in	 osmišljajo.	Učenci	 so	 se	 tudi	 v	 tem	 letu	 teh	
ekskurzij	udeležili	v	velikem	številu.	
	
Sistematično	 in	 načrtno	 smo	 skrbeli	 za	 delo	 z	 nadarjenimi	 učenci.	 Program	 smo	 izvajali	 v	 skladu	 z	
nacionalnim	 programom	 za	 delo	 in	 odkrivanje	 nadarjenih	 otrok.	 Za	 učence,	 ki	 so	 bili	 identificirani	 za	
nadarjene,	 je	 Šolska	 svetovalna	 služba	 (šolska	 psihologinja)	 pripravila	 skupaj	 z	 učitelj	 individualizirani	
program,	ki	se	izvaja	v	okviru	pouka	ali	ob	obšolskih	dejavnostih.	
Delo	z	nadarjenimi	učenci	smo	tradicionalno	nadgradili	s	skrbno	pripravo	in	izvedbo	tabora	za	nadarjene	
učence.	Tabor	je	bil	v	mesecu	aprilu	2017	izveden	na	CŠOD	Burja	v	Seči.	Program	dela	so	v	celoti	pripravili	
naši	učitelji	 in	 so	ga	 tudi	 izvedli.	 	Za	 izvedbo	tabora,	 smo	del	 sredstev	pridobili	 iz	 razpisa	MOLa,	del	 iz	
Šolskega	sklada,	manjši	delež	(razlika)	pa	so	prispevali	starši.	
	
Kakovostno	je	bilo	vodeno	tudi	vzgojno-izobraževalno	delo	z	učenci	s	posebnimi	potrebami.	Tem	učencem	
je	 bila	 zagotovljena	 dodatna	 strokovna	 pomoč	 v	 okviru	 dodatnih	 pedagoških	 ur,	 v	 izvedbi	 učiteljev	 in	
specialnih	pedagogov	ter	defektologov.	
	
Učencem	smo	ponudili	pester	izbor	interesnih	dejavnosti,	ki	so	jih	v	večini	izvajali	naši	strokovni	delavci,	
učenci	pa	so	imeli	možnost	obiskovanja	interesnih	dejavnosti,	ki	so	jih	izvajali	zunanji	izvajalci.	Nekatere	
od	teh	dejavnosti	so	bile	plačljive.	
	
V	organizaciji	zdravstvenega	doma	smo	organizirali	zdravniške	sistematske	preglede	za	učence	1.,	3.	in	6.	
razreda.	
Pred	vpisi	v	1.	razred	je	šolska	svetovalna	služba	skupaj	s	šolsko	zdravnico	opravila	timsko	konferenco	o	
posebnostih	učencev,	 ki	 so	 se	vpisali	na	našo	 šolo.	 S	 takšnim	pristopom	se	 lažje	pripravimo	na	delo	 z	
bodočimi	prvošolci	v	novem	šolskem	letu.		
	
Obravnavali	 smo	 tudi	problematiko	 socialno	ogroženih	družin	 in	pri	 tem	uspešno	 sodelovali	 s	 Šolskim	
skladom,	ki	pomaga	sofinancirati	predpisane	dejavnosti	za	socialno	šibke	otroke.	
Sodelovali	smo	tudi	z	drugimi	ustanovami,	ki	so	vezane	na	delo	z	našimi	učenci	(svetovalni	center,	Center	
za	socialno	delo	Šiška	...).	Prav	tako	je	šolska	svetovalna	služba	izvajala	preventivne	oblike	dela	z	učenci.	
Šolska	svetovalna	služba	je	v	sodelovanju	z	razredniki	pomagala	pri	vodenju	razredov,	kjer	se	je	pojavljala	
vzgojna	problematika.	Po	potrebi	sem	se	v	delo	vključevala	tudi	sama.	
	
Šolska	kuhinja	je	v	šolskem	letu	2016/17	vsakodnevno	pripravljala	680	kosil,	650	malic	in	290	popoldanskih	
malic.	V	okviru	svojega	dela	so	vsakodnevno	skrbeli	tudi	za		dietno	prehrano	naših	učencev.	
	
V	 preteklem	 šolskem	 letu	 smo	 opravili	 veliko	 uspešnih	 dogodkov,	 projektov,	 dejavnosti,	 medšolskih	
obiskov	ter	zanimivih	delavnic.	Pri	tem	je	pomembno	izpostaviti		vseslovenski	športni	dogodek	za	mlade	
v	septembru	2016	»Začni	mlad,	tekmuj	pošteno«,	ki	ga	podpira	AZS.	Osrednji	dogodek	se	je	odvijal	na	naši	
šoli	 in	 je	 bil	 tudi	 medijsko	 podprt.	 Ob	 tej	 priložnosti	 so	 nas	 obiskali	 tudi	 nekateri	 vrhunski	 in	 mladi	
perspektivni	športniki.	Skupaj	z	njimi	so	naši	učenci	promovirali	zdrav	način	življenja.	
Medijsko	podprt	je	bil	tudi	dogodek	Pozdrav	poletju,	ki	ga	je	naša	šola	skupaj	z	vrtcem	Mojca	in	Slovensko	
švedskim	društvom	organizirala	21.	 junija	2017.	Dogodek	 je	bil	posvečen	Gustavi	Tönisu	–	 švedskemu	
poslovnežu	v	Ljubljani,	ki	jo	je	s	svojimi	dejavnosti	pomagal	pri	razvoju	mesta.		
Seveda	pa	ne	smemo	pozabiti	našega	šolskega	Orffa,	ki	je	pripravil	nekaj	odmevnih	glasbenih	nastopov	
tako	v	Ljubljani	kot	drugod	po	Sloveniji.	Predstavili	so	se	tudi	v	oddaji	Dobro	jutro,	ob	zaključku	osnovne	
šole	za	devetošolce,	pa	jih	je	na	prireditev	povabil	tudi	župan	mesta	Ljubljana,	gospod	Zoran	Janković.	



	 5	

	
Uspešno	 smo	 izvedli	 tudi	 dan	 odprtih	 vrat,	 ki	 smo	 ga	 letos	 posvetili	 drugačnosti.	 Izvdeli	 smo	 ralične	
delavnice	na	temo	strpnosti,	solidarnosti,	drugačnosti	in	prijateljstva.	Celodnevni	dogodek	smo	zaključili	
s	športnimi	igrami,	ki	smo	jih	organizirali	v	sodelovnju	s	Šolskim	skladom.	
	
Ne	smemo	pa	pozabiti	na	naš	tradicionalni	koncert	Kličemo	pomlad,	katerega	cilj	je	zbiranje	sredstev	za	
šolski	sklad.	
	
Vsak		pedagoški	delavec	je,	po	svojih	močeh	in	s	strokovno	pedagoško	zavzetostjo,	prispeval	h	kvalitetni	
izvedbi	vzgojno-izobraževalnega	programa	šole.	Strokovni	delavci	 so	se	strokovno	 izpopopnjevali,	 tako	
poglabljali	prakso	in	iskali	boljše	rešitve	za	še	učinkovitejše	delo	v	razredu	in	izven	njega.	Za	vse	nas	so		bile	
koristne		izmenjave	dobrih	praks	med	učitelji,	interna	izobraževanja	s	prikazom	posameznih	učinkovitih	
strategij	in	modelov	poučevanja.		
	
Sestavni	del	mojega	dela	je	načrtovanje	pedagoških	nalog	je	spremljanje	in	evalvacija	uresničitve	nalog.		
Poleg	 učiteljevega	 spremljanja	 in	 refleksije	 ter	 raziskovanja	 lastne	 prakse	 je	 naloga	 vodenja	 tudi	
spremljanje	kakovosti	izvedbe	pedagoškega	dela.	Le-to	sem	spremljala		na	hospitacijah,	z	rednimi	letnimi	
razgovori,		s	spremljanjem	dela	strokovnih	in	razrednih	aktivov	ter	vpogledom	v	šolsko	dokumentacijo.	
	
Prioritetne	naloge	spremljanja	vzgojno	izobraževalnega	dela	učiteljev	so	bile	usmerjene	v:	

 Spoznavanje	močnih	področij	vsakega	posameznega	strokovnega	delavca;	
 Uresničevanje	 zapisanih	 ciljev	 v	 Viziji	 šole	 (uresničevanje	 prednostnih	 nalog	 na	 področju	
poučevanja);	
 Prepoznavanju	šibkih	področij	posameznega	strokovnega	delavca	in	lažje	usmerjanje	na	strokovna	
spopolnjevanja;	
 spodbujanje	samoevalvacije	in	evalvacije	učiteljevega	vzgojno-izobraževalnega	dela.	

Ugotovnitve	 hospitacij	 in	 letnih	 razvojnih	 razgovorov	 sem	 uporabila	 tudi	 za	 vodenje	 in	 usmerjanje	
celotnega	 učiteljskega	 zbora.	 Prav	 tako	mi	 je	 bilo	 v	 pomoč	 pri	 razvijanju	 ciljev	 za	 nadgradnjo	 našega	
razvojnega	načrta.	

	
Učiteljski	 zbor	 je	 svoje	 delo	 usklajeval	 na	 rednih	 pedagoških	 konferencah	 in	 po	 potrebi	 na	 jutranjih	
sestankih.	 Poleg	pedagoških	 konferenc	 smo	 imeli	 tudi	 posvetovalne	 konference,	 ki	 so	bile	namenjene	
sistematičnemu	 spremljanju	 in	 načrtovanju	 vzgojno-izobraževalnega	 dela	 z	 učenci	 s	 poudarkom	 na	
vzgojnem	 področju.	 Cilj	 posvetovalnih	 konferenc	 je	 ugotavljanje	 in	 uporaba	 preventivnih	 in	 timsko	
usklajenih	strokovnih	pristopov	dela	z	učenci.	
Med	 šolskim	 letom	 so	 se	 sestajali	 oddelčni	 učiteljski	 zbori	 (RUZ),	 na	 katerih	 smo	 obravnavali	 sprotne	
vzgojne	in	učne	specifike	v	posameznih	oddelkih	ter	sprotno	evalvirali	zastavljene	cilje	Vizije	šole.		
	
Pomembno	vlogo	v	izmenjavi	pedagoških	praks	je	imelo		strokovno	povezovanje	učiteljev	po	vertikali	na	
področju	matematike.	 	S	predstavitvijo	sodobnih	pristopov	pri	poučevanju,	preverjanju	 in	ocenjevanju	
znanja	 so	 predmetne	 učiteljice	 predstavile	 svoje	 izkušnje	 in	 jih	 prenesle	 na	 kolegoce	 v	 1.	 in	 2.	 triadi.		
Tovrstne		strokovne	izmenjave	učitelji	ocenjujejo	kot	dobrodošle	in	koristne.	
	
Razvojno	pedagoško	delo	je	potekalo	tudi	v	okviru	strokovnih	aktivov.	Delo	aktivov	je	bilo	usmerjeno	v	
uresničevanje	zastavljenih	ciljev,	ki	smo	jih	zapisali	ob	začetku	šolskega	leta	v	Razvojni	načrt	naše	šole.	
	
Soočamo	pa	se	s	prostorsko	stisko.	Ne	glede	na	vsakoletni	povečani	vpis	učencev	(4	oddelki	prvošolcev)	
in	številno	velike	oddelke	tretjih	razredov	 (povečan	normativ	vpisa),	B	prizidka	v	prihodnosti	ne	bomo	
dobili	zaradi	sprememnjenih	načrtov	financiranja	prenov/gradenj	šol	s	strani	MOLa	zaradi	pomanjkanja	
finančnih	sredstev.	Je	pa	MOL	seznanjen	s	situacijo,	saj	ga	o	problematiki	redno	in	sprotno	obveščam.	
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Priadevali	smo	si	–	in	si	bomo	tudi	v	prihodnje	–	za	urejen	videz	stavbe	in	šolske	okolice.	Žal,	pa	ne	moremo	
preprečiti	ali	kakkorkoli	pozitivno	vplivati	na	posameznike,	ki	v	nočnih	urah	pozvročajo	škodo	na	šolski	
stavbi	(grafiti)	ali	uničujejo	šolsko	lastnino	(uničevanje	klopi).	Potrebno	pa	je	opomniti,	da	je	tega	bilo	v	
tem	šolskem	letu	manj	kot	v	preteklosti.	
	
Vsi	zaposleni	smo	šolsko	leto	2016/17	opravili	dobro,	tudi	ob	podpori	Sveta	staršev	in	Sveta	zavoda.	
Vse	navedene	dejavnosti	v	tem	šolskem	letu	so	bile	povezane	z	načrtovanimi	cilji,	ki	smo	jih	uresničevali	
sistematično	in	s	pomočjo	različnih	startegij.	
Podrobnejši	pregled	realizacije	dejavnosti,	ki	so	bile	zapisane	v	Letnedm	delovnem	načrtu	šole	2016/17,	
je	zapisan	v	nadaljevanju	poročila.		
Na	osnovi		pregleda	opravljenih	nalog	ocenjujem,	da	smo	zastavljene	cilje	za	preteklo	šolsko	leto		
Realizirali	in	s	tem	uspešno	končai	šolsko	leto.		
Se	pa	ob	tem	zavedamo,	da	smo	lahko	še	boljši,	zato	bomo	tudi	v	prihodnje	sledili	novostim	na	vzgojno	
izobraževalnem	področju,	sledili	sodobnim	pristopom	in		tako	vsako	leto	dopolnjevali	vizijo	našega	dela,	
v	kateri	so	zapisani	glavni	cilji	našega	dela	z	učenci.	
	
	

Ravnateljica	OŠ	Koseze	
Lorieta	Pečoler	

		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 7	

	
Realizacija	letnega	delovnega	načrta	in	pedagoško	delo	v	šolskem	letu	2016/2017	
	
PRVI	RAZRED	
vodja	aktiva:	Vesna	Popit	
	
Razredniki		
razred	 Ime	in	priimek	razrednika	
1.	a	 Ana	Vičar	Jamnik	
1.	b		 Aleksandra	Jamnik	
1.	c	 Alenka	Agrež	
1.d	 Alenka	Lukaček	
	
Realizacija	dnevov	dejavnosti	
Realizirali	smo	vse	načrtovane	dneve	dejavnosti,	ki	so	bili	planirani	za	leto	2016/17,	z	nekaj	
spremembami.		

- ŠD	smo	zaradi	slabega	vremena	izvedli	namesto	oktobra	2016	v	juniju	2017.	
- V	tednu	otroka	smo	izvedli	KD	Zvončkove	dogodivščine	(Marta	Zore).	
- Namesto	festivala	Bobri	(nismo	dobili	prostega	termina)	smo	organizirali	ogled	predstave	

Sapramiška	v	LGL.	
- ND	na	taboru	–	namesto	Kmetije	(plačljiva	dejavnost)	izvedli	Življenjska	pestrost	Kostelskega	

gozda	(brez	doplačila)	in	Prifarski	jarak.	
- Zimski	ŠD	smo	organizirali	v	dveh	delih	zaradi	onesnaženosti	zraka	in	pomanjkanja	snega.	

	
Priznanja	in	ostali	uspehi	učencev		
tekmovanje	 	 Bronasto	priznanje	

	 1.	a	 1.	b	 1.	c	 1.	d	

mednarodni	
matematični	
kenguru	

6	 7	 8	 11	

Cankarjevo	
tekmovanje	

5	 3	 /	 4	

skupaj	 11	 10	 8	 15	

Skupaj		 47	
	

Bralna	značka	 razred	 razred	 razred	 razred	
	 1.	a	 1.	b	 1.	c	 1.	d	
	 22	 24	 24	 23	

Skupaj	 93	
	
Ostali	uspehi	učencev	
Tekmovali	smo	za	ZLATI	SONČEK	in	dosegli	naslednje	rezultate:	
1.	a:	22	zlatih	medalj	
1.	b:	24	zlatih	medalj	
1.	c:	24	zlatih	medalj	
1.	d:	23	zlatih	medalj	
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Tekmovali	smo	za	LOGIČNA	POŠAST	in	dosegli:	
1.	a:	3	srebrna	in	1	zlato	priznanje	
1.	c:	1	srebrno	priznanje	
1.	d:	2	bronasti	priznanji	
	
Učenci	so	sodelovali	na	decembrskem	sprejemu	pri	Predsedniku	države,	za	katerega	so	pripravili	krajši	
kulturni	program.	
	
Vzgojno	izobraževalno	delo	v	oddelkih	
	

Sodelovanje	s	starši		
Izvedle	smo	vse	načrtovane	 roditeljske	sestanke.	Na	 roditeljskih	 sestankih	smo	poudarile	 sodelovanje:	
učenec-šola,	učitelj-starši.	
Na	 prvem	 sestanku	 smo	 predstavile	 organizacijske	 zadeve,	 letne	 učne	 načrte,	 opisno	 spremljanje	 in	
ocenjevanje	otrok,	hišni	red	ter	pravice	in	dolžnosti	učencev,	učiteljev	in	staršev.	
Na	drugem	sestanku	je	bilo	organizirano	predavanje	psihologinje	Anje	Milekšič,	šolska	svetovalna	služba	
(Razvojne	značilnosti	šestletnikov).	
Tretji	sestanek	je	bil	zaključni	sestanek.	1.	c	je	izvedel	slavnostno	podelitev	spričeval,	z	nastopom	za	starše.	
Govorilne	ure	smo	izvajali	po	urniku	natančni.	
	
Vsebinsko	poročilo	aktiva		
Glede	na	 kurikulum	smo	prilagajali	 dejavnosti	 učencem	 in	 v	učni	proces	 vključevali	 tudi	precej	 igre	 in	
sprostitvenih	 dejavnosti.	 Več	 gibanje	 na	 svežem	 zraku	 v	 dopoldanskem	 in	 popoldanskem	 času	 ter	
vključevanje	športnih	aktivnosti	na	prostem	in	v	telovadnici.	Pri	tem	so	se	pa	pojavili	problemi,	vedno	več	
otrok	s	posebnimi	potrebami	je		v	razredu,	ki	zahtevajo	individualni	pristop	in	prilagajanje	stila	poučevanja.	
Svetovalna	služba	naj	še	bolj	sodeluje	pri	delu	v	razredu,	ko	nastopi	problematika.	Pozorni	moramo	biti	na	
multikulturnost	v	razredu.	
	Zaradi	specifičnih	družinskih	razmer	enega	učenca,	je	v	provih	razredih	izstopala	vzgojna	problematika	
učenca	v	1.a	razredu.	Šola	je	učencu	že	ob	začetku	šolskega	leta	zagotovila	dodatno	spremstvo	v	razredu	
(2	uri	na	dan).	Učenec	je	v	osnovno	šolo	vstopil	brez	odločbe,	ki	si	jo	je	pridobil	med	šolskim	letom.	Odločba	
mu	glede	nanjegovo	specifiko	ne	zagotavlja	spremljevalca.	Zaradi	nasilnega	vedenja	in	nizke	koncentracije	
in	 kljub	 dvema	 učiteljicama,	 spremstvo	 dveh	 ur	 ni	 bilo	 dovolj.	 Učenčevo	 vedenj	 v	 razredu	 je	 bilo	
neprimerno.	Šola	je	CSD	Šiška	poslala	prošnjo	po	sklicu	medinstucionalnega	tima,	do	katerega	je	prišlo	
šele	v	mesecu	marcu,	ne	glede	na	stalne	prošnje	z	naše	strani	od	meseca	oktobra	dalje.		
V	1.	a	je	bil	v	mesecu	maju	izveden	tudi	izredni	roditeljski	sestanek	na	pobud	staršev.	Na	njem	je	poleg	
staršev	bila	prisotna	tudi	ŠSS	in	ravnateljica.	Starši	so	izpostavili	svoje	stališča	glede	vzgojne	problematike	
v	razredu.	ŠSS	in	vodstvo	pa	sta	predstavili	smernice	dela	s	tem	razredom	v	prihodnjem	šolskem	letu.	
	
Projekti,	v	katere	so	bili	vključeni	učenci 
-	Mednarodni	projekt	EPOC(naključno	izbrani	učenci	1.	razredov	in	učiteljica	Aleksandra	Jamnik	ter	
vzgojiteljica	Vesna	Popit).	
	
	
DRUGI	RAZRED	
vodja	aktiva:	Antonija	Seliškar	
Razredniki	

razred	 Ime	in	priimek	razrednika	
2.	a	 Antonija	Seliškar	
2.	b	 Klavdija	Kogovšek	
2.	c	 Marija	Horvatič	
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Realizacija	dnevov	dejavnosti	
Izvedli	smo	3	naravoslovne	dneve:		

→ Pisalno	pohištvo	na	Slovenskem	za	2.a	in	2.	c	ter	suha	roba	za	2.b,	
→ »Žagam,	brusim,	zbijam«	je	bil	izveden	v	okviru	tabora,	učenci,	ki	so	ostali		v	šoli	pa	so	imeli	

alternativne	izvedbe	v	šoli,	
→ dejavnosti	ob	dnevu	odprtih	vrat,	vsak	razrednik	izvedel	po	svoji	zamisli.		

 
Kulturni	dnevi	so	bili	izvedeno	po	letnem	načrt:	dve	predstavi	v	gledališču,	zaključek	bralne	značke	v	šoli	
in	 obisk	Groharjeve	 domačije	 z	 glasbeno	 in	 likovno	 delavnico.	 Z	 drugo	 prireditvijo	 pa	 smo	 sledili	 želji	
staršev,	da	se	udeležimo	predstave	v	okviru	festivala	»Bobri«.	Žal	 je	tu	tudi	slaba	 lastnost,	da	nimamo	
velikega	vpliva	pri	izbiri	predstave.	
Tehniški	dnevi	so	bili	trije:	ogled	dveh	muzejev	in	delavnici	–	muzej		pošte	in	telekomunikacij	in	tehniški	
muzej	Bistra	ter	izdelovanje	klopotca,	zabijanje		žebljev	in	vozlanje,	ki	je	bilo		izvedeno	na	taboru.	Učenci,	
ki	so	ostali	v	šoli,	so	ravno	tako	zabijali	žeblje	in	naredili	vozlanko	
Aktivno	smo	sodelovali	pri	predstavitvi	različnih	športov	na	Kongresnem	trgu,	 izvedli	pohod	na	taboru,	
drsali	v	Domžalah,	hodili	po	poti,	kjer	je	bila	nekoč	žica	in	se	povzpeli	na	Toško	Čelo.	Imeli	smo	tudi	dve	
alternativni	dejavnosti:	 Pohod	na	Sv.	 Jakoba	 za	 tiste,	 ki	 niso	 šli	 na	 tabor	 in	pohod	ob	Blejskem	 jezeru	
namesto	Toškega	Čela.	
	
Priznanja	in	ostali	uspehi	učencev	
tekmovanje	 Bronasto	priznanje	

	 2.	a	 2.	b	 2.	c	
mednarodni	
matematični	
kenguru	

5	
	

9	 9	

Logična	
pošast	

1	 	 3	

Cankarjevo	
priznanje		
Mehurčki	

4	 7	 9	

Kresnička-	
naravoslovno	
tekmovanje	

1	 4	 13	

skupaj	 11	 20	 34	
skupaj	 64	

	
Bralna	značka	 2.	a	 2.	b	 2.	c	

	 25	 25	 23	
skupaj	 73	

	
Ostali	uspehi	učencev	
Tekmovanje	 zlati	 sonček	 –	 vsi	 učenci	 (77)	 so	 opravljali	 naloge,	 ki	 so	 predpisane	 za	 drugi	 razred	 in	 jih	
uspešno	izvedli.	
Udeleževali	 smo	 se	 likovnih	natečajev.	 Bili	 smo	povabljeni	 na	 zaključno	prireditev	na	hipodrom	varne	
vožnje	v	Logatcu,	kjer	so	učenci	prejeli	praktične	nagrade.	
S	slikami,	na	temo	»Bitja«,		smo	sodelovali	na	Likfestu	v	Pionirskem	domu	in	tudi	tukaj	so	naši	učenci	dobili	
priznanja	za	sodelovanje	in	bili,	skupaj	z	mentoricami,	povabljeni	na	zaključno	prireditev.	
Učenci	so	sodelovali	na	decembrskem	sprejemu	pri	Predsedniku	države,	za	katerega	so	pripravili	krajši	
kulturni	program.	
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Učenci	2.b	so	sodelovali	na	natečaju	MOLa	o	Ljubljani,	zeleni	prestolnici	Ljubljane.	Učenci	so	napisali	
pesmice,	ki	so	zbrane	v	skupni	knjigi.	Prav	tako	so	se	udeležili	sprejema	pri	županu.	
	
Vzgojno	izobraževalno	delo	v	oddelkih	in	razredne	ure	
Poudarek	smo	namenile	opismenjevanju,	urejenosti	zvezkov,	navajanju	na	učenje,	samostojnosti	in	na	
medsebojne	odnose.	
Pravilen	zapis	črk	je	temelj	za	kasnejše	delo.	Želele	smo,	da	bi	imeli	učenci	urejene	zvezke,	saj	je	kasneje	
učenje	 lažje,	 če	 se	 v	 svojem	 zvezku	 znajdeš	 in	 znaš	 prebrati	 za	 sabo.	 Cilj	 ne	more	 biti	 vedno	 v	 celoti	
uresničen,	saj	smo	tudi	ljudje	različni	in	različno	gledamo	na	urejenost.	
Medsebojni	odnosi	so	se	krepili	med	odmori,	na	igrišču,	na	športnih	dnevih	in	na	taborih.	
V	2.a	razredu	je	bil	poudarek	tudi	na	odraščanju	otrok	oz.	odnosom	med	fantki	 in	deklicami.	Za	boljšo	
predstavitev	je	bila	dobrodošla	pomoč	med.	sestre	z	zdravstvenega	doma.	
	
Sodelovanje	s	starši		
S	starši	smo	sodelovale	na	roditeljskih	sestankih,	govorilnih	urah	–	popoldanskih	in	dopoldanskih.	
Odzvale	smo	se	 tudi	na	povabila	staršev:	obiskali	 smo	gimnazijo	Ledina	 in	 izvedli	uro	športne	vzgoje	z	
njihovimi	dijaki,	obiskali	veterinarsko	fakulteto,	srednjo	šolo	za	farmacijo,	sodelovali	smo	tudi	s	krajevno	
skupnostjo	in	vrtcem	Mojco,	obiskali	predsedniško	palačo…	
Imeli	smo	tudi	prireditve	za	starše	in	piknik	ob	zaključku	leta.		
	
Vsebinsko	poročilo	aktiva		
Učenci	 imajo	v	 tej	 starosti	veliko	potrebo	po	gibanju,	druženju	s	sošolci	 in	 igri.	Zato	 je	potrebno	 imeti	
minutke	za	sprostitev,	glasbo	in	ples. Žal	je	nova	telovadnica	v	prizidku	primerna	le	za	igro	in	malo	športnih	
dejavnosti.		
Prednost	poučevanja	na	nižji	stopnji	je,	da	lahko	glede	na	trenutne	situacije	spreminjamo	in	prilagajamo	
učne	vsebine	in	aktivnosti.		
Slabost	je	v	prenatrpanosti	učnih	vsebin,	premalo	ur	je	namenjeno	utrjevanju,	zlasti	učno	šibkejši	težko	
usvajajo	snov,	bolje	bi	bilo	imeti	manj	učbenikov	ter	več	samostojnega	zapisovanja.	

 
Projekti,	v	katere	so	bili	vključeni	učenci	

" Zdrav	šolar.si	(Bicivlak	in	pešibus).	
" Med	seboj	si	pomagamo	in	se	vzpodbujamo	(Zmorem	sam,	šolski	parlament,	skrb	za	šolski	vrt).	
" Mednarodni	projekt	EPOC.	

	

TRETJI	RAZRED	
vodja	aktiva:	Maja	Mohorič	Naglič	
Razredniki		

razred	 Ime	in	priimek	razrednika	
3.	a	 Darja	Peternelj	
3.	b	 Nevenka	Lapornik	
3.	c	 Maja	Mohorič	Naglič	
	
Realizacija	dnevov	dejavnosti	
Dneve	dejavnosti	smo	načrtovali	 različno.	Največkrat	naletimo	na	težavo	zaradi	števila	učencev,	ker	 je	
vedno	težava	delitev	in	posledično	stroški	prevoza.	V	3.	a	in	3.	c	smo	odpovedali	dva	načrtovana	dneva	
dejavnosti	 zaradi	 visokih	 stroškov	 (vstopnine	niso	bile	prej	napovedane).	Načrtovani	naravoslovni	dan	
Zelišča	CŠOD	Novo	mesto,	smo	nadomestili	na	taboru	z	obiskom	kmetije	in	kulturni	dan	Kulturni	bazar	v	
marcu	nadomestili	z	obiskom	Festivala	v	Ljubljani	Baletni	utrinki,	ker	je	bil	prvi	plačljiv	in	drugi	brezplačen.		
V	3.	b	pa	je	bil	namesto	načrtovanega	naravoslovnega	dne	Zelišča	CŠOD	Novo	mesto,	izveden	naravoslovni	
dan	Različni	življenjski	prostori,	v	izvedbi	razredničarke	3.	b.	
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Ostali	dnevi	dejavnosti	so	bili	izvedeni,	cilji	so	bili	realizirani.		
	
Priznanja	in	ostali	uspehi	učencev	
tekmovanje	 Bronasto	priznanje	 srebrno	priznanje	 Zlato	priznanje	

	 3.	a	 3.	b	 3.	c	 3.	a	 3.	b	 3.	c	 3.	a	 3.	b	 3.	c	 	
Mednarodni	
matematični	
Kenguru	

11	 2	 7	 	 	 	 	 	 	

Kresnička	 2	 1	 7	 	 	 	 	 	 	
Cankarjevo	
priznanje		
Mehurčki	

2	 1	 8	 	 	 	 	 	 	

Logična	
pošast	

	 1	 1	 4	 1	 8	 1	 	 1	

Bobri	 1	 0	 0	 	 	 	 	 	 	
Skupaj:	 16	 5	 23	 13	 2	
	

Bralna	značka	 3.	a	 3.	b	 3.	c	
skupaj	 26	 27	 28	
skupaj	 81	

	
Športno	

tekmovanje	
Opravili	

	 3.	a	 3.	b	 3.	c	 	
Zlati	sonček	 28	 26	 17	 	

skupaj	 71	
	
Vzgojno	izobraževalno	delo	v	oddelkih	in	razredne	ure	
Poudarek	smo	dale	na	medsebojno	komuniciranje	 in	medsebojno	reševanje	konfliktov	 in	sporov,	ki	so	
nastajali	 med	 odmorom.	 Glavni	 cilj	 je	 bil,	 da	 otroci	 z	 lastnimi	 izkušnjami	 začutijo	 pomembnost	
prevzemanja	 odgovornosti	 za	 lastna	 dejanja.	 Velik	 poudarek	 smo	 dale	 opravljanju	 in	 pregledovanju	
domačih	nalog.	
	
Sodelovanje	s	starši		
Izvedle	smo	vse	načrtovane	roditeljske	sestanke.	Sodelovali	smo	preko	govorilnih	ur,	tako	popoldanskih	
kot	dopoldanskih,	preko	elektronske	pošte	in	beležke.	
	
Vsebinsko	poročilo	aktiva		
V	razredu	 je	veliko	število	 	otrok,	zato	 je	hrup	v	 razredu	višji	od	pričakovanega.	Ker	so	otroci	 so	večji,	
povečuje	se	prostorska	stiska	(tudi	v	novi	igralnici).	Učitelj	se	težje	posveti	otrokom,	ki	potrebujejo	pomoč..	
Zaradi	večjega	števila	učencev,	 je	 le-te	 težje	motivirati,	otežena	 je	preskrba	z	materialom	 in	športnimi	
rekviziti	v	telovadnici,	prav	tako	je	večja	verjetnost,	da	pride	do	poškodb.	Otroci	potrebujejo	več	pogovora	
na	temo	strpnosti	in	solidarnosti	
	
Projekti,	v	katere	so	bili	vključeni	učenci	

- Mednarodni	projekt	EPOC	
- Zdrav	šolar.	si	
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Splošna	opažanja	v	1.	triadi	s	smernicami	dela	za	naprej	
Glede	 na	 izpostavljeno	 problematiko	 v	 1.a	 razredu	 se	 bo	 ob	 koncu	 šelkega	 leta	 skupaj	 z	 novo	
razredničarko,	ŠSS,	vodstvom	 in	vsemi	učitelji,	ki	bodo	poučevali	 ta	 razred	v	naslednjem	šolskem	 letu,	
izdelal	načrt	dela.	Na	začetku	šolskega	leta	se	bo	na	roditeljkem	sestanu	starše	seznanilo	o	nalinu	dela.	Še	
naprej	bomo	sodelovali	s	CSD	Šiška	ter	od	njih	zahtevali	bolj	ažurno	reševanje	nastale	problematike.	
Šola	 bo	 skušala	 pridobiti	 s	 pomočjo	 Sveta	 zavoda	 dodatna	 sredstva	 za	 spremljevalca	 učenca	 za	 čas	
celotnega	pouka.	
Glede	na	 to,	da	 se	na	našo	šolo	vpisujejo	 (predvsem	med	 letom)	učenci	 iz	 različnih	držav,	bomo	naše	
učence	na	različne	kulture	in	načine	življenja	ozaveščali	preko	različnih	dejavnosti	tako	v	okviru	pouka	kot	
dnevov	dejavnosti.	
	

V	vzijo	našega	dela	bomo	v	prihodnjem	delu	dali	poudarek	na	utrjevanje	snov	z	različnimi	pristopi	bralno	
učnih	startegij.		
	

Med	 posameznimi	 razredi	 so	 se	 pokazala	 tudi	 odstopanja	 glede	 števila	 učencev,	 ki	 se	 udeležujejo	
posameznih	tekmovanj.	Večja	odsotopanja	so	bila	v	3.b	razredu.	
Na	ta	odstopanja	so	med	drugim	vplivali	tudi	nasldenji	dejavniki:	

- tekmovalnost	otrok:	učenci,	ki	bi	lahko	dosegli	vidnejše	rezultate	glede	na	njihovo	delo	v	razredu,	
se	niso	prijavili	na	tekmovanje	oz.	so	bili	na	dan	tekmovanja	odsotni:	

- starši	niso	pokazali	interesa	za	tekovanja	in	niso	spodbujali	otrok,	da	bi	se	tekmovanj	udeležili;	
- različna	močna	področja	otrok,	
- nekateri	učenci	se	niso	udeležeali	priprav	na	tekmovanja.	

	
	
ČETRTI		RAZRED	
vodja	aktiva:	Petra	Povšič	
Razredniki		

razred	 Ime	in	priimek	razrednika	
4.	a	 Andreja	Kobe	
4.	b	 Petra	Povšič	
4.	c	 Mojca	Pozvek	
	
Realizacija	dnevov	dejavnosti	
Realizirani	so	bili	vsi	dnevi	dejavnosti,	ki	so	bili	planirani	v	LDN:	
3	naravoslovni	dnevi:2	realizirana	na	športno	naravoslovnem	taboru,	1	v	šoli	(Voda,	Ekologija,	Dan	odprtih	
vrat),		
Cilji:	spoznavanje	fizikalnih	lastnosti	vode,	ozaveščanje	učencev	za	skrb	za	okolje,	spoznavanje	slovenskega	
ljudskega	izročila.	
	
4	tehnični	dnevi	–	2	dneva	sta	bila	izvedena	v	razredu	(Vulkan	–	4.	c,	Izdelek	iz	lesnega	gradiva	–	vsi),	2	
dneva	sta	bila	izpeljana	v	zunanjih	inštitucijah	(Pečemo	kruh	v	Beli	krajini	–	vsi,	Groharjeva	hiša	v	Sorici	–	
4.	a,	b)	1	tehniški	dan	(Otroški	izdelek	-	vsi)	pa	je	bil	izpeljan	na	taboru.	
Cilji:	spoznavanje	in	usvajanje	praktičnih	veščin.	
	
3	kulturni	dnevi	–	Kino	Dvor	 (ogled	mladinskega	 filma),	Cankarjev	dom	(simfonični	orkester),	knjižnica	
Šiška	(Zaključek	bralne	značke)	
Cilji:	 doživljanje	 gledaliških	 in	 glasbenih	 vsebin	 v	 kulturnih	 ustanovah,	 pridobivanje	 knjižnično	 –	
informacijskih	znanj.	
5	športnih	dnevov–	Izvedena	so	bili	trije	pohodi	(jesenski	–	vsi,	PST	–	4.	a,	b,	Peš	po	Zagrebu	–	4.	a,	b),	dva	
dneva	sta	bila	izvedena	na	taboru	(Zimski	športi,	Športne	igre	–	vsi),	1	na	šoli	(Športne	igre	–	4.c)	ter	1	v	
zunanji	športni	ustanovi	(Dvoranske	športne	dejavnosti	–	4.	c)	
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Cilji:	spoznavanje	različnih	športnih	aktivnosti,	razvijanje	vztrajnosti,	koordinacije	ter	sprostitev.	
	
Poleg	načrtovanih	dni	dejavnosti	smo	izpeljali	še:	
-	ogled	slovenskega	mladinskega	filma	Pojdi	z	mano	(filmska	vzgoja),	
-	ogled	ljubljanskega	ZOO	(razvijanje	pozitivnega	odnosa	do	narave)..	
	
Priznanja	in	ostali	uspehi	učencev	

tekmovanje	 Bronasto	priznanje	 Srebrno	priznanje	 Zlato	priznanje	
	 4.	a	 4.	b	 4.	c	 4.	a	 4.	b	 4.	c	 4.	a	 4.	b	 4.	c	

Mednarodni	
matematični	
kenguru	

5	 3	 6	 	 	 	 	 	 	

Logična	pošast	 /	 1	 1	 	 2	 	 	 	 	
Cankarjevo	
priznanje	

2	 1	 4	 	 	 	 	 	 	

Kresnička	 /	 3	 1	 	 	 	 	 	 	
Bober	 /	 /	 /	 	 	 	 	 	 	

skupaj	 7	 8	 12	 	 2	 	 	 	 	
	

	 Razred	4.	a	 Razred	4.	b	 Razred	4.	c	
SLJ	-	Bralna	značka	 21	 18	 19	
TJA	-	Bralna	značka	 25	 27	 27	

skupaj	 46	 45	 46	
	
Učenci	so	sodelovali	v	športnem	programu	Krpan:	

- 4.a:	26	učencev	
- 	4.b:	25	učencev		
- 4.c:	27	učencev	

	
Učenci	4.a	so	sodelovali	tudi	na	Likfestu.	En	učenec	je	dosegel	priznanje	in	objavo	slike	v	obliki	plakata	
na	postajališčih	LPP.	
	
Vzgojno	izobraževalno	delo	v	oddelkih	in	razredne	ure	
Poleg	 poučevanja	 smo	 dale	 poudarek	 tudi	 na	 odnosih	 v	 razredu	 (odnosi	 med	 učenci	 –	 medsebojna	
komunikacija	 in	 reševanje	 manjših	 sporov;	 odnos	 do	 učitelja	 in	 trikotnik	 učenec-učitelj-starši),	 bralni	
pismenosti	in	besednemu	zakladu	ter	pripravi	na	pouk,	učenju	učenja	(šola	–	dom).		
V	4.	b	razredu	so	bili		izrečeni	trije	vzgojni	ukrepi	razrednika	zaradi	preprodaje	šolske	WI	–	FI	kode.	
	
Sodelovanje	s	starši		
V	skladu	z	LDN	so	bili	izvedeni	trije	RS	in	mesečne	GU.	Po	potrebi	in	v	dogovoru	s	starši	smo	izvajale	tudi	
dopoldanske	GU	ter	sestanke	s	šolsko	svetovalno	službo	in	starši.	
	
Vsebinsko	poročilo	aktiva		
V	pouk	bomo	vključevale	različne	strategije	poučevanja	(za	vse	učne	stile;	vedno	premalo	za	kinestetični-
konkretni	stil).	
Ohranile	bomo	poučevanje	s	pomočjo	oz.	preko	IKT-ja.	Še	vedno	bo	poudarek	na	klasičnem	zapisu,		ki	je	
za	razvoj	bralne	pismenosti	tudi	zelo	pomemben.		
V		4.	a	in		b	razredu	so	učenci	oblikovali	 	računalniški	zapis	v	Word-u,	 lepili	slikovno	gradivo	v	Word	in	
pošiljali	oblikovani	dokumenta	v	priponki	po	e	–	pošti.												
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V		4.	c	razredu	se	je		nekaj	ur	LUM	(blok	ure)	je	bilo	namenjenih	seznanjanju	in	oblikovanju	e	–	prosojnic	
(vsak	učenec	je	samostojno	oblikoval	6	diapozitivov	–	enotna	tema).		
Za	dobro	poučevanje	in	nemoteno	delo	je	zelo	pomembna	tudi	pozitivna	klima	razreda.	
	
Projekti,	v	katere	so	bili	vključeni	učenci	

" Mednarodni	projekt	EPOC	za	izbrane	učence	4.a	(merjenje	otrokovega	potenciala	–	nadarjenost).	
	
	

PETI		RAZRED	
vodja	aktiva:	Andreja	Duh	Uhelj	
Raredniki	

razred	 Ime	in	priimek	razrednika	
5.	a	 Greta	Mišič	
5.	b	 Andreja	Duh	Uhelj	
5.	c	 Vesna	Koren		
5.d	 Mojca	Černigoj	Bizjak	
	
Realizacija	dnevov	dejavnosti	
Dnevi	dejavnosti	so	bili	v	celoti	realizirani.	Glede	na	vreme	so	se	datumi	malenkost	spremenili.	Vsebinsko	
so	bili	dnevi	prilagojeni	obravnavi	snovi	pri	posameznemu	predmetu.	
	
Priznanja	in	ostali	uspehi	učencev		
tekmovanje	 Bronasto	priznanje	 Srebrno	priznanje	 Zlato	priznanje	
	 5.	a	 5.	b	 5.	c	 5.d	 5.	a	 5.	b	 5.	c	 5.d	 5.	a	 5.	b	 5.	c	 5.d	
mednarodni	
matematični	
kenguru	

	 2	 3	 7	 	 	 	 1	 	 	 	 	

Cankarjevo	
tekmovanje	

2	 1	 3	 1	 	 	 	 	 	 	 	 	

Kresnička	 1	 0	 1	 2	 	 	 	 	 	 	 	 	
Računalniški	
Bober	

0	 1	 0	 0	 	 	 	 	 	 	 	 	

Logična	
pošast	

0	 0	 2	 1	 0	 2	 2	 4	 	 	 	 	

programiranje	 0	 1	 0	 0	 	 	 	 	 	 	 	 	
skupaj	 3	 5	 9	 11	 	 2	 2	 4	 	 	 	 	
skupaj	 28	 8	 1	
	
	 5.	a	razred	 5.	b	razred	 5.	c	razred	 5.	d	razred	
Bralna	značka	 16	 10	 19	 11	
Angleška	 bralna	
značka	

1	 0	 2	 18	

	
Ostali	uspehi	učencev	
Učenci	 in	 učenke	 so	 sodelovali	 na	 natečaju	 z	 naslovom	Katero	 zgodbo	 pa	 tebi	 govori	 ilustracijo.	 Pet	
učencev	je	bilo	izbranih	v	ožji	izbor	in	bili	tudi	nagrajeni.	
	
Vzgojno	izobraževalno	delo	v	oddelkih	in	razredne	ure	
Posebno	pozornost	smo	v	letošnjem	šolskem	letu	namenile	usklajevanju,	zaradi	zelo	močne	generacije.		
Prevetrile	smo	letne	delovne	načrte	in	delo,	saj	smo	zamenjale	večino	učbenikov	za	delo	pri	pouku.	
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Izvajale	 smo	 delavnice	 BUS	 (sistematično	 razvijanje	 besednega	 zaklada,	 določanje	 ključnih	 besed,	
poudarek	 pri	 natančnem	 branju	 navodil,	 podčrtovanje	 bistvenih	 podtkov,	 oblikovanje	 slovarja	 pri	
posameznih	 predmetih….)	 in	 v	 okviru	 razrednih	 ur	 smo	 sledile	 projektu	 OLV	 in	 posebno	 pozornost	
namenile	pozitivni	klimi	v	razredu.	
Stremele	smo	k	razgibanemu	pouku	in	zdravemu	načinu	življenja.	Pri	pouku	mo	v	skladu	s	cilji	namenile	
pozornost	zdravi	prehrani	in	gibanju,	vse	skupaj	pa	podkrepile	s	projektom	Pešbus.	
V	5.	d	razredu	je	bil	izdan	pisni	ukrep	razrednika	zaradi	ogrožanja	lastne	varnosti,	na	naravoslovnem	taboru	
je	plezal	po	strehi.		
	
Sodelovanje	s	starši	
S	starši	smo	sodelovale	preko	e-pošte,	v	okviru	dopoldanskih	in	popoldanskih	govorilnih	ur	ter	roditeljskih	
sestankih.	
	
Vsebinsko	poročilo	aktiva		
Generacija	 učencev	 je	 velika,	 stremele	 smo	 k	 povezovanju	med	 razredi	 in	 že	 v	 načrtovanju	 uskladile	
termine	dni	dejavnosti,	da	bi	se	učenci	med	seboj	bolje	poznali.		
Učeni	 imajo	 kratkotrajno	 pozornost,	 zato	 smo	 pouk	 popestrile	 z	 gibalnimi	 aktivnostmi	 ter	 različnimi	
metodami	dela.		
Učenci	odlično	opravijo	skupinsko	delo,	delo	po	postajah	za	izredno	zanimiv	se	je	izkazal	naravoslovni	dan,	
kjer	so	učenci	menjali	učilnice	in	izvajali	poizkuse	pri	različnih	učiteljicah.	
Še	vedno	pa	smo	imele	veliko	dela	z	opravljanjem	domačega	dela.	Učence	je	težko	motivirati	za	vestno	
opravljanje	domačih	nalog,	če	le	te	ne	vplivajo	na	oceno.	
Predlagamo	tudi,	da	v	bodoče	učenci	na	tabore	in	dneve	dejavnosti	ne	nosijo	telefonov,	saj	so	učenci	tega	
vajeni	že	iz	tega	leta,	starši	pa	so	se	s	tem	strinjali	in	nas	pri	tem	tudi	podprli.	
	
Projekti,	v	katere	so	bili	vključeni	učenci	
Učenci	5.	b	in	5.	d	so	bili	vključeni	v	projekt	EPOC	(ugotavljanje	ustvarjalnega	potenciala).	
	
Splošna	opažanja	v	4.	in	5.	razredu	s	smernicami	dela	za	naprej	
Razredničarke	so	izpdelo	s	številčnejšimi	generacijamiostavile	števičnejše	generacije,	kar	vpliva	na	delo	v	
razredu,	 še	 posebej,	 če	 učenci	 nimajo	 daljše	 koncentracije	 za	 delo.	 Zato	 bodo	 v	 okviru	 nadaljnega	
načrtovanja	vizije	dela	večji	poudarek	dale	na	izbirno	takšnih	startegij	dela,	ki	učencem	omogočajo,	da	so	
bolj	aktivni	med	samimi	urami.	
Med	učenci	je	opaziti,	da	neredno	opravljajo	domače	naloge.	Ker	se	ne-pisanje	domačih	nalog	ne	more	
sankcionirati	 z	ocenami	oz.	 se	ne	more	upoštevati	pri	 zaključevanju	ocen,	 je	potrebno	v	Vzgojni	načrt	
doponiti	glede	obveznosti	učencev	do	šole	in	po	potrebi	vzgojno	ukrepati,	če	jih	ne	bodo	redno	opravljali.	
Med	učenci	2.	triade	je	izrazito	opazna	povečana	uporaba	različne	sodobne	elektronske	tehnologije,	kljub	
prepovedi	uporabe	v	šoli.	Pojavila	pa	se	je	tudi	že	zloraba	uporabe	šolskih	brezzičnih	kod.	Zaradi	tega	se	
bodo	v	naslednjem	šolskem	letu	načrtovale	delavnice	Varni	internet	za	učence	bodočih	5.	razredov.	
	
	
ŠESTI		RAZRED	
vodja	aktiva	6.	razreda:	Ivana	Madronič	Čelič	
Razredniki	

Razred	 Ime	in	priimek	razrednika	
6.	a	 Katja	Šolar	
6.	b	 Urška	Perko	
6.	c	 Ivana	Madronič	Čelić	
	
Realizacija	dnevov	dejavnosti	
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Vse	dejavnosti	so	bile	realizirane	po	programu	za	6.	razred.	En	tehniški	dan	je	bil	izpeljan	v	šoli	v	naravi	
na	Kopah.	
	

Dan	dejavnosti	 Vsebina	 Datum	izvedbe	
NARAVOSLOVNI	DAN	 Botanični	vrt	

Naravni	in	umetni	ekosistemi	
Naravoslovna	učna	pot	

28.	9.	2016	
14.	4.	2017	
5.	5.		2017	

TEHNIŠKI	DAN	 Papir-	delavnice	
Kiparska	in	servietna	tehnika	
Tehniški	muzej	Bistra	
Dan	odprtih	vrat	(Raznolikost	v	zeleni	hiški)	

16.	11.	2016	
V	šoli	v	naravi	
21.	3.	2017	
19.	4.	2017	

KULTURNI	DAN	 Glasbena	matineja	in	Emona	
Dan	samostojnosti	in	enotnosti	in	gledališka	
predstava	
Ogled	filma	Gospodična	Nemitežit	
Gledališka	predstava		

7.	10.	2016	
23.	12.	2016	
	
10.	2.	2017	
17.	10.	2016	

ŠPORTNI	DAN	 Atletsko	tekmovanje	
Pohod	(Logarska	dolina	slpa	Rinke)	
Zimski	športni	dan	(smučanje,	pohod,	igre	na	
snegu)	
Atletika	–	kros		
Orientacija	in	moštvene	igre	

8.	9.	2016	
10.	2.	2016	
24.	1.	2017	
	
8.	5.	2017	
16.	6.	2017	

ZIMSKA	ŠOLA	V	NARAVI		 Šola	smučanja	na	Kopah	 6.	3.–10.	3.	2017	
EKSKURZIJA	 Kulturna	dediščina	Prekmurja	 20.	6.	2017	
DAN	ODPRTIH	VRAT	 Raznolikost	v	zeleni	hiški	 19.	4.	2017	
	
Priznanja	in	ostali	uspehi	učencev		
Tekmovanje	 Bronasto	priznanje	 Srebrno	priznanje	 Zlato	priznanje	

	 6.	a	 6.	b	 6.	c	 6.	a	 6.	b	 6.	c	 6.	a	 6.	b	 6.	c	
Mednarodni	
matematični	kenguru	

3	 5	 3	 /	 1	 1	 1	 /	 /	

Cankarjevo	
tekmovanje	

1	 4	 1	 /	
	

/	
	

/	 /	
	

/	 /	

Tekmovanje	iz	znanja	
logike	

3	 2	 3	 /	 /	 /	 /	 /	 /	

Tekmovanje	iz	znanja	
naravoslovja	–	
kresnička	

2	 2	 2	 /	 /	 /	 /	 /	 /	

Tekmovanje	iz	
tehnike	in	tehnologije	

/	 /	 1	 /	 /	 /	 /	 /	 /	

Skupaj	 31	 2	 1	
	
Bralna	značka	 6.	a	 6.	b	 6.	c	
Slovenska	bralna	
značka	S	knjigo	v	svet	

4	 6	 15	

Angleška	bralna	
značka	

9	 19	 7	

Skupaj	 13	 25	 22	
	
Športno	tekmovanje	 1.	mesto	 2.	mesto	 3.	mesto	
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	 6.	a	 6.	b	 6.	c	 6.	a	 6.	b	 6.	c	 6.	a	 6.	b	 6.	c	
Mali	atletski	pokal	 /	 /	 1	 1	 /	 /	 1	 /	 /	
Veliki	atletski	pokal	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	 /	
Plavanje	50	metrov	
prosto	–	prvenstvo	
osnovnih	šol	Ljubljane	

/	 /	 /	 /	 1	 /	 /	 /	 1	

Skupaj	 1	 2	 2	
	
Posamični	uspehi	na	športnem	področju:	
6.	b	
2.	mesto:plavanje	50	metrov	prosto	
6.	c	
3.	mesto:	plavanje	50	metrov	prosto	
	
	Ostali	uspehi	učencev	
6.	a	
bronasto	priznanje	na	državnem	nivoju	za	raziskovalno	nalogo	
	
Vzgojno	izobraževalno	delo	v	oddelkih	in	razredne	ure		
Delo	je	potekalo	po	programu,	ki	je	bil	sestavljen	ob	začetku	šolskega	leta.	Učne	vsebine	so	bile	realizirane	
po	predvidenem	učnem	programu	za	6.	razred,	prav	tako	dnevi	dejavnosti	in	drugi	načrtovani	dogodki.	
Vse	nastale	situacije	smo	sproti	reševale.	
Izrečeni	so	bili	naslednji	ukrepi	in	opomini:	
-	ukrep	razrednika	zaradi	neprimerno	vedenje	
-	1.	ministrov	opomin	za	napad	z	nožem	na	sošolca	
-	ukrep	razrednika	za	uničevanje	lastnine	in	neprimernega	vedenja	
-	ukrep	razrednika	za	krajo	identitete	učenca	s	3.	razreda	
-	ukrep	razrednika	za	uničevanje	lastnine	in	neprimernega	vedenja	
-	ukrep	razrednika	za	sedem	neopravičenih	izostankov	
-	1.	ministrov	opomin	zaradi	sedem	neopravičenih	izostankov,	prilastitve	tuje	lastnine	in	izvajanja	–	
		hudega	fizičnega	nasilja	nad	učencem	7.	razreda	
-	1.	ministrov	opomin	zaradi	verbalnega	nasilja	in	izvajanja	hudega	fizičnega	nasilja	nad	učencem	7.		
		razreda	
-	ukrep	učiteljskega	zbora	zaradi	pasivnega	vedenja	ob	izvajanju	hudega	fizičnega	nasilja	dveh		
		sošolcev	nad	učencem	7.	razreda	
-	ukrep	učiteljskega	zbora	zaradi	poskusa	popravljanja	vpisa	v	eAsistenta	in	soudeležbi	ter	pasivnem		
		vedenju	ob	izvajanju	hudega	fizičnega	nasilja	dveh	sošolcev	sedmošolcu	
-	ukrep	učiteljskega	zbora	zaradi	pasivnega	vedenja	ob	izvajanju	hudega	fizičnega	nasilja	dveh		
			sošolcev	nad	učencem	7.	razreda	
6.	b	
-	ukrep	razrednika	za	kurjenje	papirčkov	med	poukom	angleščine	
	
	
6.	a	
Vodenje		oddelka	6.	razreda	je	potekalo	mirno	in	brez	večjih	odmikov	od	predvidenega.	Učence	se	skozi	
celo	leto	spremljalo	na	učnem	in	socialnem	področju.	Veliko	smo	se	ukvarjali	s	splošno	kulturo	in	
bontonom	pri	uživanju	obrokov.		
Razredne	ure	so	bile	namenjene	predvsem	poglabljanju	njihovih	že	tako	izdelanih	odnosov.	Vsak	učenec	
je	tudi	imel	možnost	predstaviti	sebe	na	drugačen	način.	Poudarek	je	bil	predvsem	izražanju	lastnega	
mnenja	na	kulturen	način.		
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Manjša	nesoglasja	so	se	reševala	sproti	in	po	potrebi,	tudi	izven	razrednih	ur.			
	
6.	b	
Učence	6.	b	razreda		se	je	redno	sprotno	spremljalo	tako	na	učnem	kot	disciplinskem	področju.	Večjih	
vzgojnih	težav	ni	bilo.	Vse	nastale	težave	so	se	urejale	skupaj	z	učenci	pri	razrednih	urah,	po	potrebi	pa	
tudi	z	individualnimi	pogovori.	Po	potrebi	so	se	konflitki	reševali	ob	podpori	ŠSS	in	vodstva	šole.	
Na	 razrednih	 urah	 se	 je	 posebej	 poudarjala	 pripadnost	 oddelku,	 medsebojni	 pomoči,	 spoštovanju	 in	
dobrim	medsebojnim	odnosom	z	učitelji	in	drugimi	zaposlenimi	na	šoli.	
Spodbujalo	se	jih	je	k	vestnemu	in	sprotnemu	delu,	saj	nekateri	učenci	še	niso	osvojili	delovnih	navad	in	
pridobili	občutka	odgovornosti	za	sprotno	delo.		
Precej	časa	se	namenilo	tudi	zavedanju	o		lastni	samopodobi	o	tem,	da	je	pri	vsaki	dejavnosti	potrebno	
vztrajati,	čeprav	se	ob	tem	prepletajo	uspehi	 in	neuspehi.	Na	razredne	ure	 je	bila	povabila	 tudi	šolska	
psihologinja,	ki	je	v	razredu	opravila	sociogram,	razne	ankete	o	prijateljstvu,	razredna	ura	je	bila	posvečena	
tudi	nasilju	in	varni	uporabi	interneta.	
Precej	časa	se	je	namenilo	tudi	zavedanju	o		lastni	samopodobi.		
	
6.	c	
Delo	je	potekalo	po	programu,	ki	je	bil	sestavljen	ob	začetku	šolskega	leta.	Učne	vsebine	so	bile	
realizirane	po	predvidenem	učnem	programu	za	6.	razred,	prav	tako	dnevi	dejavnosti	in	drugi	načrtovani	
dogodki.		
Učence	6.	c	razreda		se	je	redno	sprotno	spremljalo	tako	na	učnem	kot	disciplinskem	področju.	Večjih	
vzgojnih	težav	ni	bilo.	Vse	nastale	težave	so	se	urejale	skupaj	z	učenci	pri	razrednih	urah,	po	potrebi	pa	
tudi	z	individualnimi	pogovori.	
Na	razrednih	urah	se	je	še	posebej	poudarjala	pripadnost	oddelku,	medsebojni	pomoči,	spoštovanju	in	
dobrim	medsebojnim	odnosom.		
Spodbujalo	se	jih	je	k	vestnemu	in	sprotnemu	delu,	saj	nekateri	učenci	še	niso	osvojili	delovnih	navad	in	
pridobili	občutka	odgovornosti	za	sprotno	delo.		
S	tem	bomo	nadaljevali	tudi	v	7.	razredu,	v	katerem	bo	smiselno	še	bolj	pritegniti	k	besedi	–	 izražanju	
lastnega	mnenja		tiste	učence,	ki	so	bolj	v	ozadju	in	posebej	najti		njihova	močna	področja,	na	katerih	so	
lahko	uspešni	in	o	njih	lahko	tudi	pripovedujejo.	
	
Sodelovanje	s	starši	
Za	starše	so	bili	organizirani	3	roditeljski	sestanki	(po	LDN).	Prvi	deli	RS	so	bili	skupni	(vsi	trije	oddelki	6.	
razreda),	kjer	smo	razredničarke	predstavile	skupne	dejavnosti	za	učence,	drugi	deli	pa	so	potekali	ločeno,	
na	njih	pa	je	bila	staršem	predstavljena	predvsem	dinamika	v	razredu,	medosebni	odnosi,	predlogi	rešitev	
težav	…	
Delo	s	starši	je	potekalo	tudi	na	govorilnih	urah	(enkrat	mesečno),	pa	tudi	preko	elektronske	pošte	in	na	
individualnih	dopoldanskih	urah	(starši	so	se	radi	odzvali	tudi	na	ta	način	komunikacije).	
	Sodelovanje	je	bilo	zgledno,	starši	so	se	zanimali	za	napredek	svojega	otroka	pa	tudi	za	delo	oddelčne	
skupnosti.		
Ob	koncu	šolskega	leta	smo		učencem,	ki	so	bili	učno	zelo	uspešni	(večina	predmetov	ocenjenih	odlično),	
marljivo	delali	v	oddelčni	skupnosti,	bili	uspešni	na	tekmovanjih	ali	aktivno	sodelovali	na	šolskih	
prireditvah,	izrekle	pohvale.	
6.	a	
10	učencev	
6.	b	
8	učencev	
	
V	letošnjem	šolskem	letu	sta	bila	izrečena	dva	vzgojna	ukrepa	dvema	učencema.	
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Vsebinsko	poročilo	aktiva		
Ugotavljamo,	da	smo	vse	tri	razredničarke	dobro	sodelovale	in	se	bomo	v	tej	smeri	trudile	tudi	v	naprej.		
Peščica	učencev	v	 razredih	po	navadi	 kali	mir	 in	onemogoča	nemoteno	delo.	Ti	učenci	 imajo	 težave	 z	
izražanjem	jeze,	koncentracijo,	motnjo	pozornosti	ali	pa	druge	specifike.	Zato	se	individualno	lotevamo	
problemov	in	jih	sproti	rešujemo.		
Nekaj	učencev	 je	zelo	živahnih,	potrebno	jih	 je	zaposliti,	večina	opravi	naloge	dobro.	Tudi	pri	domačih	
nalogah	je	podobno,	najprej	imajo	veliko	pritožb	in	izgovorov,	nato	pa	opravijo	zadano	nalogo.	
Nekaj	učencev	je	zelo	izstopalo	glede	upoštevanja	pravil,	saj	so	skušali	svoj	prav	uveljaviti	na	vsak	način.	
Tudi	konstruktivni	pogovori	so	bili	v	večkrat	neuspešni,	tako	da	je	bilo	potrebno	delati	po	kratkoročnih	
ciljih,	ki	so	se	izkazali	za	dokaj	uspešne.	
Z	njimi	bomo	delale	še	naprej	v	okviru	RU	in	s	pomočjo	ŠSS	(načrt	dela	razrdnikov)	
	
Projekti,	v	katere	so	bili	vključeni	učenci	
Dva	učenca	sta	redno	sodelovala	pri	šolskem	parlamentu.		
En	učenec	je		sodeloval	na	natečaju	»Mesto	v	malem«,	ki	ga	je	organiziral	muzej	»Plečnikove	hiše«	in	
osvojil	z	maketo	3.mesto.	
	
	
SEDMI		RAZRED	
vodja	aktiva:	Aleša	Velikonja	
Razredniki		

razred	 Ime	in	priimek	razrednika	
7.	a	 Nina	Strlič	
7.	b	 Zdenka	Hiti	Kalinger	
7.	c	 Aleša	Velikonja	
Realizacija	dnevov	dejavnosti	
Vse	dejavnosti	so	bile	realizirane	po	programu	za	7.	razred.		

Dan	dejavnosti	 Vsebina	 Datum	izvedbe	
TEHNIŠKI	DAN	 Steklopihaštvo	

Bioexo	
Aranžiranje,	slaščičarstvo,	pekarstvo	(Biotehniški	
center	Naklo)	

11.	10.	2016	
16.	11.	2016	
21.	3.	2017	

KULTURNI	DAN	 Dan	samostojnosti	in	enotnosti		
Ogled	filmske	predstave	Gospodična	Nemitežit	
Glasbena	matineja	in	Plečnikova	Ljubljana	
Po	poteh	kulturne	dediščine	

23.	12.	2016	
10.	2.	2017	
4.	4.	2017	
29.	in	30.	5.	2017	

ŠPORTNI	DAN	 Atletski	mnogoboj	
Planinski	pohod	–	Logarska	dolina	
Igre	na	snegu,	Soriška	planina	
Atletika	–	kros		
Orientacija	in	športne	igre	

8.	9.	2016	
6.	10.	2016	
25.	1.	2017	
8.	5.	2017	
16.	6.	2017	

TABOR	PIRAN		 Naravoslovni	tabor	Piran	 17.–19.	5.	2017	
EKSKURZIJA	 Olimje,	Krapina	 28.	9.	2016	
DAN	ODPRTIH	VRAT	 Raznolikost	v	zeleni	hiški	 19.	4.	2017	
	
	
Priznanja	in	ostali	uspehi	učencev		
Tekmovanje	 Bronasto	priznanje	 Srebrno	priznanje	 Zlato	priznanje	
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	 7.	a	 7.	b	 7.	c	 7.	a	 7.	b	 7.	c	 7.	a	 7.	b	 7.	c	

Mednarodni	
matematični	kenguru	

3	 1	 4	 1	 1	 1	 	 	 	

Cankarjevo	
tekmovanje	

2	 2	 	 	 	 	 	 	 	

Tekmovanje	iz	znanja	
logike	

1	 3	 4	 	 	 1	 	 	 	

Tekmovanje	iz	znanja	
naravoslovja	–	
kresnička	

2	 2	 1	 	 	 	 	 	 	

Tekmovanje	iz	znanja	
geografije	

0	 	 2	 	 	 	 	 	 	

Tekmovanje	iz	znanja	
astronomije	

0	 	 1	 	 	 	 	 	 	

Računalniško	
tekmovanje	Bober	

0	 	 2	 	 	 	 	 	 	

	
Bralna	značka	 7.	a	 7.	b	 7.	c	
Slovenska	bralna	značka	S	knjigo	v	svet	 4	 8	 7	

Angleška	bralna	značka	 8	 17	 17	

Nemška	bralna	značka	 12	 12	 5	

Skupaj	 24	 37	 29	

	
Športno	tekmovanje	 1.	mesto	 2.	mesto	 3.	mesto	

	 7.	a	 7.	b	 7.	c	 7.	a	 7.	b	 7.	c	 7.	a	 7.	b	 7.	c	

Mali	atletski	pokal	 2	 	 	 	 3	 2	 	 	 1	

Veliki	atletski	pokal	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Plavanje	50	metrov	
prosto	–	prvenstvo	
osnovnih	šol	Ljubljane	

	 	 	 	 	 	 	 	 	

Skupaj	 2	 5	 1	

	
Posamični	uspehi	na	športnem	področju:	
7.	a:	ena	učenka	je	bila	članica	ekipe	košarke,	ki	je	dosegla	4.	mesto	na	državnem	prvenstvu.	
	
Ostali	uspehi	učencev:		
7.	c:	

→ 1	učenec	je	dosegel	6.	mesto	posamezno	v	finančni	pismenosti	
→ 1	učenec	je	dosegel	1.	mesto	v	skupini	v	finančni	pismenosti	
→ 4	učenci	so	kot	skupina	dosegli	1.	mesto	na	tekmovanju		bistroum	
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→ ena	učenka	je	bila	članica	ekipe	košarke,	ki	je	dosegla	4.	mesto	na	državnem	prvenstvu.	
	

Vzgojno	izobraževalno	delo	v	oddelkih	in	razredne	ure	
	
7.	a	
To	je	razred,		v	katerem	posebne	intervencije	s	strani	razredničarke	niso	bile	potrebne.	Se	je	pa	potrebno	
stalno	truditi	za	vzdrževanje	ravnovesja,	ki	so	ga	vzpostavili	že	v	prejšnjih	razredih.	Poudarek	dela	je	bil	na	
ekipnem	duhu.	Krepil	se	je	čut	za	sočloveka,	ki	ga	imajo	otroci	že	privzgojenega.	S	tem	se	bo	nadaljevalo	
tudi	v	naslednjem	šolskem	letu.	
	
7.	b	
Tekoče	 se	 je	 spremljalo	 dogajanje	 na	 vzgojno	 izobraževalnem	 področju.	 Na	 razrednih	 urah	 se	 je	
pogovarjalo	o	uspehih	in	težavah,	ki	so	se	pojavljali	v	7.	b	skozi	celo	šolsko	leto.	Poudarek	je	bil	namenjen	
medsebojnemu	spoštovanju,	podpiranju,	medsebojni	pomoči,	kulturnim	odnosom	z	učitelji	ter	drugimi	
delavci	 šole,	 prav	 tako	pa	 spoštovanju	 posameznika	 in	 njegove	 integritete.	 Veliko	 se	 je	 pogovarjalo	 o	
medsebojni	 pomoči,	 solidarnosti,	 delu	 za	 skupnost	 (v	 smislu	 spodbujanja	 k	 pripadnosti	 oddelku,	 šoli,	
narodu).	Ure	so	bile	namenjene	tudi	pubertetnim	težavam,	značilnostim	samega	obdobja,	spregovorili	
smo	tudi	o	nevarnostih	interneta	(posebej	v	smislu	zasvojenosti	in	zlorabe).	
Kot	pomembno	se	je	pokazalo	pozitivno	vodenje	predstavnikov	razreda,	saj	to	zelo	vpliva	na	samopodobo	
posameznika	in	daje	dober	oziroma	slab	zgled	ostalim	v	oddelku.	
Učenci	so	radi	sodelovali	tudi	v	pogovoru	o	težavah,	ki	jih	imajo	doma	(starši,	bratje,	sestre,	okolica)	in	
med	seboj	izmenjavali	izkušnje,	ki	so	se	obnesle	kot	dobre,	obravnavali	pa	smo	tudi	teme,	ki	so	učence	
zanimale	(popularnost,	osamljenost	v	sodobnem	svetu,	smrt	v	družini,	drugačnost,	družba	brez	duhovnih	
vrednot	…).	Te	vsebine	so	bile	umeščene	v	2.	del	učne	ure	in	so	trajale	približno	20	minut.	
Medsebojni	odnosi	v	razredu	so	sicer	dobri,	vendar	 je	potrebno	učence	spodbujati	k	večji	povezanosti	
med	spoloma,	kar	se	le	počasi	spreminja.	Še	vedno	se	raje	fantje	samo	s	sošolci,	deklice	s	sošolkami.		
Učenci	so	zelo	kritični	do	sošolcev,	ki	ne	upoštevajo	dogovorov,	sprejetih	pravil,	ki	naj	bi	veljala	za	vse.	
V	pogovorih	(tudi	v	manjših	skupinah)	so	učenci	doumeli,	da	ima	vsak	posameznik	pravico	izraziti	svoje	
mnenje	in	lahko	veliko	doprinese		k	dobremu	počutju	v	skupini.	Občutek	o	lastni	vrednosti	je	pri	nekaterih	
učencih	manj	prisoten,	 zato	 je	bila	pzornost	namenjena	 tudi	 temu.	Učenci	počasi	 spoznavajo,	da	niso	
enako	uspešni	pri	vseh	predmetih	in	da	je	zanje	zelo	pomembno,	da	se	tega	zavedajo,	se	s	temi	dosežki	
poistovetijo	in	jih	skušajo	še	izboljšati,	predvsem	pa	so	jih	pripravljeni	pokazati	in	o	njih	pripovedovati.	
Nekaj	učencev	se	je	še	posebej	izkazalo	pri	delu	za	oddelčno	skupnost.	Te	sem	za	prizadevnost	nagradila	
tudi	s	pisnimi	pohvalami.	Takih	učencev	je	bilo	11.	
	
7.	c	
Učence	7.	c	razreda		se	je	redno	in	sprotno	spremljalo	tako	na	učnem	kot	disciplinskem	področju.	Večjih	
vzgojnih	težav	ni	bilo.	Vse	nastale	težave	so	se	urejale	skupaj	z	učenci	pri	razrednih	urah,	po	potrebi	pa	
tudi	z	individualnimi	pogovori.	
Na	razrednih	je	bilavelika	pozornost	posvečena	pripadnosti	oddelku,	medsebojni	pomoči,	spoštovanju	in	
dobrim	medsebojnim	odnosom.		
Pozornost	je	bila	namenjena	tdu		lastni	pozitivni	samopodobi.	
S	tem	se	bo	nadaljevalo	tudi	v	8.	razredu.	
	
Vzgojni	ukrepi	in	opomini	
	7.	b:		
Izrečen	je	bil		en	vzgojni	ukrep	razrednika,	in	sicer	zaradi	težje	kršitve	(zloraba	in	prodaja	wifi	gesla	za	
dostop	do	šolskega	interneta).	
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7.c		
Izrečen	je	bil	en	vzgojni	ukrep	razrednika,	in	za	neupoštevanje	učiteljevih	navodil	in	provociranje	
učencev	6.a.	
	
Sodelovanje	s	starši	
Za	starše	so	bili	organizirani	3	roditeljski	sestanki	(po	LDN).	Prvi	deli	1.	in	2.	RS	so	bili	skupni	(vsi	trije	oddelki	
7.	 razreda),	 kjer	 smo	 razredničarke	predstavile	 skupne	dejavnosti	 za	učence,	 drugi	 deli	 pa	 so	potekali	
ločeno,	na	njih	pa	so	bili	staršem	predstavljeni	predvsem	dinamika	v	razredu,	medosebni	odnosi,	predlogi	
rešitev	težav	…		
3.	RS	pa	smo	letos	v	celoti	izvedle	razredničarke	posamezno	po	oddelkih.	
Delo	s	starši	je	potekalo	tudi	na	govorilnih	urah	(enkrat	mesečno),	pa	tudi	preko	elektronske	pošte	in	na	
individualnih	dopoldanskih	govorilnih	urah	(starši	so	se	radi	odzvali	tudi	na	ta	način	komunikacije).	
Sodelovanje	 je	bilo	zgledno,	starši	so	se	zanimali	za	napredek	svojega	otroka	pa	tudi	za	delo	oddelčne	
skupnosti.		
	
Starši	 so	 se	 zanimali	 za	 učno	 vzgojno	 delo	 svojih	 otrok,	 ga	 redno	 spremljali	 na	 roditeljskih	 sestankih,	
govorilnih	urah,	precej	pa	tudi	preko	elektronske	pošte	in	eAsistenta.	Stiki	so	bili	bolj	ali	manj	pogosti,	
glede	 na	 pričakovanja	 staršev	 in	možne	 težave.	 Starši	 so	 se	 zavedali	 svoje	 odgovornosti,	 redno	 pisali	
opravičila	za	odsotnost	svojih	otrok	od	pouka,	pripombe	k	pedagoškemu	delu	in	ravnanju	učiteljev	so	bile	
vedno	posredovane	profesionalno	in	na	kulturen	način	predstavniku	staršev	oziroma	razredničarki.	
	
Vsebinsko	poročilo	aktiva		
Učenci	imajo	veliko	znanja	na	različnih	področjih	in	ga	potrjujejo	tudi	na	tekmovanjih,	so	vztrajni,	večina	
primerno	motivirana	za	delo.	
Glede	na	lepe	dosežke	bi	od	učencev	pričakovali	večjo	pripadnost	šoli,	dvigovanje	njenega	ugleda	(se	kaže	
na	tekmovanjih,	ki	potekajo	v	okviru	šole,	npr.	na	krosu)	
Glede	na	težave	z	uporabo	mobilnih	naprav,	igric	bi	bilo	potrebno	v	7.	razredu	(v	vseh	treh	oddelkih)	več	
pozornosti	 nameniti	 smiselni	 rabi	 interneta	 in	 se	 več	pogovarjati	 o	 odvisnosti,	 kateri	 so	 že	 (v	 velikem	
številu)	izpostavljeni	naši	učenci.	
V	prihodnje	bomo	poskušali	že	obstoječe	metode	dvigniti	in	nadgraditi,	začeli	bomo	vključevati	tudi	druge	
metode,	sodelovali	bomo	s	strokovnimi	sodelavci,	s	strokovnjaki	na	področju	pedagogike	in	psihologije.	
	
Projekti,	v	katere	so	bili	vključeni	učenci	
Vsi	sedmošolci	so	bili	vključeni	v	projekt	Slovenija,	rad	bi	te	bolje	spoznal	 (v	okviru	pouka	slovenskega	
jezika	in	kulturnih	dnevov)	in	Mpj	pogled	na	...	)zgodovina,	geografija,	DKE).	
	
	
OSMI		RAZRED	
vodja	aktiva:	Marija	Vraničar	
Razredniki		

razred	 Ime	in	priimek	razrednika	
8.	a	 Zdenka	Kregar		
8.	b	 Nenad	Stojić	
8.	c	 Marija	Vraničar	
	
Realizacija	dnevov	dejavnosti	
Vsi	dnevi	dejavnosti	so	bili	realizirani	po	učnem	načrtu.	
V	mesecu	januarju	(31.	1.	–	3.	2.)	smo	imeli	športno-naravoslovni	tabor	v	CŠOD	Soča	v	Tolminu.	
Vsi	učitelji	spremljevalci	pozitivno	ocenjujemo	izvedbo	tabora,	saj	so	bile	dejavnosti	v	celoti	realizirane.	
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Glede	na	dejavnosti,	ki	jih	nudijo	domovi	CŠOD	pa	v	prihodnje	vsi	predlagamo,	da	naj	se	karierna	
orientacija	in	delavnice	centra	MISS	izvedejo	v	šoli	v	okviru	razrednih	ur.	Tako	bi	veliko	bolj	izkoristili	
možnosti,	ki	jih	nudijo.	Že	v	letošnjem	šolskem	letu	smo	izvedli	delavnice	‘Mladi	in	nasilje’	v	okviru	
razrednih	ur.	
	
Priznanja	in	ostali	uspehi	učencev	

tekmovanje	 Bronasto	priznanje	 Srebrno	priznanje	 Zlato	priznanje	
	 8.	a	 8.	b		 8.	c	 8.	a	 8.	b	 8.	c	 8.	a	 8.	b	 8.	c	

SLJ	–	Cankarjevo	 3	 1	 	 	 1	 	 	 	 	
ANGLEŠČINA	 5	 4	 	 	 	 	 1	 	 	
MAT	–	Vegovo	 7	 3	 	 	 1	 	 	 1	 	
Logika	 4	 3	 1	 	 	 	 	 	 	
Geografija	 1	 3	 1	 	 1	 	 	 1	 	
BIO	–	Proteus	 1	 2	 1	 	 1	 	 	 1	 	
KEM	–	Preglovo	 1	 3	 	 	 	 	 	 	 	
FIZ	–	Stefanovo	 3	 5	 	 	 1	 	 	 1	 	
ASTRONOMIJA	–	Dominkovo	 1	 	 	 1	 	 	 	 	 						
Razvredilna	matematika	 1	 	 	 	 	 	 	 	 						
Španščina	 4	 2	 	 	 2	 	 	 	 						
	 31	 26	 3	 1	 7	 	 1	 4	 	

skupaj	 60	 8	 5	
	

Bralna	značka	 8.	a		 8.	b		 8.	c		
Slovenska	 10	 16	 6	
Angleška	 20	 12	 12	
nemška	 15	 7	 	

skupaj	 																					1	 22	 12	
	
Športno	tekmovanje	 1.	mesto	 2.	mesto	 3.	mesto	

	 8.	a	 8.	b	 8.	c	 8.	a	 8.	b	 8.	c	 8.	a	 8.	b	 8.	c	
Mali	atletski	pokal	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Veliki	atletski	pokal	 1	 1	 /	 1	 1	 /	 1	 2	 1	
Košarka	3+3	 2	 2	 4	 	 	 	 	 	 	
	 3	 3	 4	 1	 1	 	 1	 2	 1	

skupaj	 10	 2	 4	
	
Posamični	uspehi	na	športnem	področju:	
8.	a:	1.	mesto	na	60	m	-	veliki	atletski	pokal	
8.a:	2.	mesto	na	300	m	-	veliki	atletski	pokal	in	3.	mesto	na	60	m	-	veliki	atletski	pokal	
8.a:	4.	mesto	na	državnem	prvenstvu	v	košarki,	starejše	deklice	
4.	mesto	na	državnem	prvenstvu	v	košarki,	starejše	deklice	
3.	mesto	skok	v	višino	-	veliki	atletski	pokal	
Učenca	iz	8.	b	razreda,	sta	osvojila	1.	mesto	v	državi	v	ekipnem	tekmovanju	iz	finančne	pismenosti.	
	
Vzgojno	izobraževalno	delo	v	oddelkih	in	razredne	ure	
V	nekaj	stavkih	zapišite,	čemu	ste	dali	poudarek	in	zakaj	(ne	gre	za	prepis	Programa	dela	razrednikov).	
Lahko	zapišete	tudi	kakšen	primer	dobre	pakse,	ki	je	lahko	v	pomoč	ostalim	kolegom.	
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8.a	
V	razredu	smo	vedno	dali	poudarek		razvijanju	pozitivnih	medsebojnih	odnosov.	Učence	sem	opozarjala	
na	spoštljiv	odnos	do	sošolcev,	učiteljev,	vseh	delavcev	na	šoli	in	ostalih.	Razvijali	smo	prijateljski	in	
kritičen	odnos	do	dela	in	ljudi.	Učenci	so	lepo	sodelovali	in	si	pomagali	v	vseh	situacijah.	
	
8.	b	
V	oddelku	8.	b	razreda	sem	kot	razrednik	pri	vzgojno	izobraževalnem	delu	dal	poudarek	na	delo	in	
pogovor	o	odgovornosti	in	disciplini	v	razredu,	razvijali	smo	samostojnost	pri	posamezniku,	spoštljiv	
odnos	do	šole	in	izven	šole,	bili	pozorni	na	disciplino	in	kulturno	vedenje	pri	pouku	in	med	odmori.	
Na	razrednih	urah	smo	imeli	pogovorne	metode,	naučili	smo	se	poslušati	druge.	
	
8.c	
Vzgojno	izobraževalno	delo	je	potekalo	po	veljavnih	učnih	načrtih	pri	vseh	predmetih.	
RU	ure	so	bile	namenjene	medsebojnemu	spoznavanju,	pogovoru	o	tekočih	zadevah,	reševanju	in	analizi	
trenutnih	problemov	in	vprašanj.	Razvijali	smo	korekten	odnos	do	svojega	okolja,	to	je	do	svojih	
sošolcev,	učiteljev	in	vsega	kar	je	prisotno	v	našem	vsakdanjem	življenju.	Učenci	so	tudi	v	letošnjem	
šolskem	letu	nudili	pomoč,	ki	je	prišel	v	naš	razred	v	lanskem	šolskem	letu.	Nudili	so	mu	pomoč	pri	
šolskem	delu	in	ga	vzpodbujali	na	vseh	področjih.	
Izvedli	smo	tudi	nekaj	delavnic:	ali	se	znamo	poslušati,	spoštovati	in	si	pomagati.	Raziskava	o	bralnem	
razumevanju	pa	je	pokazala,	da	so	pri	branju	navodil	zelo	površni.	Pri	prvem	delu	so	bili	82%	uspešni,	pri	
drugem	so	rezultat	izboljšali	le	za	1%.	Posledično	so	tudi	rezultati	pisnih	preizkusov	slabši	zaradi	
površnosti	pri	branju	navodil.	Za	šolsko	delo	so	srednje	motivirani,	radi	se	pritožujejo	nad	količino	nalog,	
ki	jih	morajo	opraviti.	
V	letošnjem	š.l.	sem	izrekla		en	vzgojni	ukrep	RUZ	učencu	zaradi	ponavljajočega	motenja	pouka	in	
neprimernega	odnosa	do	predavateljice,	ki	je	izvajala	delavnico	zdravstvene	vzgoje.	
	
Sodelovanje	s	starši	
Sodelovanje	s	starši	je	bilo	redno	in	korektno,	na	vseh	roditeljskih	sestankih	so	bili	konstruktivni	
pogovori.	Pri	starših	smo	začutili	veliko	zavzetost	do	novitet	v	vzgojnem	načrtu,	spoštovanje	do	učiteljev	
in	vseh	delavcev	na	šoli.	
Starši	so	se	udeleževali	RS	in	govorilnih	ur,	skratka	bili	smo	na	istem	bregu	učitelji	in	starši.	
	
Vsebinsko	poročilo	aktiva	
V	prihodnje	bomo	poskušali	že	obstoječe	metode	dvigniti	in	nadgraditi,	začeli	bomo	vključevati	tudi	
druge	metode,	sodelovali	bomo	s	strokovnimi	sodelavci,	s	strokovnjaki	na	področju	pedagogike	in	
psihologije.	
Učencem	bomo	predstavili	in	jih	opozorili	na	novosti	v	hišnem	redu	in	VN	OŠ	Koseze.	Opozorili	jih	bomo	
na	njihove	dolžnosti	v	vzgojno-izobraževalnem	procesu.	Še	bolj	bomo	poudarili,	da	se	morajo	med	seboj	
spoštovati,	sprejemati	drugačnosti	in	posebnosti	posameznika.	To	naj	velja	za	vse,	ki	delamo	oz.	delajo	
na	OŠ	Koseze.	Povedati	jim,	da	moderna	komunikacijska	tehnologija	ne	sme	biti	več	kot	dobri	in	pravi	
medosebni	odnosi.	
	
Projekti,	v	katere	so	bili	vključeni	učenci	

" Dobre	vesti	iz	naše	šole	
" Eko	učilnica	na	prostem	
" Moj	pogled	na	...	

	
DEVETI		RAZRED	
vodja	aktiva:	Tanja	Rašković	
Razredniki		

razred	 Ime	in	priimek	razrednika	
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9.	a	 Tanja	Rašković	
9.	b	 Matej	Florjančič	
9.	c	 Maja	Mujkić	
	
Realizacija	dnevov	dejavnosti	
Vsi	dnevi	dejavnosti,	ki	so	bili	načrtovani,	so	bili	tudi	realizirani.	Izvedli	smo	interdisciplinarno	ekskurzijo	
(zgo-geo-slo-lum)	
Relacija:	Ljubljana	–	Idrija	–	Kobarid	(Muzej	1.	SV	in	Mlekarna	Planika)	–	Šempeter	nad	NG	–	Ljubljana	
Cilji:		

" aktivno	učenje,	nazornost	in	predstavnost	snovi	
" terensko	delo	,	orientacija	v	naravi	–	praktična	uporaba	zemljevida	,	kompasa	
" medpredmetno	povezovanje	

Zastavljene	cilje	smo	realizirali	s	terenskim	delom,	reševanjem	nalog	na	DL		in	vodenimi	ogledi	in	
preverili	pri	pouku	ZGO	in	GEO.	
	
Priznanja	in	ostali	uspehi	učencev		

Tekmovanje	 Bronasto	priznanje	 Srebrno	priznanje	 Zlato	priznanje	
	 9.A	 9.B	 9.C	 9.A	 9.B	 9.C	 9.A	 9.B	 9.C	
SLJ	–	Cankarjevo	 1	 1	 1	 	 	 	 	 	 	
ANGLEŠČINA	 5	 8	 9	 	 2	 2	 	 	 	
MAT	–	Vegovo	 2	 8	 2	 2	 2	 	 	 4	 	
Logika	 	 6	 3	 	 1	 	 	 	 	
Geografija	 	 	 1	 	 	 	 	 	 	
Zgodovina	 2	 6	 	 	 2	 	 	 2	 	
BIO	–	Proteus	 	 3	 2	 	 	 1	 	 1	 	
KEM	–	Preglovo	 2	 5	 1	 	 	 	 	 1	 	
FIZ	–	Stefanovo	 2	 8	 4	 	 3	 	 	 2	 	
ASTRONOMIJA	–	Dominkovo	 	 2	 	 	 	 	 	 1	 	
RAČUNALNIŠTVO	–	Programiranje	 	 1	 	 1	 	 	 	 	 	
Razvedrilna	matematika	 	 5	 	 	 1	 	 	 1	 	
Nemščina	 	 1	 3	 	 	 	 	 	 	
Francoščina	 	 1	 	 	 	 	 	 	 	
skupaj	 14	 55	 26	 3	 11	 3	 0	 12	 0	
	

Bralna	značka	 9.a		 9.b	 9.c	
Slovenska	 /	 /	 3	
Angleška	 /	 /	 /	
Nemška	 /	 /	 /	

skupaj	 /	 /	 3	
	
Športno	tekmovanje	 1.	mesto	 2.	mesto	 3.	mesto	
	 9.A	 9.B	 9.C	 9.A	 9.B	 9.C	 9.A	 9.B	 9.C	
Veliki	atletski	pokal	 	 	 	 2	 4	 1	 1	 2	 2	
Košarka	(občinsko)	 	 2	 2	 	 	 	 	 	 	
Judo	(državno	prvenstvo)	 	 1	 	 	 	 	 	 	 	
skupaj	 5	 7	 5	
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Posamični	uspehi	na	športnem	področju:	
9.a:					
Učenci	so	uspešno	sodelovali	in	se	uvrstili	na	državno	tekmovanje	iz	demonstracijskega	
eksperimentiranja.	Dosegli	so	srebrno	priznanje	in	nagrado	z	najbolj	zabavno	demonstracijo.		
Zelo	aktivni	pa	so	bili	tudi	pri	delu	šolske	skupnosti	in	šolskega	parlamenta.	
9.b:				/	
9.c:					
Dve	učenki	sta	zelo	uspešno	usklajevali	izven	šolske	in	šolske	aktivnosti	(ena	je	poleg	devetega	razreda	
uspešno	končala	še	prvi	letnik	srednje	baletne	šole,	ena	je	aktivna	plavalka,	ki	nastopa	v	mladinski	
reprezentanci	in	se	redno	udeležuje	mednarodnih	tekem).	
	
Vzgojno	izobraževalno	delo	v	oddelkih	in	razredne	ure	
9.a:	
Poudarek	v	oddelku	smo	namenili	problematiki	nasilja	med	mladostniki	in	reševanju	konfliktov	na	miren	
način,	medvrstniškim	odnosom	in	izboljšanju	medosebnih	odnosov	v	oddelku.	Veliko	časa	smo	namenili	
vprašanju	pojava	nasilja	med	vrstniki,	reševanju	konfliktov,	metodam	reševanja	na	miren	način.	
Pri	tem	sem	aktivno	vključevala	starše,	ŠSS	–	psihologinjo,	razredni	učiteljski	zbor	in	vodstvo	šole.	Prav	
tako	smo	čas	namenjali	sprotnemu	reševanju	nastalih	težav,	aktivnemu	vključevanju	staršev	in	
organizaciji	pomoči	za	izboljšanje	učnega	uspeha	določenim	učencev	pri	posameznih	predmetih.		
Primer	dobre	prakse:	

" vključevanje/	sodelovanje	staršev	pri	izvedbi	različnih	dejavnosti	v	organizaciji	
šole	(Dobrodelni	koncert,	Novoletna	tržnica	in	valeta).	

" Doslednost	pri	izrekanju	vzgojnih	ukrepov	in	postopkih	zapisanih	v	VN	šole	do	konca	šol.	leta!	
	

9.b:	
Poudarek	v	oddelku	smo	namenili	problematiki	nasilja	med	mladostniki	in	reševanju	konfliktov	na					
miren	način,	vrstniškim	odnosom	in	izboljšanju	medosebnih	odnosov	v	oddelku.		
Pri	tem	so	bili	aktivno	vključeni	starši,	ŠSS	–	psihologinja,	razredni	učiteljski	zbor	in	vodstvo	šole.	
	
9.c				
V	tem	šolskem	letu	smo	največ	razrednih	ur	namenili	poklicnemu	informiranju	in	pogovorih	o	srednjih	
šolah.	Pogovarjali	smo	se	tudi	o	medsebojni	pomoči,	bralni	pismenosti,	zdravju	in	preventivi.	
Učenci	so	na	razrednih	urah	aktivno	sodelovali.	
Učenci	so	imeli	zelo	malo	neopravičenih	ur,	nekaj	jih	je	bilo	zaradi	zamujanja.	Špricanja	praviloma	ni	bilo.	
	
Vzgojni	ukrepi	in	opomini	
	
9.a	
V	tem	šol.	letu	sta	bili	izrečena	dva	vzgojna	ukrepa	razrednika	zaradi	zamenjave	testa	pri	MAT,		
pet	vzgojnih	ukrepov	RUZ	zaradi	neopravičenih	ur	in	dva	vzgojna	opomina	zaradi	ponavljajočega						
nasilja	nad	vrstnikom.	
	
9.b:	V	tem	šolskem	letu	ni	bilo	vzgojnih	ukrepov	in	opominov.	
9.c:	V	tem	šolskem	letu	ni	bilo	vzgojnih	ukrepov	in	opominov.	
	
Sodelovanje	s	starši	
Sodelovanje	je	bilo	zelo	dobro,	večina		je	redno	prihajala	na	GU	in	RS.	Potekalo	je	tudi	po	e-pošti	
(opravičila,	reševanje	nastalih	težav,	informacije	o	dejavnostih,	sprotno	spremljanje	šolskega	uspeha	
ipd.).	Predstavniki	staršev	so	vse	starše	v	oddelku	redno	seznanjali	s	tekočimi	dogodki.	Aktivno	je	
potekalo	tudi	sodelovanje	s	ŠSS,	tako	na	področju	izvajanja	DSP,	kot	tudi	glede	aktualnih	vpisov	v	SŠ.	
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Vsebinsko	poročilo	aktiva		
9.a:	
Vsi	učenci	so	pozitivno	zaključili	9.	razred	in	zaključili	OŠ	izobraževanje	ter	se	vpisujejo	v	SŠ.	
Učni	uspeh	je	nekoliko	slabši,	kar	je	razvidno	iz	povprečnih	ocen	pri	posameznih	predmetih	in	povprečne	
ocene	celotnega	oddelka	(4,15),	ki	je	nižja	od	povprečne	ocene	drugih	dveh	oddelkov.	3	učenci	so	razred	
zaključili	s	povprečno	oceno	5,0.	
V	razrednem	poročilu	9.a	so	zapisani	tudi	učenci	z	najboljšim	učnim	uspehom	in	učenci	z	učnimi	
težavami,	z	odločbo	in	brez	odločbe.	
Oddelek	je	bil	medsebojno	zelo	povezan	in	aktiven	pri	številnih	šolskih	dejavnostih,	predvsem	pri	delu	
Šolskega	parlamenta	in	Orffove	skupine,	v	katero	so	bili	v	zadnjih	štirih	letih	vključeni	kar	4	učenci.	
Število	opravičenih,	predvsem	pa	neopravičenih	ur	se	je	v	tem	šolskem	letu	povečalo,	posamezni	učenci	
so	zamujali	in	izostajali	od	posameznih	ur	pouka.	S	problematiko	neopravičenih	izostankov	so	bili	starši	
tekoče	seznanjeni.		
	

9.b:	
Vsi	učenci	so	razred	izdelali	in	dosegli	izredno	visoko	povprečje	zaključenih	ocen.	Samo	v	devetem	
razredu	so	osvojili	55	bronastih,	11,	srebrnih	in	12	zlatih	priznanj	na	šolskih	tekmovanjih.	V	razredu	smo	
imeli	tudi	državnega	prvaka	v	judu.	
	
9.c:		
Vsi	učenci	so	uspešno	zaključili	9.	razred	in	nadaljujejo	šolanje	na	srednjih	šolah.	
Razred	je	vodljiv	in	pozitivno	naravnan,	z	učenci	je	bilo	prijetno	delati,	znali	so	poiskati	konstruktivne	
rešitve.	Z	učenci	drugih	dveh	oddelkov	so	se	bolj	malo	povezovali,	razen	posameznikov.	
Radi	so	sodelovali	v	šolskih	dejavnostih	in	bili	pri	njih	uspešni.	
	
Projekti,	v	katere	so	bili	vključeni	učenci	
9.a:		

" Vzgoja	za	aktivno	državljanstvo	-	Moj	pogled	na	...	
" Med	seboj	si	pomagamo	in	vzpodbujamo	–	Zmorem	sam,	dejavnosti	v	okviru	Šolskega	

parlamenta	
" Eko	učilnica	v	naravi	
" Dobre	vesti	iz	naše	šole	in	našega	mesta	
" Snemanje	zgoščenke	z	orkestrom	ORFF	

	
Splošna	opažanja	6.	–	9.	razred	s	smernicami	dela	za	naprej	
Zaradi	specifik	predvsem	na	vzgojnem	področju	(bodoči	sedmi	razredi)	se	je	za	zelo	učinkovito	izkazalo	
skupno	 načrtovanje	 dela	 razrednega	 aktiva	 in	 sprotno	 evalviranje	 dela.	 Na	 osnovi	 opažanj	 se	 bo	 za	
prihodnje	šolsko	delo	skupaj	s	ŠSS	in	vodstvom	načrtoval	plan	dela	razrednikov.	Izhodišče	načrtovanja	bo	
še	večji	poudarek	za	preventivnih	in	proaktivnih	dejavnostih	šole.	
Ne	glede	na	to,	da	se	učence	sprotno	seznanja	z	novostmi	našega	delovanja	v	okviru	Vzgojnega	načrta	
šole,	tako	da	so	učenci	seznanjeni	s	pravili	Šolskega	in	hišnega	reda,	se	je	predvsem	v	3.	triadi	povečala	
uporaba	predvsem	mobilnih	telefonov,	tudi	med	poukom.	Ne	glede	na	sankcije,	šola	na	tem	področju	ni	
najbolj	uspešna.	Velikokrat	pri	odvzemu	telefona	naletimo	na	nerazumevanje	staršev,	ki	se	z	vzgojnim	
delovanjem	šole	na	tem	področju	ne	strinjajo.	
Zaradi	zlorabe	brezzčičnih	kod,so	bile	izveden	delavnice	na	temo	Varnega	interneta.	Ker	so	se	se	pokazale	
kot	dobre,	jih	bomo	organizirali	tudi	v	prihodnje.	
Zaradi	 medvrstnišjkega	 nasilja	 znotraj	 enega	 oddelka,	 do	 katerega	 imamo	 ničelno	 toleranco,	 so	 bili	
izrečeni	tudi	vzgojni	opomini.	Med	letom	se	je	pojavilo	še	nekaj	manjpih	konfliktov	med	učenci.	Ne	glede	
na	 omenjen	 dogodek,	 ki	 je	 bil	 tudi	 takoj	 sankcioniran,	 učence	 pa	 se	 je	 spremljalo	 s	 pomočjo	
individualiziranih	 programov,	 je	 naša	 šola	 varna	 šola,	 saj	 temu	 z	 raznimi	 preventivnimi	 dejavnostmi	
posvečamo	veliko	pozornost	in	konflikte	sprotno	rešujemo.	
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Poklicna	orientacija	bo	tudi	v	nadalnje	ostala	v	okviru	tabora	za	osmošolce,	saj	so	strnjene	delavnice	bolj	
smiselne	kot	pa	dejavnnosti,	ki	so	razdrobljene	na	več	posameznih	ur	(ni	povezave).		
Glede	na	povečano	število	kršitev	Hišnega	reda	in	šolskih	pravil	se	bo	v	prihodnje	še	večji	poudarek	na	
sprotnem	spremljanju	novosti	v	Vzgojnem	načrtu	in	na	preventivnih	dejavnostih.	Le	te	bodo	razredniki	
načrtovali	na	razrednih	aktivih	za	naslednje	šolsko	leto.	
	
	
PODALJŠANO	BIVANJE		
Vzgojno	izobraževalno	delo	v	podaljšanem	bivanju	v	letu	2016/17	je	potekalo	po	zastavljenem	načrtu.	V	
vzgojno	izobraževalno	delo	smo	vpletali	različne	dejavnosti,	ki	smo	si	jih	zastavili	pred	začetkom	šolskega	
leta.	Uspešno	smo	realizirani	naslednje	dejavnosti	oz.	projekte:	Razred	se	predstavi,	novoletno	rajanje	in	
druženje,	jesensko	čistilno	akcijo,	pustno	rajanje,	medtem	ko	tudi	letos	ni	bil	izveden	načrtovan	kostanjev	
piknik,	 prav	 tako	 ni	 bilo	 zanimanja	 za	 krvodajalsko	 akcijo.	 Med	 drugim	 smo	 skrbeli	 za	 urejenost	 in	
dekoracijo	šolskega	hodnika,	EKO	kotička,	sodelovali	smo	na	Novoletni	tržnici,	Dnevu	odprtih	vrat	in	pri	
ostalih	dejavnostih,	ki	so	zahtevale	naš	angažma	in	sodelovanje.	V	prihodnje	izločamo	kostanjev	piknik	
zaradi	okoliščin,	ki	nam	preprečujejo	izvedbo	(organizacija,	priprava,	angažma	staršev,	peka,	vreme…)	
Najodmevnejši	dogodek	pa	je	bil	Začni	mlad,	tekmuj	pošteno,	ki	ga	je	v	mesecu	septembru	organizirala	
AZS.	Dogodek	na	naši	šoli	 je	bil	tudi	medijsko	podprt.	V	njem	so	sodelovali	vsi	učenci,	vključeni	v	OPB,	
udeležilo	 se	 ga	 je	 tudi	 nekaj	 staršev.	 Pri	 tem	 projketu	 gre	 za	 promocijo	 teka,	 gibanja	 in	
zdravegaudejstvovanja	v	športu	za	najmlajše.	Ob	tej	priložnosti	so	nas	poleg	predstavnikov	atletske	zveze	
obiskali	tudi	Brigita	Bukovec,	Maja	Mihalinec,	Maruša	Mišmaš,	Nejc	Pleško,	Neja	Filipič	in	naša	nekdanja	
učenka	–	perspektivna	atletinja	Neja	Golob.	
	
Delo	 v	 razredih	 in	 izven	 njih	 je	 potekalo	 po	 zastavljenih	 ciljih,	 učenci	 so	 bili	 načeloma	 vodljivi,	
zainteresirani,	radi	so	prihajali	v	PB,	še	vedno	pa	je	opaziti	slabši	odnos	do	svoje	in	šolske	lastnine	(zvezki,	
igrače,	 žoge…)	 ter	 reda	 in	 urejenosti	 šolskih	 prostorov.	 Kar	 nekaj	 poudarka	 smo	 dali	 na	 kulturi	
prehranjevanja,	 skozi	 vse	 leto	 smo	 učence	 redno	 opozarjali	 na	 vedenje	 v	 jedilnici	 in	 v	 učilnicah	 (čas	
popoldanske	malice)	ter	jih	poskušali	navaditi	na	primeren	ton	govorjenja,	vendar	še	vseeno	menimo,	da	
je	potrebno	še	kaj	storiti	glede	tega.	Skozi	vse	leto	smo	vsi	razredi	obiskovali	šolsko	knjižnico	po	urniku,	
učenci	so	v	času	OPB-	ja	obiskovali	tudi	interesne	dejavnosti.	Menimo,	da	bi	se	interesne	dejavnosti	morale	
izvajati	vsaj	po	14.30,	da	bi	imeli	več	časa	za	ustvarjalno	ali	drugo	delo.	Letos	smo	vpeljali	tablo,	ki	starše	
in	druge,	ki	prihajajo	po	otroke,	opozarja,	kje	se	nahajamo.	
	
S	 starši	 smo	 dobro	 sodelovali,	 tako	 vsakodnevno	 kot	 na	 popoldanskih	 GU	 ali	 RS.	 Bili	 so	 odzivni	 na	
priporočila	in	nasvete	učiteljev.	
	
Kot	dobri	praksi,	ki	smo	jih	izpostavili,	sta	se		v	nekaterih	(nižjih)	razredih	izkazali:	

- SPROSTITEV	IN	POČITEK	ob	umirjeni	glasbi	(vsaj	10	min)	
- URA:	 nastavitvena	 ura,	 ki	 učence	 opozarja,	 koliko	 časa	 imajo	 na	 voljo	 za	 neko	 dejavnost	 (DN,	

pospravljanje	učilnice,	igra…)	
	
Delo	v	aktivu	PB	je	potekalo	v	dobrem	duhu,	 izvedli	smo	večino	zastavljenih	ciljev	 in	nalog,	ki	 	smo	jih	
določali	 na	 sprotnih	 sestankih.	 Dobro	 sodelovanje	 pripisujemo	 ustrezni	 ter	 redni	 komunikaciji	 ter	
konstruktivnemu	sprejemanju	kritike.	Odnosi	v	kolektivu	so	tako	korektni	in	zadovoljivi.	
	
Splošna	opažanja	dela	v	OPB	s	smernicami	dela	za	naprej	
Zaradi	zmanjševanja	števila	ur	OPB	se	učenci	različnih	oddelkov	združujejo	v	različne	heterogene,	kar	
otežuje	predvsem	izobraževalno	delo	v	OPB.	Zato	je	pomemebno,	da	je	delo	v	času	usmerjenih	
dejavnosti	poteka	nemoteno.	Zaradi	tega	se	bo	v	prihodnjem	šolskem	letu	upošteval	predlog,	da	se	ID	
začnejo	za	vse	izvajalce	izvajati	po	14.30	uri.	Zelo	pomembno	je	tudi,	da	so	učenci,	ki	obiskujejo	OPB,	
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aktivno	vključeni	v	tsiti	del	razvojnega	načrta,	ki	se	navezuje	na	brano	pismenost.	Zato	bomo	v	
prihodnjem	šolskem	letu	v	okviru	del	usmrejenih	dejavnosti	namenjen	tudi	bralnemu	razumevanju.	
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POROČILO	O	DELU	SPECIALNE	PEDAGOGINJE	
V	letošnjem	šolskem	letu	sem	izvajala	dodatno	strokovno	pomoč	za	premagovanje	primanjkljajev,	ovir	in	
motenj	za	sedem	otrok	s	posebnimi	potrebami,	ki	so	usmerjeni	v	izobraževalni	program	s	prilagojenim	
izvajanjem	 in	 dodatno	 strokovno	 pomočjo.	 Eden	 učenec	 je	 dolgotrajno	 bolan,	 eden	 ima	 kombinirane	
govorno-jezikovne	motnje	in	primanjkljaje	na	posameznih	področjih	učenja,	ostali	pa	le	primanjkljaje	na	
posameznih	področjih	učenja.	S	temi	učenci	sem	imela	13	pedagoških	ur	tedensko.	Vsi	učenci	napredujejo,	
dva	učenca	sta	uspešno	zaključila	osnovnošolsko	obveznost.		
	
Staršem	devetošolcev	sem	svetovala	in	nudila	pomoč	pri	pravočasni	oddaji	vloge	za	preverjanje	odločbe	
o	usmerjanju	ob	spremembi	ravni	izobraževanja	in	vpisu	v	srednješolski	program.	Dogovorili	smo	se	tudi	
za	stike	s	srednjimi	šolam,	če	bi	starši	to	potrebovali.	
	
V	tem	šolskem	letu	je	bilo	izdanih	7	novih	odločb.	Po	trenutno	znanih	podatkih	v	naslednjem	šolskem	letu	
2017/2018	pričakujemo	še	6	novih	odločb	o	usmerjanju.		
	
Z		učenko	iz	1.	razreda,	ki	je	letos	prišla	iz	Beograda,	sem	imela	eno	uro	pedagoško	tedensko	in	ji	nudila	
pomoč	pri	učenju	slovenskega	jezika.	Deklica	je	bila	zelo	motivirana	za	učenje	in	se	je	dobro	vključila	v	
skupino	vrstnikov.	Zelo	je	napredovala	v	razumevanju	slovenščine	in	tudi	v	samem	govornem	izražanju	ter	
zapisih,	tako	da	ni	imela	večjih	težav	pri	rednem	spremljanju	pouka	in	opravljanju	nalog.		
Individualno	pomoč	sem	nudila	tudi	drugim	učencem,	ki	imajo	lažje	in	zmerne	učne	težave	ter	težave	pri	
organizaciji	učenja	in	poznavanju	različnih	učnih	strategij.	V	obravnavi	sem	imela	otroke	z	identitetnimi	
težavami,	z	anksioznostjo	i	depresivnostjo,	s	čustvenimi	in	vedenjskimi	težavami	ter	večjimi	problemi	z	
regulacijo	 čustev.	 Otrokom	 sem	 pomoč	 nudila	 	 kontinuirano	 tekom	 šolskega	 leta	 ali	 pa	 kot	 krizne	
intervencije	ob	koncu	šolskega	 leta	 in	v	primeru	žalovanja	za	tragično	umrlim	sošolcem	v	oddelku	9.	c	
razreda.	V	obravnavo	 sem	vključevala	 tudi	 starše	 	 in	 jih	motivirala	 za	 	 aktivno	 sodelovanje,	 vključno	 z	
izvedbo	zaključnih	evalvacijskih	sestankov	ob	koncu	šolskega	leta.	Na	teh	zaključnih	sestankih	smo	skupaj	
s	starši	in	posameznimi	otroki	pregledali	potek	obravnave,	napredek	ter	načrtovali	sodelovanje	za	naprej.	
	
Kot	 pomočnica	 razredničarke	 sem	 intenzivno	 sodelovala	 z	 učiteljico	matematike	 in	 razredničarko	 6.a	
razreda	 Katjo	 Šolar,	 tako	 pri	 delu	 z	 razredom	 na	 vzgojnem	 in	 učnem	 področju,	 kot	 delu	 s	 starši.	 Na	
razrednih	urah	sva	sodelovali	po	potrebi,	ves	čas	pa	sva	bili	povezani	 in	se	skupaj	 in	sproti	odzivali	na	
različne	dogodke	v	 razredu	 ter	 sistematično	spremljali	 individualno	obravnavane	učence.	Šest	otrok	 iz	
razreda	je	bilo	vključenih	v	individualno	obravnavo	in	spremljanje,	vključno	z	delom	s	starši	teh	otrok	in	
spodbudami	 za	 njihovo	 aktivno	 sodelovanje.	 Bolj	 natančno	 definiranje	 problemov	 v	 tem	 razredu	 ter	
ločevanje	skupnih	od	individualnih	težav	se	je	izkazalo	koz	učinkovito	izhodišče	za	delo.	Na	ta	način	smo	
uspeli	 vzpostaviti	 primerno	 strukturo	 in	 ustrezne	 razmejitve,	 vključno	 z	 individualnim	 prevzemanjem	
odgovornosti,	kar	je	omogočilo,	da	povrnemo	izgubljeni	občutek	zaupanja	in	varnosti,	tako	pri	otrocih,	kot	
pri	starših.	S	tem	smo	posredovali		tudi	sporočilo,	da	se	težave	pojavljajo,	vendar	smo	se	z	njimi	pripravljeni	
soočati	in	jih	obvladovati.	
Z	razredom	sem	bila	v	stiku	tudi	dvakrat	tedensko	med	odmori	ter	na	nekaterih	dnevih	dejavnosti.	
	
Oblikovanje	 individualiziranih	 programov	 na	 začetku	 šolskega	 leta,	 evalvacija	 ob	 polletju	 in	 končne	
evalvacije	s	poročili	so	potekale	tako	kot	predvideva	Zakon	o	usmerjanju	otrok	s	posebnimi	potrebami.	
Nadaljevali	smo	z	enako	organizacijsko	obliko	(	najprej	skupni	del	z	učiteljskim	zborom	od	6.	do	9.	razreda	
in	potem	posebej	pogovor	s	starši,	bodisi,	da	ga	izpeljem	skupaj	z	razrednikom,	z	defektologinjo,	izjemoma	
sama),	saj	se	je	le-ta	do	zdaj	 izkazala	za	ustrezno	in	učinkovito.	S	takšnim	pristopom	so	zadovoljni	tudi	
starši,	 v	evalvacije	pa	vključujem	tudi	otroke	same.	Za	otroke	od	1.	do	5.	 razreda	smo	 imeli	 timske	 in	
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skupne	evalvacijske	sestanke	strokovne	skupine	in	staršev		za	vsakega	posameznega	otroka	posebej,	brez	
posebnega	skupnega	sestanka	strokovne	skupine.		
	
Ob	koncu	 šolskega	 leta	 smo	ponovili	 prakso	prejšnjega	 leta	v	 izvedbi	 končne	evalvacije	 in	oblikovanja	
individualiziranih	programov	 za	naslednje	 šolsko	 leto	2017/2018.	Oboje	 smo	namreč	 združili,	 povezali	
priporočila	iz	končne	evalvacije	in	paralelno	oblikovali	IP	za	vsakega	učenca	za	naslednje	šolsko	leto.	Oboje	
smo	oblikovali	skupaj	s	starši	na	posameznih	srečanjih,	po	sestanku	učiteljskega	zbora.	Neposredno	pred	
začetkom	šolskega	leta	in	v	začetku	septembra	bomo	imeli	začetne	sestanke	strokovnih	skupin	in	staršev,	
predvsem	v	zvezi	z	usklajevanjem	urnikov	in	dokončni	potrditvi	IP-jev.	Ure	DSP	kot	učne	pomoči	učiteljev	
bodo	dokončno	razporejene	ob	koncu	avgusta..	Razporeditev	dela	specialnih	pedagoginj	bomo	prejeli	do	
začetka	šolskega	leta	od	Centra	Janeza	Levca-	oddelka	za	izvajanje	dodatne	strokovne	pomoči.	Na	takšen	
način	naj	bi	imeli	v	začetku	septembra	pripravljene	individualizirane	programe	za	vse	usmerjene	učence	s	
posebnimi	potrebami.	
V	okviru	svetovalnega	dela	sem	redno	sodelovala	z	učiteljicami	obravnavanih	otrok	in	svetovala	v	zvezi	z	
izvedbo	roditeljskih	sestankov	in	delom	s	starši.		
V	okviru	sodelovanja	z	zunanjimi	strokovnimi	institucijami	sem	aktivno	sodelovala	z	Zavodom	za	gluhe	in	
naglušne	 Ljubljana,	Centrom	za	duševno	 zdravje	pri	 Zdravstvenem	domu	Ljubljana	–	Center,	 Centrom	
Janeza	Levca	 in	oddelkom	za	 izvajanje	dodatne	 strokovne	pomoči,	 Svetovalnim	centrom	 ,	Centrom	za	
socialno	delo	 Ljubljana	–	 Šiška	 ter	 Zavodom	za	 šolstvo	RS,	predvsem	oddelkom	za	usmerjanje	otrok	 s	
posebnimi	potrebami.	Vse	šolsko	 leto	sem	sodelovala	z	mobilnimi	specialnimi	pedagoginjami,	mobilno	
tiflopedagoginjo	in	mobilno	surdopedagoginjo	ter	koordinirala	delo	z	otroki,	ki	so	bili	deležni	specialno	
pedagoške	pomoči	mobilne	službe	CJL,	ZGNL	in	Zavoda	za	slepo	in	slabovidno	mladino.	Sodelovala	sem	in	
spremljala	delo	z	učenko	3.	razreda,	ki	ima	stalno	spremljevalko.	
Posebna	pozornost	je	bila	usmerejena	tudi	v	delo	v	1.	a	razredu,	zaradi	specifike	učenca,	ki	je	operedeljen	
kot	dolgotrajno	bolni	učenec.	Na	osnovi	spremljanja	 funkcioniranja	učenca	v	razredu	na	podlagi	mojih	
opazovanj	in	opazovanj	učiteljev,	ki	v	tem	razredu	poučujejo,	sem	na	CSD	Šiška	pošiljala	poročila	in	prosila	
za	 sklic	 medinstitucionalnega	 tima,	 do	 katerega	 je	 prišlo	 v	 mesecu	 marcu.	 Koordinirala	 sem	 tudi	
načrtovanje	dela	s	tem	učencem	v	naslednjem	šolskem	letu.	
	
Šolo	za	starše	sem	koordinirala	tako	kot	prejšnja	leta,	v	sodelovanju		z	dr.	Polajnerjem,	Varnim	internetom	
in	 Centrom	 za	 psihosintezo	 in	 razvoj	 človeških	 potencialov.	 Vsi	 izvajalci	 imajo	 prijavljene	 projekte	 na	
razpisu	MOL-a,	zato	so	njihova	predavanja	in	delavnice	za	šolo	brezplačni	z	izjemo	Rozane	Bažec,	ki	ima	
29.	6.	2017	predavanje	za	kolektiv	na	temo	Kako	se	soočati	s	stresom.		
Sodelovanje	z	učitelji	in	vodstvom	šole	je	potekalo	po	načrtu,	enako	sodelovanje	pri	izvedbi	kolektivnega	
izobraževanja.		
Učiteljem	sem	svetovala		pri	njihovem	individualnem	izobraževanju	in	usposabljanju.	
Sodelovala	sem	v	skupini	za	razvoj.	
Poskusila	sem	motivirati	učiteljice	za	uporabo	dveh	novih	 inštrumentov	za	merjenje	bralnih	zmožnosti	
učencev	od	1.	do	3.	razreda	ter	bralne	teste	za	učence	3.	razreda,	ki	merijo	hitrost	in	stopnjo	razumevanja	
prebranega.	 V	 dveh	 oddelkih	 3.	 razreda	 sem	 izvedla	 bralne	 teste,	 ki	 merijo	 hitrost	 branja	 in	 stopnjo	
razumevanja	 prebranega.	 V	 1.	 d	 razredu	 pa	 sem	 otroke	 testirala	 z	 inštrumentom	 ocenjevalna	 shema	
bralnih	 zmožnosti	 na	 začetku	 in	 ob	 koncu	 šolskega	 leta.	 Rezultati	 testa	 v	 1.	 razredu	 kažejo	 stopnjo	
napredka	in	bodo	vodilo	pri	delu	učiteljice	v	2.	razredu.	
Kot	vsako	leto	sem	tudi	v	šolskem	letu	2016/2017	sodelovala	s	Pedagoško	fakulteto	pri	študentski	praksi	
bila	mentorica	študentki	socialne	pedagogike.	
Udeleževala	sem	se	različnih	strokovnih	aktivov,	študijskih	skupin	in	posvetov	tako	v	šoli,	kot	izven	šole.	
Za	delo	v	šoli	je	bila	še	posebej	pomembna	udeležba	na	seminarju	O	medvrstniškem	nasilju	s	psihološkega	
in	pravnega	vidika	 ter	dobre	prakse	v	 izvedbi	Centra	 za	psihosintezo.	Udeležila	 sem	se	 tudi	 strokovne	
ekskurzije	Društva	 šolskih	 svetovalnih	delavcev	Slovenije	 	 v	 Španiji.	Ob	koncu	 šolskega	 leta	pa	 sem	se	
udeležila	 enodnevnega	 mednarodnega	 izobraževanja	 Razumevanje	 in	 delo	 s	 travmo	 iz	 perspektive	
navezanosti	v	organizaciji	Zavoda	za	izobraževanje,	raziskovanje	in	svetovanje	VEZAL.	
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Spremljala	sem	strokovno	literaturo	in	dajala	predloge	za	dopolnjevanje	strokovnih	gradiv	v	šolski	knjižnici	
(zbirnik	Delo	z	otroki	s	posebnimi	potrebami,	učnimi	težavami;	literatura	s	področja	pozitivne	psihologije).	
Ob	vsem	navedenem	sem	redno	vodila	vso	potrebno	dokumentacijo.	
	

POROČILO	O	DELU	ŠOLSKE		PSIHOLOGINJE	
Delo	psihologinje	v	okviru	šolske	svetovalne	službe:	
Obravnave:	

→ V	svetovalni	proces	 v	okviru	 individualnih	obravnav	 je	bilo	 vključenih	26	učencev.	V	 svetovalni	
proces	so	bili,	če	so	tako	želeli,	vključeni	tudi	njihovi	starši.	Učenci	so	bili	vključeni	v	obravnavo	
zaradi	vedenjskih,	čustvenih	ali	učnih	težav.			

→ Izvajanje	 dodatne	 strokovne	 pomoči	 za	 2	 učenca,	 priprava	 IP-ejev,	 sodelovanje	 na	 uvodnih,	
polletnih	in	končnih	sestankih	po	potrebi	in	v	sodelovanju	z	Metko	Kržišnik-Stagličič.	

	
Karierna	orientacija:	

→ razredne	ure	za	vse	9.r	(predstavitev	postopka	vpisa,	izpolnjevanje	spletnih	vprašalnikov	eVPP	in	
Kam	in	kako),		

→ individualni	razgovori	z	vsemi	devetošolci,		
→ organizacija	ogleda	Srednje	lesarke	šole	v	Ljubljani	in	predstavitve	gimnazije	Šentvid,		
→ organizacija	tržnice	srednjih	šol	(udeležba	23	ljubljanskih	srednjih	šol),		
→ vpis	devetošolcev	v	srednje	šole,		
→ pomoč	učencem	pri	komunikaciji	in	pridobivanju	informacij	o	stanju	prijav	na	srednjih	šolah,		
→ sodelovanje	s	svetovalno	službo	različnih	srednjih	šol,		
→ predstavitev	vpisnega	postopka	staršem	na	roditeljskem	sestanku	9.	razredov,		
→ nudenje	informacij	in	pomoči	staršem	pri	vpisu	in	prenosu	prijav	med	šolami.		
→ Za	8.r	so	bile	na	taboru	v	januarju	izvedene	delavnice	Odkrivanje	svojih	sposobnosti,	interesov	in	

vrednot	ter	Kam	naprej	–	predstavitev	našega	šolskega	sistema.		
	
Vpis	bodočih	prvošolcev:	

→ Vpis	bodočih	prvošolcev,		
→ testiranje	učencev,	katerih	starši	so	želeli	odložitev	šolanja	(13	vlog),		
→ sodelovanje	z	zunanjimi	institucijami	kot	sta	zdravstveni	dom	in	vrtec,	timski	sestanki,		
→ organizacija	 roditeljskega	 sestanka	 za	 starše	 bodočih	 prvošolcev	 (predavala	 ga.	 Gabi	 Vogrinčič	

Čečinovič),		
→ oblikovanje	oddelkov	1.	razredov,		
→ nudenje	pomoči	in	informacij	staršem	bodočih	prvošolcev.		

	
Vpisi:	

" vpisi	novih	učencev	v	različne	oddelčne	skupnosti,	celo	šolsko	leto	
	
Nadarjeni	učenci:	

→ Testiranje	evidentiranih	nadarjenih	učencih,		
→ vrednotenje	testov,		
→ predstavitev	rezultatov	na	sestanku	učiteljskega	zbora,		
→ predstavitev	rezultatov	staršem	in	učencem,		
→ organizacija	tabora	za	nadarjene	učence	v	Seči	v	aprilu	2017.	

	
Sodelovanje	s	starši:		

→ Izvedba	predavanj	za	starše	za	1.r	–	razvojne	značilnosti	6-letnika.		
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→ Izvedba	predavanj	za	sta	rše	za	5.r	–	odraščanje.		
→ Organizacija	predavanja	za	starše	od	7.-9.r	–	Spletno	nasilje	(Špela	Reš,	Logout).		
→ Po	 potrebi	 in	 na	 željo	 učiteljev	 sodelovanje	 na	 govorilnih	 urah	 –	 ob	 učnih	 težavah,	 ob	 izreku	

vzgojnih	 opominov	 in	 hujših	 oz.	 ponavljajočih	 se	 kršitvah,	 pomoč	 pri	 vlaganju	 zahtevka	 za	
usmerjanje	otrok	s	posebnimi	potrebami.		

→ Sodelovanje	s	starši	na	pobudo	staršev	–	večinoma	ob	čustvenih	stiskah	otrok.	
	
Sodelovanje	z	učitelji:			

→ Svetovalno	in	posvetovalno	delo	z	učitelji	v	primeru	vedenjskih,	čustvenih	in	učnih	težav	učencev,	
ob	kršenju	šolskih	pravil,	pomoč	pri	oblikovanju	primarnega	delovnega	načrta	pomoči.		

→ Timski	sestanki	na	Centru	za	duševno	zdravje,	na	Svetovalnem	centru	za	otroke	mladostnike	 in	
starše,	na	Centru	za	socialno	delo		Šiška.		

→ Vodenje	projekta	EPoC.	
	
Druga	sodelovanja:	

→ Sodelovanje	v	šolskem	skladu,	iskanje	in	nudenje	možnih	oblik	podpore	in	pomoči	družinam,	kadar	
je	 zaradi	 njihovih	 socialno-ekonomskih	 stisk	 ogrožen	 učenčev	 telesni,	 osebni	 in	 socialni	 razvoj	
(ZPM,	projekt	Botrstvo,	Rdeči	križ).		

→ Sodelovanje	s	z	zunanjimi	ustanovami	–	ZRSŠ,	Center	za	socialno	delo,	Svetovalni	center	za	otroke	
mladostnike	 in	 starše,	Mladinsko	 zdravilišče	Rakitna,	Center	 za	duševno	 zdravje,	Ambulanta	 za	
avtizem,	Okrožno	sodišče	v	Ljubljani,	zdravstveni	domovi,	timski	sestanki.			

→ Redno	udeleževanje	sveta	staršev.	
→ Redno	udeleževanje	kolegijev	–	sodelovanje	z	vodstvom.	

	
Izobraževanja:	

→ Izobraževanja:	Vedenjsko-kognitivna	psihoterapija,	uporaba	Wechslerjeve	lestvice	inteligentnosti	
za	otroke	–	WISC	3,	EPoC	–	merjenje	ustvarjalnega	potenciala	pri	učencih.	

→ Udeležba	na	študijski	skupini.		
	
Drugo:		

→ Vodenje	projekta	EPoC	–	merjenje	ustvarjalnega	potenciala	pri	učencih	od	1.	do	6.	 razreda	 -	 v	
okviru	Centra	 za	 raziskovanje	 in	 spodbujanje	nadarjenosti.	 S	projektom	smo	uspešno	 zaključili,	
septembra	sledi	še	uraden	zaključek	z	delavnico	za	učitelje	in	podelitvijo	potrdil.		

	

POROČILO	O	DELU	ŠOLSKEGA	KNJIŽNIČARJA	
Šolska	knjižnica	je		informacijsko	središče	šole	in	kot	taka	mora	tudi	ostati.	Zato	je	pomembno,	da	je	odprta	
ves	delovni	čas.	Knjižnica	je	prostor,	kjer	lahko	učenci	in	učenke	ustvarjajo	seminarske	naloge	,	plakate,	se	
pripravljajo	na	razna	tekmovanja,	pišejo	domače	naloge,	se	učijo,	berejo	ali	pa	se	tiho	pogovarjajo.	
Poleg	izposoje	gradiva	sem	vpisoval	knjižno	in	neknjižno	gradivo,	nabavljal	leposlovna	in	strokovna	gradiva	
(v	dogovoru	in	posvetu	z	učitelji	),	popravljal	lažje	poškodovana	gradiva,	urejal	knjižne	police,	ter	vpisoval	
zalogo	knjig	v	sistem	Cobiss3	(cca.	250	naslovov	oz.	450	knjig).	
Z	učitelji	sem	sodeloval	pri	izboru	gradiva	za	domače	branje,	bralno	značko,	seminarske	naloge,		proslave,	
ekskurzije	,	tabore	in	šole	v	naravi,	ob	koncu	šolskega	leta	sva	z	gospo	Majo	Mujkič	organizirala	izmenjavo	
učbenikov	v	okviru	učbeniškega	sklada.		
	
V	dopoldanskem	času	sem	izvajal	bibliopedagoško	delo.	Opravil	sem		skupaj	 	61	bibliopedagoških	ur	z	
razredi,	v	prvi	 triadi	31	ur	 ,	v	drugi	 in	tretji	 triadi	30	ur	 (kot	medpredmetno	sodelovanje	pri	predmetu	
slovenščina).	
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V	šolskem	letu	2016/17	je	bilo	kupljenih	oz.	darovanih		764	enot	gradiva	(v	razmerju	70	%	leposlovnega	
gradiva	 in	30	%	 strokovnega	gradiva	 ),	 za	168	enot	 gradiva	 več	 kakor	 v	 lanskem	šolskem	 letu	 ,	 kar	 je	
približno	četrtina	enote	na	učenca	oziroma	učitelja,	kar		je	v	skladu	s	standardom.	Letos	smo	kupili	24	enot		
gradiva	 v	 tujem	 jeziku	 (10	 v	 angleščini,	 12	 v	 nemščini	 in	 2	 v	 italijanščini)	 za	 potrebe	bralne	 značke	 in	
domače	branje	v	 tujem	 jeziku.	Naročeni	 smo	na	dvaindvajset	 (22)	naslovov	 revij	 in	 časopisov,	dve	 sta	
razvedrilni	ostali	so	strokovni.		
	
S	sedmimi	razredi	smo	v	mesecu	novembru	2016	obiskali	splošno	knjižnico	Šiška	v	okviru	nacionalnega		
projekta	»Rastem	s	knjigo«.		
	
V	knjižnici	so	se	v	dopoldanske	času	izvajale	ure		IP,	DSP,	podaljšani	čas	pisanja	in	delo	z	učenci		iz	tujih	
držav	(Rusije	in		Bosne).	
Šolsko	 knjižnico	 največ	 učencev	 obišče	 	 med	 12.30	 in	 15.00	 uro,	 organizirano	 v	 času	 OPB-ja	 	 ali	
individualno.		
Sodeloval	sem	na	eni	študijski	skupini.	
	
	
POROČILO	O	DELU	ORGANIZATORJA	ŠOLSKE	PREHRANE	

" V	preteklem	šolskem	letu	smo	za	učence	naše	šole	dnevno	pripravljali	640	malic,	610	kosil	in	270	
popoldanskih	malic.	

" Pripravljali	smo	tudi	dietno	prehrano	za	otroke,	ki	takšno	prehrano	potrebujejo.		
" Načrtovala	sem	dnevno	prehrano	otrok	z	upoštevanjem	fizioloških	prehranskih	potreb	glede	

energijske	in	hranilne	vrednosti.	
" Sestavljala	sem	jedilnike,	vključujoč	vse	elemente	zdrave	prehrane.	
" Načrtovala	in	skrbela	sem	za	nabavo	živil	ter	pravilno	skladiščenje	živil.	
" Sodelovala	sem	pri	spremljanju	stroškov	poslovanja	šolske	kuhinje	in	pri	oblikovanju	cen	

prehranskih	obrokov.		
" Dnevno	sem	sprejemala	odjave	in	prijave	prehrane.	
" Organizirala	sem	delo	v	kuhinji,	tako	da	sem	določila	delo	kuhinjskega	osebja,	skrbela	za	

strokovno	in	pravilno	uporabo	živil,	ter	sredstev	za	delo.				
" Skrbela	sem	za	izvajanje	sanitarno-higienskih	priporočil.	
" Skrbela	sem	za	redno	in	pravilno		vodenje	dokumentacije	v	skladu	s	HACCP	načeli	(izpolnjevanje	

obrazcev,	opravljanje	meritev…).	
" Preverjala	sem	učinkovitost	in	primernost	uvedenega	HACCP	sistema	v	naši	kuhinji	ter	ga	

nadgrajevala.	
" Skrbela	sem	za	stalno	lastno	spopolnjevanje	in	izobraževanje.	
" Skrbela	sem	za	stalno	strokovno	usposabljanje	kuhinjskega	osebja.	
" Sprejemala	sem	pobude	in	predloge	oziroma	reklamacije,	ki	se	nanašajo	na	organizacijo	šolske	

prehrane.	
" V	skladu	z	razpisno	dokumentacijo	za	javna	naročila	sem	na	vsake	tri	mesece	izvedla	odpiranje	

konkurence	med	dobavitelji	svežega	sadja	in	zelenjave,	izbrala	najugodnejšega	ponudnika	in	z	
njim	sklenila	pogodbo	o	dobavi.	
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Ob	zaključku	šolskega	leta		2016/2017	je	bilo	v	šoli	v	29	oddelkih	700	učencev	356	dečkov	in	344	deklic.	
	
Prva	triada	(1.	–	3.	razred)	
V	desetih	oddelkih	je	bilo	254	učencev,	126	dečkov	in	128	deklic.	Učenci	prvega	in	drugega	razreda	so	
bili	opisno	ocenjeni,	tretjega	razreda	pa	številčno.	Vsi	napredujejo	v		višji	razred.	
	
3.	razred	
oddelek	 Srednja	ocena	razreda	
3.	a	 4,6	
3.	b	 4,8	
3.	c	 4,6	
	
Druga	triada	(4.	–	6.	razred)	
V	desetih	oddelkih		je	bilo	244	učencev,	125	dečkov	in	119	deklic.Ena	učenka	ni	izdelala	razreda	in	je	
prešolana	na	šolo	z	nižjimi	izobrazbenimi	nivoji.	
Oddelek	 Srednja	ocena	razreda	
4.	a	 4,5	
4.	b	 4,5	
4.	c	 4,4	
5.	a	 4,4	
5.	b	 4,3	
5.	c	 4,2	
5.d	 4,5	
6.	a	 4,2	
6.	b	 4,4	
6.	c	 4,1	
	
Tretja	triada	(7.	–	9.	razred)	
V	devetih	oddelkih	je	bilo	202	učencev,	105	dečkov	in	97	deklic.	Vsi	napredujejo	v	višji	razred.	
Oddelek	 Srednja	ocena	razreda	
7.	a	 4,4	
7.	b	 4,4	
7.	c	 4,3	
8.	a	 4,3	
8.	b	 4,2	
8.	c	 3,9	
9.	a	 3,3	
9.	b	 4,5	
9.	c	 4,1	
Srednja	ocena	šole	je	4,3.	
	
Splošna	opažanja	in	smernice	dela	za	naprej	
Učenci	dosegajo	visoke	rezultate	na	vseh	področjih,	na	kar	ima	prav	gotovo	vpliv	tudi	socialno	okolje	iz	
katerega	 izhajajo.	 Z	 vsakoletnimi	 tabori	 in	 smiselno	 izbranimi	 dnevi	 dejavnosti	 ter	 organizacijo	
nadstandardnih	ekskurzij	imajo	učenci	možnost,	da	znanje,	prodobljeno	v	razredu	nadgradijo	s	terenskim	
delom	in	izkustvenim	učenjem.	
Učitelji	pri	svojem	delu	uporabljajo	različne	pripomočke,	sledijo	novostim,	ki	jih	smiselno	vnašajo	v	pouk,	
kar	se	kaže	tudi	pri	razumevanju	znanja.	K	viskemu	povprečju	pripomorejo	tudi	izbirni	predmeti.	
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Za	še	boljše	delo	pa	je	smiselno	prevetriti	in	poenotiti	kriterji	na	ravni	šole	in	jih	uskladiti	s	cilji,	zapisanimi	
v	Viziji	šole,	da	bodo	rezultati	bolj	primerljivi.	
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Dodatno	strokovno	pomoč	je	v	šolskem	letu	2016/2017	prejemalo	učencev	35.	
Vseh	ur	dodatne	strokovne	pomoči	je	bilo		100	ur	tedensko.	Ure	dodatne	strokovne	pomoči	so	izvajali	
defektologinja,	specialna	pedagoginja,	učiteljice	razrednega	pouka	in	učiteljice	predmetne	stopnje.	
	
Pregled	dodatne	strokovne	pomoči	po	razredih:	2016/2017	
razred	 Število	učencev,	ki	so	

prejemali	
dodatno	strokovno	pomoč	

Število	ur	tedensko	
	

1.	razred	 2	 6	
2.	razred	 1	 2	
3.	razred	 4	 12	
4.	razred	 3	 4	
5.	razred	 5	 11	
6.	razred	 5	 17	
7.	razred	 2	 8	
8.	razred	 7	 23	
9.	razred	 6	 17	
SKUPAJ	 35	 100	
	
	

Število	evidentiranih	nadarjenih	učencev	v	začetku	šolskeha	leta	je	bilo	32,	med	šolskim	letom	je	bilo	10	
otrok	na	novo	identificiranih,	vseh	identificiranih	je	45	.	
Pregled	evidentiranih	in	identificiranih	nadarjenih	učencev	po	razredih:	
Razred	 Št.	evidentiranih	v	š.l.					

2016/17	
Št.	vseh	identificiranih	učencev,	
vključno	š.	letom	2016/17	

3.	razred	 	 	
4	.razred	 5	 	
5.	razred	 8	 5	
6.	razred	 5	 4	
7.	razred	 5	 9	
8.	razred	 4	 10	
9.	razred	 5	 17	
Skupaj	 32	 45	
	
	

	
6.	razred	
	 Republiško	povprečje	 Rezultat	OŠ	Koseze	
SLOVENŠČINA	 51,61%	 54,	95%	
ANGLEŠČINA	 57,35%	 62,88%	
MATEMATIKA	 49,	42%	 53,	95%	
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9.	razred	
	 Republiško	povprečje	 Rezultat	OŠ	Koseze	
SLOVENŠČINA	 46,38%	 53,	30%	
MATEMATIKA	 58,35%	 69,33%	
BIOLOGIJA	 50,92%	 61,	58%	
	
	
EVALVACIJSKO	POROČILO	O	NACIONALNEM	PREVERJANJU	ZNANJA	NA	RAVNI	ŠOLE	
	

6.	razred	
Slovenščina	

Število	učencev		
Razred	 6.	a	 6.	b		 6.	c	
število	učencev	 25	 24	 23	

	
Število	učencev,	ki	je	na	NPZ	pri	posameznem	predmetu	imelo	dodatno	strokovno	pomoč:	iz	6.	c	sta	dva	
učenca.	

	
Večina	učencev	ima	zaključno	oceno	boljšo	od	NPZ.		
Ocenjevanje	med	letom	poteka	napovedano.	Učenci	so	ocenjeni	od	8-	do	12-krat	letno.	To	pomeni,	da	se	
snov	deli	na	manjše	sklope.	Navadno	se	ocenjuje	sklop,	ki	ga	predhodno	poučuješ,	hkrati	pa	to	pomeni	za	
učence,	učenja	tik	pred	ocenjevanjem.		S	tem	pa	privede	do	učenja	na	pamet	in	ne	nekega	poglobljenega	
znanja.	 	 Ocene	 govornih	 nastopov,	 dela	 doma	 pri	 domačem	 branju	 in	 recitacije	 po	 navadi	 učencem	
prinesejo	boljše	ocene,	kar	povprečno	ocene	zviša,	ne	pokaže	pa	se	konkretno	znanje.	Če	bi	primerjali	
samo	ocene	testov,	bi	bile	razlike	med	ocenami	bolj	realne.		

		
Splošne	ugotovitve:	
Šolsko	povprečje	je	za	3,65	odstotka	višje	od	državnega.	
Zelo	dobro	rešene	naloge,	so	naloge,	kjer	so	učenci	dosegli	več	kot	90	%.			
Naloga	 Točke	 Področje	 Cilj	naloge	 Taksonomska	

stopnja	 po	
Gagneju	

Razred	 Opombe	

1.01	 2	 Poznavanje	 teme	
besedila	 in	 bistvenih	
podatkov	
	

V	 katerem	
delu	besedila	
so	 določeni	
podatki	

razumevanje	 4.,	5.,	6.	 Čeprav	 so	 nalogo	
reševali	nad	90	%,	so	
bili	za	0,01	odstotne	
točke	 slabši	 od	
slovenskega	
povprečja.	

2.07	 2	 Razumevanje	
konkretnega	
besedila,	 stalnih	
besednih	zvez	

Naloga	
povezovanja,	
izbrati	
pravilno	
možnost	
med	
ponujenimi	
rešitvami	

razumevanje	 4.,	5.,	6.	 To	nalogo	so	učenci	
rešili	 za	 0,09	
odstotne	točke	bolje	
od	 slovenskega	
povprečja.	

	
Iz	 tabele	 lahko	razberemo,	da	učenci	že	v	nižjih	razredih	dobro	usvojijo	razumevanje	besedila	oz.	 izpis	
bistvenih	podatkov.	Vendar	pa	gre	žal	za	minimalne	standarde.		
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Slabše	rešene	naloge	v	primerjavi	z	državnim	povprečjem	ter	naloge	slabše	rešene	od	45	%.	
Naloga	 Povprečno	

število	
točk	 glede	
na	 šolo	oz.	
državo	

Področje		 Cilj	naloge	 T.	s.	 Razred	 Opombe	

1.01	 1,80	 1,79	 Poznavanje	
teme	besedila	

Določi	 temo	
besedila	 in	
bistvene	podatke	

razumevanje	 4.,	 5.,	
6.	

	

1.02	 0,51	 0,50	 Zmožnost	
selektivnega	
branja	

Določi	 temo	
besedila	 in	
bistvene	podatke	

Razumevanje	 4.,	 5.,	
6.	

	

1.06	 0,87	 0,83	 Vrednotenje	
besedila	 in	
utemeljitev	

Tvori	 skladenjsko	
pravilna	 besedila,	
utemelji	 svoje	
mnenje	

Razumevanje	
uporaba	

	5.,	6.	 	

1.09a	 0,36	 0,33	 Poimenovalna	
zmožnost	

Razloži	 besede	
prebranega	
besedila	

Razumevanje	 5.,	6.	 	

1.09b	 0,40	 0,32	 Metajezikovna	
zmožnost	

Besede	 razvrsti	 v	
besedne	 vrste	 -	
pridevnik	

Znanje	 6.	 	

1.11b	 0,46	 0,35	 Metajezikovna	
zmožnost	

Besede	 razvrsti	 v	
besedne	 vrste	 -	
zaimek	

Znanje	 6.	 	

1.11c	 0,50	 0,40	 Skladenjska	
zmožnost	

V	 zvezah	 odpravi	
ponovitve,	
razume	 in	
uporablja	
temeljne	
jezikoslovne	
izraze	

Razumevanje	
Znanje	

6.	 	

1.11d	 0,52	 0,43	 Poimenovalna	
zmožnost	

Vprašati	 se	 po	
podčrtanih	 delih	
povedi	

Razumevanje	 4.,	 5.,	
6.	

	

1.11e	 0,58	 0,54	 Metajezikovna	
zmožnost	

Prepoznati	
besedno	 vrsto	 -	
prislov	

znanje	 6.r	 Pokriva	 minimalni	
standard,	 a	 je	
obravnavana	 snov	
predvidena	 ob	 koncu	 6.	
razreda.	

1.12	 0,27	 0,19	 Skladenjska	
zmožnost	

Dopolniti	 poved	 z	
oblikovno	
pravilnimi	
besedami	

Razumevanje	 6.r	 	

2.01	 0,62	 0,60	 Poznavanje	
besedila	

Bistveni	podatki	o	
književnem	
besedilu	

Razumevanje	
Znanje	

4.,	 5.,	
6.	

Nalogi	višje	taksonomske	
stopnje,	 naloga	 2.02	 je	
rešena	 bolje	 kot	
slovensko	 povprečje,	
vendar	so	učenci	izbrali	le	
22	%	točk.	

2.02	 0,14	 0,21	 Poznavanje	
strokovnega	
izrazja	

Literarno	
zgodovinsko	
znanje	

Razumevanje	
Sinteza	

6.r	

2.05b	 0,53	 0,57	 Poznavanje	
besedila	
	

Katere	 posledice	
je	 imelo	 ravnanje	
oseb	

Analiza	 5.,	6.r	 Rezultat	je	pod	45%.	

2.08	 0,22	 0,33	 Literarnovedno	
znanje	

Prepoznajo	 dela	
in	 avtorje	

znanje	 5.,	6.r	 Rezultat	je	pod	45%.	
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mladinske	
književnosti	

2.09B	 0,72	 0,82	 Skladenjska	
zmožnost	

Pravopisna	
pravilnost	povedi.	

uporaba	 	 Rezultat	je	pod	45%.	

		
Učenci	so	bili	najuspešnejši	pri	razumevanju	besedila.	
Neuspešni	 so	 bili:	 metajezikovna	 zmožnost	 –	 prepoznavanje	 besednih	 vrst;	 literarnovedno	 znanje	 –	
prepoznavanje	književnih	del	in	njihovih	avtorjev.	

	
Smernice	za	nadaljnje	delo	glede	na	rezultate	preverjanja:		
Snov	s	pridevnikom	in	prislovi	je	predvidena	za	obravnavo	v	mesecu	maju,	zato	se	lahko	zgodi,	da	do	NPZ	
ni	obravnavana.		
Kakor	koli,	na	podlagi	rezultatov	še	vedno	lahko	rečemo,	da	učenci	kljub	številnim	vajam	premalo	usvojijo	
znanje,	predvsem	pa	uporabnost	besednih	vrst.	Da	se	naučijo	zelo	površno,	do	česar	privede	predvsem	
kampanjsko	učenje	 tik	 pred	 testi.	 Še	 večji	 poudarek	bo	 treba	dati	 na	 tvorbne	naloge,	 pri	 ocenjevanju	
znanja	dati	poudarek	uporabnim	nalogam	in	prepoznavanju	besednih	vrst.	Ocenjevanje	mora	biti	še	bolj	
pogosto,	razdeljeno	na	še	manjše	enote,	ki	jih	dobro	utrdimo.		
Učenci	pa	še	vedno	premalo	berejo	navodila,	besedilo	berejo	površno.	
	

Matematika	
Število	učencev		

Razred	 6.	a	 6.	b		 6.	c	
število	učencev	 25	 22	od	24	 23	

	
Število	učencev,	ki	je	na	NPZ	pri	posameznem	predmetu	imelo	dodatno	strokovno	pomoč:	iz	6.	c	sta	dva	
učenca.	

	
Od	70	učencev	je	57	%	učencev	imelo	za	eno	oceno	slabši	uspeh	na	NPZ-ju,	kar	26	%	pa	za	več	kot	eno	
oceno	slabši	uspeh,	kar	pomeni	ena	četrtina	učencev.		
Ocenjevanje	med	letom	poteka	napovedano.	Učenci	so	ocenjeni	od	8-	do	12-krat	letno.	To	pomeni,	da	se	
snov	deli	na	manjše	sklope.	Navadno	se	ocenjuje	sklop,	ki	ga	predhodno	poučuješ,	hkrati	pa	to	pomeni	za	
učence,	učenja	tik	pred	ocenjevanjem.			
S	tem	pa	privede	do	učenja	na	pamet	in	ne	nekega	poglobljenega	znanja.			

		
Splošne	ugotovitve:	
Iz	 sledečega	 lahko	 trdimo,	da	 v	nižjih	 razredih	 (1.	 –	5.	 razreda)	 zelo	dobro	utrdijo	Računske	operacije	
seštevanja	 in	odštevanja	naravnih	števil	do	milijon	ter	obdelavo	podatkov,	kjer	razberejo	 iz	preglednic	
potrebne	podatke.	Učiteljice	v	6.	razredu	opazimo,	da	so	učenci	dobro	pripravljeni	na	sledeče	snovi.		
	
Učenci	so	uspešno	reševali:	
Učenci	so	bili	uspešni	pri	izvajanju	rutinskih	postopkov:	seštevanja	in	odštevanja	naravnih	števil	do	milijon	
ter	branju	podatkov	iz	preglednice.	

	
Neuspešno	so	reševali:	
Zaokroževanju	decimalnih	števil	s	prehodom.		
izračunu	dela	celote.	
Pri	reševanju	enačb	in	neenačb,	saj	jih	še	niso	jemali.		
Razumevanju	besedilnih	navodil	pri	pravilih	za	deljivost.	
Ne	razumejo	pojma	obseg	sestavljenega	lika,	zato	tudi	ne	znajo	razbrati	razdalje	stranic.	
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Nalog
a	

Povprečje	
reševanja	
glede	 na	
šolo	 oz.	
državo	(%)	

Točk
e	

Področje	 Cilj	naloge	 T.	
s.	

Razred	 Opombe	

1.c.2	 39	 40	 1	 Racionalna	
števila	

decimalno	 število	
zaokroži	 na	 dano	
decimalko	

I	 5.		 Zaokroži	 na	 eno	
decimalno	mesto.	
10,99	=	___	

2.b.1	 34	 34	 1	 Racionalna	
števila	

ponazori	 dani	
ulomek	na	številski	
premici	

I	 6.	 Slabo	 rešena	naloga.	
Učenci	 imajo	 težavi	
pri	 razdelitvi	 celote	
na	 dele	 in	 nato	 pri	
določevanju	 dela	
celote.	

2.c.1	 69	 73	 1	 Racionalna	
števila	

izračun	a/b	od	c	 II	 6.	razred	
	
8/9	 od	
72	 =	
____	

Naloge,	 ki	 so	 v	
povprečju	 dobro	
rešene,	 a	 so	 za	
kakšen	 %	 slabše	
rešene	 od	 slo.	
povprečja.	2.c.2	 66	 68	 1	 Racionalna	

števila	
izračun	a/b	od	c	 III	 6.	

	
3/5	 od	
___	=	21	

2.d	 53	 61	 1	 Racionalna	
števila	

desetiški	 ulomek	
zapiše	 z	 dec.	
številko	

I	 6.	razred	
	
1	 5/100	
=	_____	

3.3	 27	 32	 1	 Matematični	
problemi	 in	
problemi	 z	
življenjskimi	
situacijami	

reši	 besedilne	
naloge	(probleme)	

III	 6.		 Napačen	zapis	časa	v	
odgovoru.	 Opazimo,	
da	 je	 že	 postopek	
napačen	v	predhodni	
nalogi.		
	

4.a	 26	 31	 1	 Računske	
operacije	 in	
njihove	lastnosti	

spozna	in	uporablja	
pravila	 za	 deljivost	
z	2	

I	 6.	 Celotna	 naloga	 4.	 je	
bila	slabo	rešene,	ker	
je	to	nova	snov,	ki	se	
vpelje	 v	 6.	 razredu.	
Učenci	 so	 v	
povprečju	zapisali	en	
primer	 številke	 ali	
števke	 in	 zato	 niso	
dobili	 točk.	
<potrebno	pa	 je	bilo	
zapisati	 vse	 možne	
primere.	

4.b	 14	 10	 1	 Računske	
operacije	 in	
njihove	lastnosti	

spozna	in	uporablja	
pravila	 za	 deljivost	
s	3	

I	 6.	

4.c	 34	 33	 1	 Računske	
operacije	 in	
njihove	lastnosti	

spozna	in	uporablja	
pravila	 za	 deljivost	
s	5	

I	 6.	

4.d	 19	 19	 1	 Računske	
operacije	 in	
njihove	lastnosti	

spozna	in	uporablja	
pravila	 za	 deljivost	
z	9	

I	 6.	

4.f	 19	 15	 1	 Računske	
operacije	 in	
njihove	lastnosti	

spozna	in	uporablja	
pravila	 za	 deljivost	
z	2	in	s	3	hkrati	

IV	 6.	

5.a	 51	 67	 1	 Enačbe	 in	
neenačbe	

reši	 enačbe	 in	
neenačbe	 v	 dani	
osnovni	 množici	 s	
pomočjo	 tabele	 in	
določi	 njeno	
množico	rešitev	

II	 6.	 Obe	 nalogi	 sta	 bili	
slabo	 rešeni,	 ker	 z	
učenci	 nismo	 jemali	
te	 snovi,	 saj	 jo	
vzamemo	 šele	 po	
NPZ-jih.	

5.b	 34	 32	 1	 Enačbe	 in	
neenačbe	

s	 premislekom	 reši	
enačbo	 in	
neenačbo	

III	 6.	
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Zelo	dobro	rešene	naloge,	so	naloge,	kjer	so	učenci	dosegli	več	kot	90	%:			

7.	a	 19	 15	 1	 Geometrijski	
elementi	 in	
pojmi	

Usvoji	pojem	kot	 I	 6.	 Učenci	 so	 nalogo	
napačno	reševali,	ker	
zahteva	razumevanje	
orienatacije	
označevanja	
geometrijskih	
elementov.	 To	 pa	 je	
predpisana	snov	za	7.	
razred.	 V	 6.	 razredu	
jo	zgolj	zaradi	NPZ-ja	
razložimo	 in	
utjujemo,	 a	 je	 težka	
za	razumevanje.		

8.a	 83	 84	 1	 Obdelava	
podatkov	

dane	 podatke	
smiselno	 uredi	 v	
preglednico	

I	 5.	 To	 sta	 nalogi,	 ki	 sta	
bili	 v	 povprečju	
dobro	rešeni.	83	%	in	
89	%,	vendar	sta	zgolj	
za	 1	%	 slabše	 rešeni	
od	 slovenskega	
povprečja.	

8.e.1	 89	 90	 1	 Obdelava	
podatkov	

prikaže	 podatke	 s	
prikazom	s	stolpci	

IV	 6.	

9.b.1	 27	 21	 1	 Geometrijski	
elementi	 in	
pojmi	

izračuna	 obseg	
sestavljenega	 lika	
in	 več	
pravokotnikov	

IV	 6.	 Naloga	je	sestavljena	
iz	 dveh	 delov:	
postopka	 in	
odgovora.		
Ker	 učenci	 niso	
prepoznali	 roba	
sestavljenega	 lika,	
vendar	 so	 v	 večini	
računali	 kar	 tri-
kratnik	 obsega	
pravokotnika,	 sledi,	
da	 so	 imeli	 napačen	
postopek	in	tako	tudi	
odgovor.		

9.b.2	 20		 13	 1	 Geometrijski	
elementi	 in	
pojmi	

izračuna	 obseg	
sestavljenega	 lika	
in	 več	
pravokotnikov	

IV	 6.	

Naloga	 Točk
e	

Področje	 Cilj	naloge	 Taksonomska	
stopnja	 po	
Gagneju	

Razred	 Opombe	

1.a.1	 1	 Računske	 operacije	
in	njihove	lastnosti	

pisno	+	in	–	
naravna	št.	
do	milijon	

II	
izvajanje	
rutinskih	
postopkov	

5.	razred	 	

1.b	 1	 Računske	 operacije	
in	njihove	lastnosti	

pisno	+	in	–	
naravna	št.	
do	milijon	

II	
izvajanje	
rutinskih	
postopkov	

5.	razred	 za	 9	 %	 višje	
povprečje	 od	
državnega	nivoja	

8.b	 1	 Obdelava	podatkov	 iz	 prikaza	
razbere	
podatek	

II	 5.	razred	 	
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Smernice	za	nadaljnje	delo	glede	na	rezultate	preverjanja:		
Snovi	kot	so	Enačbe	in	neenačbe	so	učenci	predelali	ob	koncu	šolskega	leta	po	NPZ-ju.		
Pravila	o	deljivosti	v	večini	poznajo,	a	površno	berejo	navodila.	Zato	predlagam	še	poudarek	na	uvajanju	
bralno	učnih	strategij.		
V	7.	razredu	pridejo	snovi	z	besedilnimi	nalogami	in	različnimi	navodili,	kjer	bomo	s	pomočjo	bralno	učnih	
strategij	reševali	naloge.	
Obseg	 in	 ploščina	 likov	 se	 ponovi	 in	 nadgradi	 v	 7.	 razredu,	 zato	 bi	 lahko	 trdili,	 da	 bodo	 pridobili	 na	
razumevanju.		
Potrebno	se	je	zavedati,	da	je	v	6.	razred	prešlo	v	preteklih	letih,	kar	nekaj	snovi	iz	7.	razreda.	Tisti,	ki	niso	
utrdili	 računanja	 z	 naravnimi	 števili,	 težje	 rešujejo	 naloge	 z	 računanje	 z	 decimalnimi	 števili,	 če	 v	 to	
vključimo	še	like	in	telesa	ter	pojme	obseg	in	ploščina,	potrebujejo	čas	in	veliko	vaje,	da	to	usvojijo.	
	
	

Angleščina	
OŠ	Koseze	
Oddelek	 Oddelek/število	

učencev	
Št.	 učencev	 na	
NPZ	

Dosežki	NPZ	pri	angleščini	v	
%	

6.	A	 25	 24	 67,60	
6.	B	 24	 24	 56,70	
6.	C	 23	 23	 45,30	
skupaj	 72	 71	 56,53	
	
Oddelek	 Št.	 učencev	 z	

DSP	
Št.	 učencev	 z	
DSP	na	NPZ	

Dosežki	NPZ	pri	angleščini	v	
%	

6.	A	 0	 0	 0	
6.	B	 0	 0	 0	
6.	C	 2	 2	 2	
skupaj	 2	 2	 2	

	
Celostna	primerjava:	
Preizkus	 je	pokazal,	da	 je	nivo	znanja	angleščine	na	OŠ	Koseze	nad	slovenskim	povprečjem	(49,55	%	 -	
slovensko,	56,75	%	-	OŠ	Koseze).	Razloge	za	to	vidimo	predvsem	v	dejstvu,	da	vse	tipe	nalog,	t.j.	slušno	
razumevanje,	bralno	razumevanje,	razumevanje	besedišča	in	pisno	sporočanje	postopno	uvajamo	že	od	
4.	razreda	naprej.	Torej	so	učencem	naloge	domače	in	se	pri	nacionalnem	preverjanju	znanja	ne	ukvarjajo	
z	 obliko	 naloge	 ampak	 s	 samo	 vsebino.	 Veliko	 poudarjamo	 strategije	 reševanja	 nalog	 in	 branja	 ter	
upoštevanje	navodil.	
		
Razporeditev	dosežkov	na	preizkusu	kaže,	da	so	učenci	približno	enako	uspešno	reševali	naloge	z	vseh	
jezikovnih	področij.		
	
	
	

izvajanje	
rutinskih	
postopkov	

8.c	 1	 Obdelava	podatkov	 iz	 prikaza	
razbere	
podatek	

III	
uporaba	
kompleksnih	
postopkov	

5.	razred	 	
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Slušno	razumevanje	
Pri	1.	nalogi	slušnega	razumevanja	so	učenci	poslušali	krajše	besedilo	o	dogodivščinah	male	čarovnice	in	
njenih	prijateljic.	Naloga	je	bila	izbirnega	tipa	z	enim	možnim	odgovorom.	
Pri	2.	nalogi	slušnega	razumevanja	so	učenci	poslušali	zgodbo	o	dečku	Ramu	in	njegovi	sestrici	Aishi,	ki	
živita	 v	 Himalaji.	 Naloga	 je	 temeljila	 na	 krajših	 vnosih	 slušnih	 besedil,	 ki	 so	 jih	 učenci	 povezovali	 z	
ustreznimi	slikami.	Dve	sliki	sta	bili	odveč	in	sta	imeli	vlogo	distraktorjev.	
	
Bralno	razumevanje	
Naloga	bralnega	 razumevanja	 je	pripovedovala	o	 	britanskih	navadah	 in	dogodkih,	povezanih	s	hrano.	
Naloga	je	zahtevala	kratke	odgovore	na	dana	vprašanja,	vezana	na	besedilo.	Besedilo	je	bilo	razdeljeno	na	
tri	dele,	tako	da	so	učenci	lažje	poiskali	določene	informacije.	
2.naloga:	
Naloga	temelji	na	kratkem	opisu	dečka	Arturja,	ki	ima	rad	živali.	Učenci	so	besedilo	dopolnili	s	povedmi	iz	
preglednice,	ki	so	smiselno	dopolnjevale	besedilo.	Dve	povedi	sta	bili	odveč	in	sta	služili	kot	distraktorja.		
	

Besedišče	
1.naloga	 je	 preverjala	 rabo	 besedišča	 v	 sobesedilu.	 Besedilo	 se	 je	 nanašalo	 na	 preživljanje	 počitnic	 v	
poletnem	taboru	Camp	Green	Cove	v	Severni	Karolini.		
2.	naloga	je	pripovedovala	o	otrocih,	ki	raziskujejo	gobe	v	gozdu.	Tip	naloge	je	dopolnjevanje	besedila	brez	
nabora	besed.	V	pomoč	pri	 tej	nalogi	 je	bila	slika,	s	 	katere	 je	bilo	zahtevane	testne	postavke	mogoče	
prepoznati.	Beseda	je	morala	biti	pravopisno	popolnoma	pravilno	zapisana.	
	
Pisno	sporočanje	
Pri	pisni	nalogi	so	morali	učenci	za	angleško	glasilo	opisati	odraslo	osebo,	ki	 jim	je	še	posebej	pri	srcu.	
Učenci	so	pri	prvi	iztočnici	morali	opisati	odraslo	osebo.	Pri	drugi	iztočnici	so	morali	opisati	kaj	ta	odrasla	
oseba	počne	čez	dan,	medtem	ko	so	za	tretjo	iztočnico	morali	napisati	kaj	učenca	povezuje	s	to	odraslo	
osebo	oziroma	v	čem	se	razlikujeta.		
Učenci	so	s	pomočjo	iztočnic	pisali	kratek	sestavek	na	dano	temo.	Pri	tem	so	uporabljali	ustrezne	slovnične	
strukture	 in	 besedišče.	 Pri	 pisnem	 sporočanju	 so	 učenci	 pokazali	 ustrezno	 znanje,	 da	 zmorejo	 tvoriti	
vsebinsko	ustrezno	besedilo.	Pravilno	so	uporabili	besedišče	na	dano	temo.		
Nalogo	so	rešili	visoko	nad	povprečjem.	Učenci	naše	šole	so	pri	kriteriju	vsebina	visoko	presegli	državno	
povprečje.	
Učenci	so	pozitivno	odstopali	pri	poznavanju,	razumevanju	kakor	tudi	pri	uporabi	znanja.	
	
Smernica	dela	v	prihodnje:	
Dobro	je,	da	se	učence	pred	izvedbo	NPZ-ja	v	podrobnostih	seznani	z	natančnim	potekom	NPZ-ja:	kakšen	
je	namen	šifer,	da	so	v	polah	prazne	strani,	da	med	pisanjem	ne	smejo	postavljati	vprašanj,	da	med	slušnim	
razumevanjem	ne	smejo	dajati	opazk,	saj	imajo	možnost	ponovnega	poslušanja	posnetka,	kjer	dopolnijo	
vse,	kar	jim	pri	prvem	poslušanju	morda	ni	uspelo.	Pomembno	je	tudi	to,	da	pred	samim	potekom	NPZ-ja	
v	maju	tudi	pri	pouku	za	vajo	rešijo	kakšno	polo	s	prejšnjih	let,	ki	se	po	potrebi	tudi	opremi	s	šiframi	in	
ustrezno	ovrednoti.	
Veliko	učencev	je	imelo	odstopanje	med	zaključno	oceno	in	rezultatom	na	NPZ,	ker	pisanja	NPZ-jev	niso	
vzeli	resno,	saj	se	rezultati	ne	upoštevajo	pri	končni	oceni	ali	kjerkoli	drugje.		
	
	

9.	razred	
Slovenščina	

Število	učencev	po	posameznih	oddelkih	
Razred	 9.	a	 9.	b		 9.	c	 Skupaj	
Število	učencev	 25	(27)	 26	(od	27)	 24	(27)	 75	(81)	
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Število	učencev,	ki	je	na	NPZ	pri	posameznem	predmetu	imelo	dodatno	strokovno	pomoč:	6	učencev.	
Iz	primerjave	med	oceno	NPZ-ja	in	zaključeno	oceno	slovenščine	se	razbere,	da	je	od	75	učencev	je	22	
učencev	(29	%)	imelo	za	dve	oceni	slabši	uspeh	na	NPZ-ju,	kar	40	učencev	(53	%)	pa	za	eno	oceno	slabši	
uspeh,	le	13	učencev	pa	enako	oceno.	
Večina	učencev	ima	zaključno	oceno	višjo	od	NPZ.		
	
Ocenjevanje	med	šolskim	letom	poteka	napovedano.	Učenci	so	ocenjeni	od	8-	do	12-krat	letno.	Učna	snov	
se	deli	na	manjše	vsebinske	sklope	posameznega	področja	(jezik	oziroma	književnost).	Navadno	se	oceni	
sklop,	ki	 se	ga	pred	tem	poučuje.	To	daje	učencem	možnost,	da	se	poglobljeno	 in	količinsko	v	večjem	
obsegu	učijo	tik	pred	napovedanim	ocenjevanjem.		Zaradi	količine	podatkov	učenci	marsikatero	snov	tako	
ne	 osvojijo	 dovolj	 poglobljeno,	 kakšne	 vsebine	 pa	 se	 naučijo	 le	 na	 pamet	 in	 jih	 v	 konkretnih	 novih,	
podobnih	 nalogah	 ne	 znajo	 uporabiti.	 Govorni	 nastopi,	 doma	 opravljeno	 domače	 branje	 in	 recitacije	
učencem	prinesejo	boljše	ocene,	kar	povprečno	zviša		le	ocene,	ne	potrjuje	pa	konkretne	kakovosti	znanja	
slovenščine.	Če	bi	primerjali	samo	ocene	pisnih	preizkusov	znanja	(kontrolne	naloge),	bi	bile	razlike	med	
ocenami	bolj	realne.		
Preizkus	iz	slovenščine	je	bil	v	letošnjem	letu	kot	vsa	leta	doslej	dvodelen,	v	razmerju,	kot	ga	določa	tudi	
UN:	40	%	nalog	v	preizkusu	je	bilo	namenjenih	preverjanju	standardov	znanja	iz	književnosti,	60	%	pa	iz	
jezika.	Izhodiščna	besedila	in	naloge	v	preizkusu		

	
Izhodiščni	besedili	 sta	bili	 v	 književnem	delu	preizkusa	 (I.	del)	 letos	dve:	prva	 je	bila	pesem	Vprašanje	
Simone	Kopinšek	 (Ljubezenske,	 Franc-Franc,	Murska	 Sobota	2012),	 druga	pa	pesem	Navodilo	Barbare	
Gregorič	Gorenc	(Navodila	za	randi,	Viharnik,	Ljubljana	2006).	Naloge	ob	besedilu	so	preverjale	recepcijsko	
zmožnost,	 tj.	 zmožnost	 samostojnega	 tihega	branja	neznanega	 književnega	besedila	 ter	 samostojnega	
pisanja	o	oz.	ob	njem	(UN,	standardi	znanja,	str.	93).	V	nalogah	so	morali	učenci	ugotovitve	o	književnem	
besedilu	tudi	ponazoriti,	utemeljiti	in	vrednotiti,	tri	naloge	in	ena	točkovana	enota	pa	so	preverjale	tudi	
literarnovedno	znanje.		

	
Tudi	 v	 II.,	 jezikovnem	 delu	 preizkusa	 so	 učenci	 prebrali	 dve	 izhodiščni	 besedili,	 in	 sicer	 publicistično	
besedilo	Možgani	in	vid	Irene	Štaudohar	(V	glavi	je	nekdo,	ki	ga	ne	poznamo,	Sobotna	priloga	Dela,	12.	7.	
2014)	in	oglasno	besedilo,	ki	je	navajalo	sklope	razstave	Možgani	(http://www.brains.si/).	Obe	besedili	sta	
bili	prirejeni	za	potrebe	NPZ,	drugo	besedilo	je	 imelo	tudi	sliko.	Naloge	iz	 jezika	so	skladno	s	standardi	
znanja	 v	 UN	 (str.	 88)	 preverjale	 zmožnost	 kritičnega	 sprejemanja	 enogovornega	 neumetnostnega	
besedila,	tj.	tihega	branja	in	razumevanja	besedila,	primernega	starosti	učencev.		

	
Zelo	dobro	rešene	naloge,	so	naloge,	pri	katerih	so	učenci	dosegli	več	kot	90	%.			
Naloga	 Točke	 Področje	 Cilj	naloge	 Taksonomska	

stopnja	 po	
Bloomu	

Razred	 Opombe	

2.03	 2	 Zmožnost	
kritičnega	
sprejemanja	
neumetnostnega	
besedila	
	

Razume	
svoji	
starosti	
ustrezno	
besedilo	 in	
določi	
bistvene	
podatke		

razumevanje	 7.,	8.,	9.	 Pri	 tej	 nalogi	 	 (93,5	
%)	so	učenci	za	10,5	
%	 	 odstotnih	 točk	
presegli	 slovensko	
povprečje.	
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2.10.b	 1	 Jezikovna	 in	
slogovna	 zmožnost	
ter	 zmožnost	
nebesednega	
sporazumevanja	

Razloži	
besede	 iz	
besedila	
	

razumevanje	 7.,	8.,	9.	 To	je	najbolje	rešena	
naloga.	 Rešilo	 jo	 je	
97	%	učencev,	kar	je	
za	 2	 %	 bolje	 od	
slovenskega	
povprečja.		

	
2.15.a	 1	 Jezikovna	 in	

slogovna	zmožnost	
ter	 zmožnost	
nebesednega	
sporazumevanja	

Prepozna	
pomensko	
razmerje	 v	
zvezi	 dveh	
povedi,	
pozna	
jezikoslovne	
izraze	
poved	 in	
priredno	
zložena	
poved	

razumevanje,	
znanje	

8.,	9.	 Tudi	 to	 nalogo	 z	
jezikovnega	
področja	 so	 učenci	
rešili	 10	 %	 nad	
državnim	
povprečjem	(92	%).	

	
	
Iz	 tabele	 lahko	 razberemo,	da	 so	učenci	uspešni	pri	 	 razumevanju,	 razlaganju	besed,	 iskanju	bistvenih	
podatkov	 in	 imajo	 osvojeno	 določeno	 konkretno	 znanje,	 vendar	 gre	 le	 za	 doseganje	 minimalnih	
standardov	 znanja.	 V	 taksonomsko	 stopnjo	 razumevanja	 spada	 še	 20	 nalog	 (večina	 nalog	 s	 področja	
književnosti),	vendar	pa	so	učenci	le	pet	nalog	rešili	nad	80	odstotki,	ostale	pa	slabše	(Glej	Tabelo	2:	Prikaz	
dosežkov	po	nalogah).	
	
Slabše	rešene	naloge	v	primerjavi	z	državnim	povprečjem	ter	naloge	slabše	rešene	od	45	%.	
Naloga	 Povprečno	

število	
točk	 glede	
na	šolo	oz.	
državo	

Področje		 Cilj	naloge	 T.	s.	 Razred	 Opombe	

1.03.a	 0,47	 0,43	 Recepcijska	
zmožnost	

Sintetizira	
spoznanja	 o	
besedilu	

razumevanje,	
analiza,	
sinteza	

7.,	 8.,	
9.	

To	 nalogo	 so	
učenci	 reševali	
slabo	 in	 je	 med	
slabše	 rešenimi	
tudi	v	državi.	

1.09	 1,19	 0,97	 Pri	 razvijanju	
recepcijske/bralne	
zmožnosti	 usvoji		
literarnovedno	
znanje,	 pozna,	
razume	 in	
uporablja	
literarnovedne	
izraze	

Pozna,	 razume	
in	 uporablja	
literarnovedno	
znanje	 in	
literarne	izraze	

znanje	 	7.,	
8.,9.	

Naloga	 je	 slabo	
rešena,	 čeprav	
preverja	
minimalne	
standarde	
znanja.	

2.05	 0,62	 0,55	 Zmožnost	
selektivnega	
branja	

Poišče	 dani	
podatek	

razumevanje	 5.,	6.	 Učenci	so	nalogo	
rešili	 le	 27,5	 %,	
kar	 je	 še	 slabše	
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od	 državnega	
povprečja,	 ena	
najslabše	
rešenih	 nalog.	
Naloga	 spada	
med	 najslabše	
rešene	 naloge	
med	 slovenskimi	
devetošolci.	

2.13	 0,66	 0,65	 Jezikovna	 in	
slogovna		
zmožnost	

Pretvori	 premi	
govor	 v	
odvisnega	

znanje,	
uporaba	

7.,	 8.,	
9.		

Nalogo	 so	 rešili	
malo	 slabše	 od	
državnega	
povprečja,	
čeprav	 se	
tovrstno	 znanje	
utrjuje	 od	 6.	
razreda	 dalje	 in	
gre	 za	minimalni	
standard	znanja.	

2.14.b	 0,46	 0,22	 Metajezikovna	
zmožnost	

Opiše	
stavčnočlensko	
sestavo	 stavka	
-	 poimenuje	
stavčni	člen	

Znanje	 7.,	 8.,	
9.	

Najslabše	rešena	
naloga:	 pravilno	
jo	 je	 rešilo	 le	 16	
%,	kar	je	še	nižje	
od	 slovenskega	
povprečja	 (22	
%).	 Naloga	 je	
uvrščena	 	 v	
modro	 področje	
in	 jo	 je	 pravilno	
rešilo	 le	 malo	
devetošolcev,	
čeprav	 preverja	
le	 minimalni	
cilje.	

2.18.c	 0,54	 0,60	 Metajezikovna		
zmožnost	

Piše	 dopise,	
določene		v	UN	
(uradna	
prošnja)	

sinteza,	
analiza,	
uporaba	

9.		 Nalogo	so	učenci	
rešili	 nad	
republiškim	
povprečjem,	
vendar	 še	vedno	
slabo,	le	s	30	%.	

		
Uspešni	
Uspešni	učenci	so	bili	najuspešnejši	pri	razumevanju	besedila.	
Neuspešni	
Metajezikovna	zmožnost	–	prepoznavanje	in	poimenovanje	stavčnih	členov.		
Literarnovedno	 znanje	 –	 prepoznavanje	 književnih	 del	 in	 njihovih	 avtorjev	 in	 uvrščanje	 v	 ustrezno	
književno	obdobje.	
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Opisi	dosežkov	omogočajo	naslednje	sklepe:	
Književni	del	so	uspešneje	reševali	učenci	z	višjimi	dosežki,	več	kot	polovica	točkovnih	enot	je	pripadla	
modremu	območju	(za	jezikovni	del	se	je	to	pokazalo	v	manjši	meri).	Verjetno	je	eden	od	razlogov	izbira	
izhodiščnih	besedil,	ki	sta	res	bolj	nagovarjali	mlade	bralce,	a	so	imeli	z	interpretacijo	precej	težav,	saj	gre	
za	lirsko	besedilo,	s	katerim	imajo	učenci	na	splošno	več	težav	kot	s	pripovednim.	
Tudi	 letošnji	 opisi	 dosežkov	 kažejo,	 da	 številni	 učenci	 po	 9-letnem	 šolanju	 ne	 dosegajo	 niti	 najnižjih	
standardov	 znanja,	 težave	 se	 kažejo	 tako	 v	 eksplicitnem	 slovničnem	 znanju	 kot	 tudi	 v	 (omejenem)	
besednem	zakladu.	Še	posebej	izrazito	pa	se	težave	kažejo	pri	samostojnem	tvorjenju	jezikovno	pravilnih	
zaokroženih	besedil	 (in	 to	ob	besedilu	 katerekoli	 zvrsti	 oz.	 vrste).	 Prav	 jezikovna	pravilnost	 je	 namreč	
element,	ki	vsako	leto	znova	pripade	modremu	območju	in	učenci	tu	dosegajo	najmanj	točk,	čeprav	po	
UN	sodi	med	minimalne	standarde.	
	
Kakor	koli,	na	podlagi	rezultatov	še	vedno	lahko	rečemo,	da	učenci	kljub	številnim	vajam	premalo	usvojijo	
znanje,	predvsem	pa	uporabnost	konkretnega	jezikovnega	znanja.	Da	se	naučijo	zelo	površno,	do	česar	
privede	predvsem	kampanjsko	učenje	tik	pred	testi.	Še	večji	poudarek	bo	treba	dati	na	tvorbne	naloge,	
pri	 ocenjevanju	 znanja	 dati	 poudarek	 uporabnim	 nalogah	 in	 prepoznavanju	 slovničnih	 pojmov.	
Ocenjevanje	mora	biti	še	bolj	pogosto,	razdeljeno	na	še	manjše	enote,	ki	jih	dobro	utrdimo.		
	
Učenci	 pa	 še	 vedno	 premalo	 berejo	 navodila,	 besedilo	 berejo	 površno,	 se	 ne	 osredotočijo	 dovolj	 na	
zahtevano.	Eden	od	razlogov,	da	učenci	(zagotovo)	ne	pokažejo	več	znanja,	je	dejstvo,	da	jim	ta	dosežek	
ne	 pomeni	 veliko,	 saj	 ne	 vpliva	 na	 njihovo	 nadaljnje	 šolanje	 in	 je	 za	 skoraj	 vse	 učence	 to	 le	 še	 eno	
preverjanje,	ki	ga	morajo	opraviti.	
	
	

Matematika	
	
Razred,	kjer	se	je	preverjal	NPZ	in	število	učencev:	

razred	 9.	a	 9.	b		 9.	c	
število	učencev	 25	 22	 23	
	

Glede	na	primerjavo	se	ocene	iz	NPZjev	pri	večini	učencev	(82%)	kar	ujemajo	s	šolsko	oceno.	(31%	ima	
enako	oceno,	50%	odstopa	ocena	samo	z	eno	oceno	navzdol,	1%	odstopa	ocena	za	eno	oceno	navzgor).	
Pri	13%	učencev	pa	se	oceni	razlikujeta	kar	za	dve	oceni.	
	
Naloge,	ki	so	jih	uspešno	reševali:	

naloga	 točke	 področje	 Cilji	naloge	 Taksono
mska	
stopnja	

razred	 opombe	

1.b.1.	 1	 izrazi	 Izračuna	 vrednost	
številskih	 izrazov	
(upošteva	 vrstni	
red	 računskih	
operacij)	

2	 8	 	

3.a.1.	 1	 merjenje	 Uporablja	
pretvarjanje	
merskih	 enot	 pri	
besedilni	nalogi	

1	 6	 	

3.a.2.	 1	 Matematič
ni	
problemi	

Reši	 besedilne	
naloge	

3	 6	 	



	 49	

3.b.1.	 1	 Matematič
ni	
problemi	

Reši	 besedilne	
naloge	

3	 6	 	

7.a.1.	 1	 izrazi	 Izračuna	 vrednost	
izraza,	 ki	 vsebuje	
spremenljivko	

1	 7	in	9	 	

8.b.1.	 1	 Obdelava	
podatkov	

Razume	in	uporabi	
aritmetično	
sredino	

3	 6	 	

	
Naloge,	ki	so	bile	slabo	reševane	(smo	pa	še	vedno	nad	državnim	povprečjem)	

4.d	 1	 Geom.elementi	
in	pojmi	

Razume	 in	 uporabi	
dolžino	 krožnega	
loka	

4	 8	 	

6.d.2	 1	 Geom.elementi	
in	pojmi	

Pozna	 osnovne	
pojme	 pri	 prizmi,	
vlaju,	 piramidi	 in	
stožcu	

1	 9	 	

7.c.1	 1	 Enačbe	 in	
neenačbe	

Reši	 neenačbo	 v	
množici	 realnih	
števil	

1	 9	 	

7.c.2	 1	 Enačbe	 in	
neenačbe	

Reši	 neenačbo	 v	
množici	 realnih	
števil	

3	 9	 	

8.d	 1	 Obdelava	
podatkov	

Oceni	 verjetnost	 s	
sklepanjem	

2	 6	 	

	 	 	 	 	 	 	
	

Naloge,	ki	pa	so	pod	državnim	povprečjem	
8.c.1	 1	 Obdelava	

podatkov	
določi	
aritmetično	
sredino,	 modus,	
mediano	

1	 6	 Obdelavi	
podatkov	
je	
namenjeno	
najmanj	
učnih	ur	(1-
2).	

8.c.2	 1	 Obdelava	
podatkov	

določi	
aritmetično	
sredino,	 modus,	
mediano	

2	 6	 	

Tipi	nalog,	kjer	so	bili	učenci	neuspešni:	
Neuspešni	so	bili	učenci	pri	nalogah	Obdelava	podatkov.	Za	obdelavo	podatkov	je	namenjeno	samo	1-2	
šolski	uri,		kar	je	pa	premalo,	glede	na	to,	da	se	to	snov	vsako	leto	preverja	v	NPZjih.	Zelo	uspešni	so	bili	
pa	pri	nalogah	z	izrazi.	
	
Smernice	za	nadaljnje	delo	glede	na	rezultate	preverjanja:	
V	naslednjem	šolskem	letu	bomo	posvetili	kakšno	uro	več	obdelavi	podatkov.	Bomo	pa	ohranile	tehniški	
dan,	izdelava	geometrijskih	teles,	ker	smo	opazile	pozitiven	vpliv.	
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Biologija	
	
Razred,	kjer	se	je	preverjalo	znanje	na	NPZ,	in	število	učencev.	
58	učencev:	
9.	a	20	učencev	
9.	b	18	učencev	
9.	c	20	učencev	
	
Povprečni	dosežek	po	oddelkih:	
	 	 9.	a:	58,86	%	
	 	 9.	b:	72,86	%	
	 	 9.	c:	54,14	%	
	

ZAKLJUČENA	ŠOLSKA	OCENA	PRI	BIOLOGIJI	V	
DEVETEM	RAZREDU	

REZULTATI	NPZ	

odlično	5	 od	45,71	%	do	97,14	%	
trije	učenci	pod	50	%	
trije	učenci	pod	60	%	
ostali	60	%	in	več	

prav	dobro	4	 od	34	%	do	71,43	%		
1	učenec	pod	40	%	
2	učenca	pod	50	%	

dobro	3	 od	31,43	%	do	65,71	%	
zadostno	2	 20	%	do	48,57	%	
nezadostno	1	 /	

	
Porazdelitev	odstotkov	med	učence	je	zelo	zanimiva.	Nižja	kot	je	zaključena	ocen	v	devetem	razredu	
osnovne	šole,	manjši	je	razpon	od	najboljšega	do	najslabšega	rezultata	posameznega	učenca.	Očitno	
nekateri	učenci	usvojeno	znanje	obdržijo,	drugi	pa	ga	pozabijo,	kljub	temu,	da	so	ga	enkrat/večkrat	
očitno	že	obvladali.	
	
Povprečni	rezultat	učencev	naše	šole	precej	odstopa	navzgor	od	državnega	povprečja.	Še	posebej	pa	
odstopa	povprečni	rezultat	učencev	9.	B.	Skozi	vsa	leta,	ko	sem	jih	poučevala,	je	njihov	rezultat	bistveno	
odstopal	navzgor	v	primerjavi	z	ostalima	dvema	oddelkoma.	Biologija	jih	je	tudi	najbolj	izmed	treh	
oddelkov	zanimala.		
Od	35-ih	postavk,	so	bili	učenci	naše	šole	le	pri	treh	postavkah	pod	državnim	povprečjem.	To	so	
postavke/naloge	11	(-0,04),	12	(-0,07)	in	18.	a	(-0,05).	Pri	nobeni	izmed	postavk	razlika	ni	statistično	
pomembna.	Razlika	je	torej	manjša	od	10	%.	
Pri	vseh	ostalih	postavkah	so	bili	učenci	naše	šole	nad	državnim	povprečjem.	Postavke/naloge	s	
statistično	pomembno	razliko	so	bile	3	(+0,16),	6	(+0,29),	8	(+0,15),	9	(+0,16),	13	(+0,23),	14.	a	(+0,11),	
15.	a	(+0,13),	15.	b	(+0,13),	16.	b	(+0,17),	17.	b	(+0,14),	18.	b	(+0,14),	20.	b	(+0,24),	21.	a	(+0,22),	21.	b	
(+0,19),	22.	a	(+0,21),	22.	b	(+0,17),	23.	a	(+0,12)	in	24.	b	(+0,16).			

	
Statistično	pomembno	so	bili	učenci	naše	šole	boljši	od	državnega	povprečja	pri	18-ih	postavkah	od	35-
ih.	

Učenci	so	dobro	reševali	naloge	vseh	takspnmskih	stopenj.	Znanje	znajo	smiselno	uporabljati	tudi	v	
različnih	danih	situacijah.	
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Uspešno	so	reševali	tudi	zahtevnejše	naloge	in	izkazujejo	znanje	zahtevnejših	bioloških	vsebin,	sposobni	
so	to	znanje	uporabiti	za	razlago	in	deloma	tudi	za	reševanje	novih	danih	situacij.		
	
Naloga,	pri	kateri	so	bili	nekoliko	slabši	se	tiče	celičnega	dihanja,	ki	pri	pouku	natančno	predelamo	in	mu	
namenimo	velio	ur.	Naloga	jih	je	najbrž	zmedla	le	zato,	ker	je	bila	enačba	zapisana	z	besedami,	česar	pa	
niso	videli	od	šestega	razreda.	
	
Smernice	dela	v	prihodnje	
Pri	nadaljnjem	delu	se	bodo	ohranili	prosopi	kot	do	sedaj,	saj	so	se	izkazali	za	uspešne.	Večji	poudarek	
bo		na	izrazoslovju,	čeprav	se	mi	je	zdelo,	da	je	že	sedaj	dovolj	poudarka	na	tem.	Nikoli	pa	učenci	ne	
bodo	mogli	poznati	prav	vseh	izrazov	in	je	to	utopično	pričakovati.		
Veliko	se	učenci	naučijo	tudi	s	pomočjo	izdelave	projektnih	nalog.	Pri	teh	morajo	poiskati	gradivo,	le-
tega	urediti,	narediti	izpiske,	izdelati	maketo	(živali,	notranjega	organa)	in	pripraviti	predstavitev.	Tu	
morajo	uporabiti	veliko	znanja	snovi,	iznajdljivosti	in	veščin	nastopanja.	S	tem	krepijo	svoje	znanje	in	
povezovanje	snovi	v	smiselne	celote.Kot	dobra	praksa	se	je	izkazalo	gledanje	dokumentarnih	filmov	BBC-
ja	(Inside	the	human	body	in	Life),	v	katerih	so	lahko	učenci	vse	znanje,	ki	so	ga	predhodno	usvojili	tudi	
povezali	v	smiselne	celote.	
Zagotovo	je	bilo	potrebno	znanje	šestega,	sedmega	in	osmega	razreda	osvežiti	proti	koncu	letošnjega	
šolskega	leta,	saj	je	snovi	pri	naravoslovju	in	biologiji	ogromno.	Glede	na	zastavljene	cilje,	sposobnosti	
učencev,	mojega	vloženega	dela	in	motivacije	učencev	za	doseganje	visokih	rezultatov	sem	z	rezultati	
letošnjega	NPZ-ja	zelo	zadovoljna.		
	
Splošna	opažanja	in	smernice	dela	za	naprej	
Učenci	so	na	NPZ	uspešni,	kar	dokazujejo	tudi	samo	rezultati.		
Glede	na	rezlutate	učenci	uspešno	rešujejo	naloge	vseh	taksonomskih	stopnjah	in	znanjo	znanje	
uporabljati	tudi	v	novih	situacijah.		
Vendar	pa	analize	posameznih	nalog	pokažejo	tudi	nihanja	znanj,	ki	se	razlikujejo	od	genaracije	do	
generacije.	
Nasplošno	velja,	da	je	najmanj	uspešno	rešene	naloge,	povezane	z	bralnim	razumevanjem	in	
izpispvanjem	bistvenih	podatkov.	
Na	osnovi	analize	bodo	strokovni	aktivi	pripravili	smernice	dela	v	prihodnje	in	bodo	sestavni	del	Vizije	
šole	(področje	poučevanja).	Poudarek	bo	na	poučevanju	veščin,	vezanih	na	startegije	bralnega	
razumevanja.	
Ob	koncu	šolskega	leta	se	bodo	učitelji	udeležili	tudi	izobraževanja	v	organizaciji	RIC	z	namenom,	da	
bodo	znali	rezultate	NPZ	pri	učencih	še	bolje	analiziirati	in	jih	uporabiti	pri	nadalnjem	delu	z	učenci.	
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UVAJANJE	PRVEGA	TUJEGA	JEZIKA	ANGLEŠČINE	V	3.	RAZRED	
DEJAVNOST/PROJEKT:	 Uvajanje	angleščine	v	3.	razred	
Vodja	dejavnosti/projekta:	
	

šolski	projektni	tim	

Člani	skupine:	
	

Lorieta	Pečoler,	Barbara	Kovač	Martinez,	Maja	Mohorič	Naglič,	Darija	
Peternelj,	Nevenka	Lapornik,	Zdenka	Kregar,	Smiljana	Gomboc	
Kopčavar	

Datum	izvedbe:	 Celo	šolsko	leto	2016/17	
	
Cilji	dejavnosti:	

 
 
 
 

 
 
 

Dosežki:	
→ Kakovostno	znanje	učencev	na	področju	poslušanja	in	slušnega	razumevanja,	govorjenja	in	

govornega	sporočanja	ter	osnovno	znanje	na	področju	branja	in	bralnega	razumevanja.	
→ Na	osnovi	povratnih	informacij	učencev	in	njihovih	staršev	so	učenci	za	učenje	tujega	jezika	

visoko	motivirani.	To	velja	tudi	za	otroke	z	učnimi	težavami.	
→ Didaktična	gradiva	in	materiali	za	zgodnje	poučevanje	tujega	jezika	so	bili	uspešno	snovani	in	

izdelani.	
→ Staršem	učencev	tretjih	razredov	je	bila	posredovana	kakovostna	povratna	informacija	v	zvezi	z	

jezikovnim	znanjem	njihovih	otrok.	
	

Ugotovitve:	
Starostne	značilnosti	otrok	so	v	prid	motivaciji	pri	učenju	tujega	jezika.	Temu	prisostvuje	tudi	način	
poučevanja,	ki	pri	učnih	urah	vključuje	več	krajših	aktivnosti	s	čim	več	gibanja,	glasbe,	iger	vlog	in	drugih	
iger,	vizualnih	pripomočkov	itd.	Izbrana	in	izdelana	so	učinkovita	gradiva	za	poučevanje	kot	tudi	za	
učenje.	Učenci	so	zelo	uspešni	na	področju	slušnega	razumevanja	ter	uspešni	na	področju	govornega	
sporočanja.	Količina	branja	in	pisanja	je	v	3.	razredu	še	v	manjšem	obsegu,	saj	naj	bi	se	ti	dve	področji,	
po	učnem	načrtu,	začeli	vpeljevati	šele	proti	koncu	šolskega	leta.	Učenci	so	bili	pri	prvih	poskusih	branja	
znanih	besed	oz.	prepoznavanja	le	teh	zelo	uspešni,	kar	je	dobra	popotnica	za	4.	razred,	ko	se	učence	
intenzivneje	vpelje	v	ti	dve	področji.	
	
Predlogi	za	naprej:	
Ohranili	se	bodo	pristopi	poučevanja	preko	igre	in	različnih	didaktičnih	pripomočkov.	Zahtevnejše	naloge	
se	bodo	smiselno	stopnjevale	glede	na	starost	učencev.		
Smiselno	pa	je	tdui	nadalnje	strokovno	spopolnjevanje,	kjer	je	možnost	imenjave	dobrih	praks	in	
prodobivanja	novih	veščin	za	poučevanje.
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EKO	UČILNICA	V	NARAVI			
DEJAVNOST/PROJEKT:	 Eko	učilnica	v	naravi	
Vodja	dejavnosti/projekta:	
	

Zdenka	Kregar	

Člani	skupine:	
	

Antonija	Seliškar,	Aleša	Velikonja,	Mojca	Vidmar	

Datum	izvedbe:	 Celo	šolsko	leto	2016/17	
	
Cilji	dejavnosti:	
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DIGITALNA	UČILNICA	(Erasmus	+)	
DEJAVNOST/PROJEKT:	 DIGITALNA	UČILNICA	(Erasmus	+)	
Vodja	dejavnosti/projekta:	
	

Nina	Strlič	

Člani	skupine:	 Nina	Strlič	in	sodelujoči	učitelji	
Datum	izvedbe:	 Celo	šolsko	leto	

ZDRAV	ŠOLAR	SI	
DEJAVNOST/PROJEKT:	 Zdrav	šolar	si	
Vodja	dejavnosti/projekta:	
	

Andreja	Duh	

Člani	skupine:	
	

Marjeta	Benčina,	Renata	Pečovnik,	Polona	Klemenčič,	Janja	V.	
Beršnak,	Janja	Miklavčič,	Miha	Miklavčič,	Sandra	Jamnik,	Klavdija	
Kogovšek.	

Datum	izvedbe:	 29.	5.	–	9.	6.	2017	

→ Navajati	otroke	na	samostojni	prihod	do	šole.		
→ Zmanjšati	število	avtomobilov	na	cestah,	ki	vodijo	do	šole,	ter	v	bližini	šol.	
→ Zmanjšati	število	avtomobilov	v	okolici	šol.	
→ Povečati	varnost	otrok,	ki	hodijo	sami	v	šolo.	

Kratek	povzetek	načrtovanja	in	predstavitev	poteka:	
Na	 šoli	 smo	 oblikovali	 skupino	 spremljevalcev,	 k	 projektu	 smo	 prek	 sveta	 staršev	 povabili	 vse	
zainteresirane	 starše,	 ki	 so	 bili	 pripravljeni	 sodelovati	 v	 projektu.	 Preko	 roditeljskih	 sestankov	 smo	
nagovorili	 starše,	 preko	 razrednih	 ur	 pa	 učence	 k	 sodelovanju.	 Na	 podlagi	 prijav	 se	 je	 določila	 pot	 in	
postanki	na	poti,	 kjer	 skupina	vzame	druge	otroke,	 ki	 v	 šolo	hodijo	peš.	 Starši	 so	 z	otroki	počakali	do	
prihoda	 pešbusa,	 če	 so	 prispeli	 prepozno,	 so	 sami	 zagotovili,	 da	 je	 otrok	 varno	 prispel	 v	 šolo.	 Starši	
prostovoljci	so	vodili	pešbus,	eden	od	njih	je	prevzel	vlogo	koordinatorja.	Vsak	"voznik	pešbusa"	je	imel	
popis	učencev,	 ki	 so	uporabljali	 ta	pešbus.	Nagrade	v	obliki	nalepk	 so	 se	uporabljale	kot	 spodbuda	za	
otroke,	da	se	pridružijo	pešbusu.	Ob	koncu,	pa	so	bili	učenci	nagrajeni	z	odsevniki,	tatuji	in	nalepkami.		
V	projektu	 je	 sodelovala	42	otrok	 in	5	 staršev	 spremljevalcev	na	 štirih	 zarisanih	poteh	 iz	 vseh	koncev	
okoliša,	tudi	iz	Podutika.	
	
Ugotovitve:	
Cilji	 projekta	 so	 bili	 realizirani,	 število	 sodelujočih	 staršev	 in	 otrok	 se	 je	 v	 primerjavi	 z	 lanskim	 letom	
povečalo.	Projekt	je	prepoznaven	v	širši	okolici.	
		
Predlogi	za	naprej:	
V	naslednjem	letu	je	potrebno	k	projektu	pritegniti	še	več	staršev.	Izkazalo	se	je,	da	je	potrebno	na	vsaki	
progi	imeti	zanesljivega	koordinatorja,	ki	se	ukvarja	s	prijavami	od	samega	začetka.	Smotrno	je,	da	je	le	ta	
doma	v	tem	istem	okolju,	saj	tako	pozna	otroke	in	oni	njega.	Vsak	koordinator	ozirom	voznik	pešbusa	bo	
kreiral	svojo	skupino	in	svojo	pot,	ker	je	le	tako	dnevno	na	tekočem	s	prijavami.			

	

MED	SEBOJ	SI	POMAGAMA	IN	SPODBUJAMO	
DEJAVNOST/PROJEKT:	 Med	seboj	si	pomagama	in	spodbujamo	
Vodja	dejavnosti/projekta:	 Katja	Šolar	
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Člani	skupine:	
	

Učenci:	Maks	Zajc	(6.	b),	Jon	Osolnik	(6.	b),	Nino	Sajič	(7.	c),	Hugo	
Artur	Košorok	(8.	c),	Maj	Deu	Marinšek	(8.	c),		Nana	Živič	Pauček	(9.	
a),	Matic	Menegalija	(9.	a),	Pika	Hribar	(9.	b),	Hana	Kandus	(9.	b)	in	
Benjamin	Levič	(9.	c)	
Učitelji:	Lorieta	Pečoler,	Maja	Mujkić	in	Andreja	Duh	

Datum	izvedbe:	 Ceo	šolsko	leto	

" organizirano	medvrstniško	druženje	učencev	od	4.	do	9.	razrerda,		

Kratek	povzetek	načrtovanja	in	predstavitev	poteka:
Učenci	so	na	šolski	skupnosti	izrazili	željo	po	medvrstniškem	druženju,	zato	smo	sestavili	skupino	
učencev,	ki	je	organizirala	in	izvajala	medvrstniška	druženja	s	pomočjo	mentorice	Katje	Šolar.	S	pomočjo	
ankete,	ki	smo	jo	sestavili	in	razdelili	na	predmetni	stopnji,	dobili	rezultate,	da	si	učenci	želijo	
organizirano	druženje	z	ogledom	filmov.	Zato	smo	izbrali	dva	termina,	enega	v	februarju	in	drugega	v	
aprilu.	
Organizacija	in	izvedba:	
Skupina	učencev	je	predlagala	tri	aktualne	filme.	V	oddelčni	skupnosti	9.	razredov	so	nato	izbrali	najbolj	
zaželenega.		Skupina	je	pripravila	plakate	in	besedilo	za	objavo	ter	preštela	informativne	prijave	učencev	
zaradi	lažje	izbire	prostora	in	priprave	prostora.	Film	so	si	izposodili	v	splošni	knjižnici.	V	spremstvu	
učiteljev	so	si	ogledali	filma.	Prvič	brez	hrane,	drugič	z	možnostjo	preigrizka,	ki	so	si	ga	prinesli	sami.	Po	
ogledu	filma	so	prostor	uredili	v	prvotno	stanje

Ugotovitve:	
Prvič	smo	se	lotili	takega	projekta,	zato	smo	s	pomočjo	ankete	povprašali	po	željah	in	idejah	učencev.	
Poskusili	smo	z	dvema	ogledoma	filmov	in	ugotovili,	da	so	učenci	uživali,	se	družili,	klepetali,	izmenjali	
ideje	za	naprej	...	Predvsem	pa	skupaj	organizirali	in	izpeljali	dogadka.	Tako,	da	lahko	zapišemo,	da	smo	
zastavljene	cilje	uspešno	dosegli.	Prvič	so	se	udeležili	ogleda	učenci	od	5.	do	9.	razreda.	Ker	je	bil	odziv	
pozitiven,	smo	drugič	povabili	tudi	četrtošolce.	Slednji	so	se	ogleda	udeležili	v	velikem	številu.		

Predlogi	za	naprej:	
Po	pogovoru	s	skupino	in	vodstvom	predlagamo,	da	se	v	naslednjem	letu	izpelje	kino	večere	vsaj	dvakrat	
na	konferenco.	Izkazalo	se	je,	da	je	večja	želja,	da	se	to	izvaja	v	večernih	urah	(npr.	pričetek	18.00)	ter	
proti	koncu	tedna	(petek).	Predlagamo,	da	imajo	učenci	s	seboj	hrano	in	pijačo.		
Poleg	tega	bi	predlagali	tudi,	da	bi	se	vključilo	mlajše	učence	s	prve	trijade.	Lahko	bi	vsaj	enkat	na	
konferenco	predvajal	namesto	silma	animiran	film.	
Za	še	boljše	povezovanje	pa	je	smiselno	uvesti	tudi	kakšne	ples,	saj	so	učenci	izrazili	željo	tudi	po	tej	
dejavnosti.	
	
DOBRE	VESTI	IZ	NAŠE	ŠOLE	
DEJAVNOST/PROJEKT:	 Dobre	vesti	iz	naše	šole	
Vodja	dejavnosti/projekta:	
	

Ivana	madronič	Čelič	

Člani	skupine:	
	

Ivana	Madronič	Čelič,	Dušan	Čerček,	Nino	Ošlak,	učenci	6.	c,	9.	b,	
starši,	šolski	glasbena	skupina	Orff	

Datum	izvedbe:	 1.	9.-24.	6.	2017	

→ predstavijo	šolo,	mesto	in	deželo,	iz	katere	prihajajo,		
→ zbirajo	lepe	misli,		
→ opisujejo	dobra	dejanja	v	neposredni	okolici	-	v	šoli	in	zunaj	nje,…		
→ zapisane	prispevke	pošljejo	po	e-pošti,		
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→ najboljše	objavijo	na	spletnih	straneh	vseh	sodelujočih	šol	in	v	šolskih	glasilih	
→ izmenjajo	mnenja	o	prispevkih	po	e-pošti.		

Cilji	glede	na	temo:	
" Učenci	ozaveščajo	Unesco	cilje	in	jih	prepoznajo	v	delovanju	svojega	okolja.	
" Učenci	poglabljajo	svoje	znanje	in	izsledke	raziskovanja	o	Unesco	vrednotah,	ki	se	skozi	različne	

dejavnosti	izvajajo	na	njihovih	šolah,	dokumentirajo	v	fotografiji	s	spremnim	komentarjem.	
" Skozi	 besedo	 in	 objektiv	 fotoaparata	 se	 zrcalijo	Unesco	 vrednote	 v	 najrazličnejših	 dejavnostih.	

Sodelujoči	s	svojimi	deli	sodelujejo	na	fotografskem	natečaju	Vrednote	naše	šole	skozi	objektiv.	
" Razstava	fotografij	in	prispevov	je	bila	na	OŠ	Senovo	v		okviru	Tabora	ustvarjalcev	dobrih	vesti.	
" Sodelovali	smo	tudi	na	srečanju	otroških	gledaliških	skupin	na	OŠ	Leona	Štuklja,	Maribor.	
" Srečanje	je	bilo	16.	2.	2017	v	sodelovanju		z	OŠ	FRANCA	ROZMANA	STANETA,	Maribor.	
" Skupaj	smo	izvedli	nekaj	skladb	(Orff	OŠ	KOSEZE	in	Orff	OŠ	FRANCA	ROZMANA	STANETA	).		
" Med	1.	in	3.	junijem	2017	je	na	šoli	OŠ	XIV.	divizije	Senovo	potekal	11.	UNESCO	TABOR.	Na	taboru	

so	sodelovali	učenci	iz	naslednjih	osnovnih	šol:	OŠ	Ledina	Ljubljana,	OŠ	Franca	Rozmana	-	Staneta	
Ljubljana,	OŠ	Frana	Kranjca	Celje,	OŠ	dr.	Jožeta	Pučnika	Črešnjevec,	OŠ	Leona	Štuklja	Maribor,	OŠ	
Maksa	Pleteršnika	Pišece,	OŠ	Koseze	Ljubljana	 in	OŠ	XIV.	divizije	Senovo.	V	okviru	tabora	so	se	
učenci	 udeležili	 različnih	 delavnic,	 ob	 odličnih	 Unesco	 vsebinah,	 s	 poudarkom	 na	 knjigi,	 imeli	
okroglo	mizo	na	temo	KNJIGA	s	Tonetom	Partljičem,	se	družili	ob	krušni	peči,	odpravili	na	izlet,	
obiskali	Rejhenburški	grad,	šivali	mošnjičke	in	stkali	nova	prijateljstva.		

" Vse	dejavnosti		in	cilji,	ki	smo	jih	imeli	v	našem	projektu	smo	odlično	izpeljali,	z	doseženim	delom	
smo	ustvarjalci	Dobrih	vesti	zelo	zadovoljni.	

	
Predstavitev	projekta	
Sodelujoče	šole	v	projektu	uravnoteženo	udejanjamo	vse	štiri	Delorsove	stebre	izobraževanja	(učiti	se,	da	
bi	vedeli,	učiti	se,	da	bi	znali	delati,	učiti	se,	da	bi	znali	živeti	skupaj,	učiti	se	biti),	s	poudarkom	na	učenju	
bivanja	 in	sobivanja	v	kulturni	raznolikosti	 in	v	skrbi	za	ohranjanje	kulturne	 in	naravne	dediščine	naših	
krajev,	ob	čemer	se	mladi	vzgajajo	v	samostojne	in	odgovorne	osebnosti.	To	se	trudimo	doseči	z	učenjem	
pozitivnega	 doživljanja	 posameznika	 in	 sveta,	 s	 sprejemanjem	 drugačnosti,	 z	 medgeneracijskim	
povezovanjem	 in	 sodelovanjem,	 s	 spoznavanjem	mest,	 dežel	 in	 kultur,	 z	 ustvarjanjem	 na	 literarnem,	
likovnem,	glasbenem	in	gledališkem	področju.	
Sodelovanje	šol	v	projektu	poteka	pretežno	na	daljavo,	večkrat	na	leto	pa	se	srečamo	tudi	v	živo.	Na	
daljavo	se	povezujemo	preko	elektronske	pošte,	spletnega	glasila,	stiki	v	živo	pa	potekajo	v	okviru	
medmestnih	izmenjav,	vsakoletnega	otroškega	gledališkega	srečanja	Z	odra	na	oder	na	OŠ	Leona	Štuklja	
Maribor	in	sodelovanja	na	tridnevnem	taboru	ustvarjalcev	Dobrih	vesti	na	OŠ	XIV.	divizije	Senovo	(od	
leta	2010	nacionalni	Unesco	ASPnet	projekt)	na	Senovem.	
	
Akcijski	načrt:	

Dejavnost	 Čas	

1.	Nosilna	tema:	FOTO	NATEČAJ:	Vrednote	naše	šole	skozi	objektiv	(foto	prispevki	in	
spremna	besedila).	 Vse	šolsko	leto	

2.	Soustvarjanje	spletnega	časopisa:	poročila	o	našem	ustvarjanju	na	temo	voda	pri	nas	
in	v	svetu	–	najboljši	izdelki	bodo	objavljeni	v	publikaciji	 Vse	šolsko	leto	

3.	Videokonference	na	različne	teme	 Vse	šolsko	leto	

4.	Medmestna,	mednarodna	izmenjava	 Po	dogovoru	

6.	Sodelovanje	v	drugih	Unesco	projektih,	povezanih	z	Dobrimi	vestmi:	
-	Z	odra	na	oder	-	OŠ	Leona	Štuklja	Maribor	
-	Tabor	ustvarjalcev	dobrih	vesti	–	OŠ	XIV.	divizije	Senovo	

Februar	2017	
Junij	2017	(tri	dni)	
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Ugotovitve:	
Na	šoli	se	trudimo,	da	bi	bili	prijazni	do	sebe	in	do	drugih	ter	da	bi	uveljavljali	in	privzgajali	vrednote	
UNESCO	stebrov.	Včasih	se	niti	ne	zavedamo,	koliko	takih	trenutkov	je	vsak	dan	okrog	nas.	Poskusimo	jih	
uloviti	v	objektiv.	Spontane	fotografije,		ki	prikazujejo	resnično	dogajanje.	

Smernice	dela	v	prihodnje:	

SLOVENIJA	RAD	BI	TE	SPOZNAL	
DEJAVNOST/PROJEKT	 Slovenija	rad	bi	te	spoznal	
Vodja	dejavnosti/projekta:	 Zdenka	Hiti	Kalinger	
Člani	skupine:	 Urška	Perko,	Martina	Vozlič	
Datum	izvedbe:	 šolsko	leto	2016/2017	

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

	
Dosežki:	
Učenci	so	Slovenijo	spoznavali	tudi	pri	obravnavi	jezikovne	snovi	(govorni	nastop	Opis	slovenskega	kraja,	
državni/uradni/materni	jezik,	zgodovina	slovenskega	jezika	od	začetkov	do	danes)	in	pri	urah	dodatnega	
pouka	iz	SLJ	(6.–9.	razreda),	kjer	so	pisali	besedila	o	položaju	slovenskega	jezika	danes	in	nekoč.	
Učenci	so	objavili	svoja	razmišljanja	o	literaturi	slovenskih	pisateljev	in	pesnikov	v	šolski	rubriki	Moj	pogled	
na	…		
Učenci	 (od	6.	do	9.	razreda)	so	na	kulturnem	dnevu	ob	dnevu	samostojnosti	 (23.	12.	2016)	predstavili	
svojo	domovino	in	ljudi	v	sliki,	besedi,	filmu,	glasbi,	na	različnih	področjih	življenja	(pomembne	osebnosti,	
film,	šport,	kultura,	naravne	znamenitosti,	narečne	posebnosti	na	Slovenskem,	šege	in	navade	…).		
Šestošolci,	sedmošolci	in	osmošolci	pa	so	na	kulturnih	dnevih	spoznavali	značilnosti	posameznih	pokrajin	
(zgodovinske,	sociološke,	literarne,	etnografske	…).	
	
Splošne	ugotovitve:	
Učenci	so		skozi	različne	oblike	dela	pridobivali	občutek	za	slovensko,	domače,	za	tisto,	kar	bi	jim	moralo	
biti	 najbližje,	 najdražje,	 kar	 spodbuja	 njihovo	 pripadnost	 narodu,	 deželi,	 državi,	 ki	 ji	 pripadajo	 in	 jo	
sooblikujejo.	
Zaznati	 je	 bilo	 (posebej	 v	 9.	 razredu),	 da	 se	 učenci	 zavedajo,	 kako	 pomembno	 je	 za	 obstoj	 njihove	
domovine	 le	 to	 dobro	poznati,	 ceniti,	 ohranjati	 tisto	najboljše,	 se	 zavedati	 bogate	 ljudske	dediščine	 v	
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različnih	 izraznih	oblikah,	gojiti	ponos	 in	spoštovati	vse,	kar	 je	slovensko.	Še	posebej	pa	 je	pomembna	
jezikovna	kontinuiteta,	ki	je	za	vsak	narod	prvotnega	pomena,	za	Slovence	pa	še	posebej,	ker	nas	je	malo	
in	je	tudi	danes	slovenščina	ogrožena,	predvsem	pa	premalo	poznana	v	svoji	narečni	barvitosti,	kar	bi	bilo	
še	posebej	vredno	bolje	poznati	in	ohranjati.	
	
Smernice	dela	za	naprej:	
Predlagamo,	da	se	projekt	nadaljuje	v	naslednjem	šolskem	letu	s	konkretnejšimi	vsebinami,	ki	so	vezane	
tudi	na	tematske	kulturne	dejavnosti.	
	
	
JOŽE	PLEČNIK	POVEZUJE	PRAGO	IN	LJUBLJANO	
DEJAVNOST/PROJEKT	 Jože	Plečnik	povezuje	Prago	in	Ljubljano	
Vodja	dejavnosti/projekta:	 Lorieta	Pečoler	
Člani	skupine:	 Andreja	Rudaš,	Tanja	Rašković,	Miroslav	Erjavec,	Antonija	Seliškar,	

Nevenka	Lapornik,	Marija	Vraničar	
Datum	izvedbe:	 šolsko	leto	2016/2017	
	
Zaradi	odpovedi	sodelovanj	s	strani	praške	šole,	se	projekt	ni	izvedel.	Razlog	odpovedi	je	bilo	slabo	
razumevanje	angleščine	in	pomanjkanje	IKT	tehnologije	praške	šole.	
	
	
	

	
ZDRAV	ŠPORT	
Vadba	je	bila	namenjena	učencem	od	1.	–	6.	razreda.	Dejavnosti	so	obiskovali	učenci	1.	–	5.	razreda.	
Učenci	so	preko	različnih	vadb	nadgrajevali	motorične	sposobnosti,	se	učili	pravih	tehnik	različnih	
športov,	spoznavali	manj	znane	športe	in	se	učii	fair	playa	v	športu.	
Na	ta	način	smo	na	šoli	nadgradili	redno	športno	aktivnost	in	učence	motivirali	za	gibanje	in	jih	odvračali	
od	prekomernega	sedenja.	
Te	športne	dejavnosti	je	smiselno	ohraniti	tudi	v	prihodnje.	
	
MOJ	POGLED	NA	...	VZGOJA	ZA	AKTIVNO	DRŽAVLJANSTVO	
Ta	dejavnost	je	postala	sestavni	del	poučevanja	prii	DKE.,	zgodovini	in	geografiji.	S	pomočjo	aktualnih	
dogajanj	v	deužbi	so	učenci	razvijali	kritično	mišljenje	in	stališča,	se	učili	strpnosti	in	morlane	
odgovornosti.		
Znotraj	te	dejavnosti	smo	izvedli	naslednje	akcije,	kjer	so	učenci	predatvili	svoje	poglede	na	aktualne	
družbene	dogodke:	

- pomen	prijateljstva	
- pomen	zdrave	prehrane	(obeležitev	Tradicionalnega	slovenskega	zajtrka)	
- pomen	branja	
- pomen	ozaveščanja	o	ekoloških	problemih	današnjega	časa	

Ker	je	aktualno	državljanstvo	ena	ključnih	kompetenc	Sveta	Evrope,	je	smiselno,	da	se	ta	dejavnost	
vpelje	tudi	v	ostale	predmete,	da	bodo	učeci	imeli	še	več	priložnosti	razvijanja	kritičnega	mišljenja	in	s	
tem	tudi	bralno	učnih	startegij.	
	
POVEZOVANJE	ŠOLE	S	ŠIRŠO	OKOLICO	
Učenci	 prvih	 razredov	 so	 na	 obisk	 na	 našo	 šolo	 povabili	 naše	 bodoče	 prvošočke,	 jim	 pripravili	 kratek	
kulturni	program	ter	jim	razkazali	našo	zeleno	hiško,	ki	jo	bod	obiskovali	naslednjih	devet	let.	
Drugošolci	in	tretješolci	so	obiskali	svoje	sovrstnike	v	Ribnice	in	tako	ustvarili	stike	med	obema	šolama.	
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Tretješolci	so	spoznavali	okolico	šole	in	obiskali	kmetijo	ter	spoznali,	kako	poteka	delo	na	njej.	Spoznali	so	
tudi	delovanje	banke,	saj	so	jo	obiskali	v	Kosezah.	V	okviru	dneva	odprtih	vrat	pa	so	spoznali	paraolimpijca	
Gala	 Jakliča	 in	 se	 z	 njim	pogovarjali	 o	 drugačnosti.	O	dručanost	 in	 sprejetosti	 so	 se	 pogovarjali	 tudi	 s	
sošolko	Stelo	in	njeno	mamo.	
	
S	slovensko	švedskim	društvom	in	vrtcem	Mojca	sta	pevski	zbor	in	Orff	ter	učenci,	ki	obiskujejo	ID	ples	
organizirali	odmevno	prireditev	Pozdrav	poletju,	ki	je	bila	tudi	medijsko	pokrita.		
Devetošolci	so	bili	ob	koncu	šolskega	leta	povabljeni	v	Infodrom	–	iz	naše	šole	so	v	živo	oddajali	njihove	
priprave	na	valeto.	
Odmevne	nastope	pa	je	imel	tudi	naš	šolski	Orff.	Veseli	december	so	popstrili		z	igranjem	božičnih	pesmi	
pred	 Magistratom,	 sodelovali	 so	 na	 prireditvi	 Ljubljana	 –	 zelena	 prestolnica	 Ljubljane,	 ofzvali	 so	 se	
povabilu	mesta	Celje,	da	zaigrajo	ob	zaključku	bralne	značke	na	njihovem	območju,	uspešno	šolko	leto	pa	
so	zaključili	na	Kongresnem	trgu,	kjer	so	igrali	na	sprejemu	najuspešnejših	devetošolcev	v	Ljubljani.	
Prav	tako	so	posneli	že	4.	zgoščenko	zapovrstjo.	
	
EPOC	TEST	ZA	MERJENJE	USTVARJALNEGA	POTENCIALA	
Učitelji	naše	šole	(1.	–	5.	razred)	so	sodelovali	pri	nadgradnji	obstoječega	testa	ustvarjalnega	potenciala	
(za	nadarjene	učence)	in	tako	pripomogli	k	oblikovanju	standarda,	ki	bo	veljal	za	celotno	Slovenijo.	
Preko	celega	šolskega	leta	so	učitelji	z	dovoljenjem	staršev	testirali	naključno	izbrane	učence,	rezultate	pa	
pošiljali	v	bazo	na	Pedagoško	fakulteto.	Redno	so	se	udeležavali	tudi	evalvacij.	Končna	evalavacija	bo	v	
mesecu	septembru,kjer	bodo	učitelji	seznanjeni	z	rezultati	in	standardom,	ki	so	ga	pomagali	razvijati.	
	
SPOZNAVANJE	KITAJSKE	KULTURE	IN	JEZIKA	
Učenci	so	se	preko	različnih	dejavnosti	v	1.	Triadi	seznanjali	z	osnovami	kitajskega	jezika,	spoznavali	so	
kitajsko	kulturo	 in	družbo	 in	 tako	spoznavali	 kulturno	 raznolikost	 in	 se	učili	 strpnosti.	Učenci	 so	na	na	
ustvarjalen	 in	 poglobljen	 način	 spoznavali	 kitajsko	 kulturo	 ter	 hkrati	 ob	 stalni	 prisotnosti	 naravnega	
govorca	 (kitajske	 učiteljice)	 in	 sinologa	 usvajali	 kitajski	 jezik.	 Glede	 na	 trenutno	 svetovno	 situacijo,	
kitajščina	postaja	vse	bolj	»popularen«	 jezik,	ki	se	ga	učijo	mnogi	po	svetu.	Učenci	so	dobili	vpogled	v	
kitajski	jezik	in	kulturo,	ki	lahko	predstavlja	pomemben	temelj	za	nadalje	učenje	kitajskega	jezika.		Hkrati	
pa	so	prek	nastopov,	prireditev	in	razstav	spoznavali	projektno	in	timsko	delo.	V	letošnjem	šolskem	letu	
smo	se	uspeli	povezati	z	vsemi	slovenskimi	Konfucijevimi	učilnicami.	Rezultat	je	bila	čudovita	prireditev	v	
Kinu	 Šiška,	 kjer	 so	 tako	 vrtčevski	 otroci	 kot	 tudi	 učenci	 in	 dijaki	 osmislili	 svoje	 znanje	 skozi	 družbeno	
angažiranost.  
	
Splošna	opažanja	in	smernice	dela	za	naprej	
Tudi	v	prihodnje	bomo	nadaljevali	s	projekti,	ki	smo	smisleno	vpeti	v	naše	vzgojno	izobraževalnim	delom	
in	ki	podpirajo	naše	prednostne	naloge	in	cilje.	
Vendar	pa	je	potrebno	paziti,	da	le	teh	ni	preveč	in	da	ne	preobremenijo	dela	tako	učencev	kot	učiteljev.	
Športne	dejavnosti	bomo	v	1.	triadi	razširili	z	dodatnim	učiteljm	športa,	projavili	pa	se	bom	na	Zdrav	
življenski	slog,	ki	bo	nadomestil	Zdrav	šport.	
Uspešno	izvedene	projekte,	ki	se	lahko	izvajajo	med	samim	poukom	bomo	v	prihodnjem	šolskem	letu	
izvajali	kot	dejavnosti	(Slovenija,	rad	bi	te	bolje	spoznal,Moj	pogled	na...).	
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Glavni	 cilj	 delovanja	 Sveta	 staršev	OŠ	Koseze	v	 šolskem	 letu	2016/2017	 je	bil	 dobro	 sodelovanje	med	
učenci,	 učitelji	 in	 starši.	 Poudarek	 je	 bil	 na	 ustvarjalnem	 sodelovanju	 med	 starši	 in	 vodstvom	 šole,	
izboljšanju	 reševanja	 tekoče	 problematike,	 aktivnem	 sodelovanju	 pri	 delovanju	 šolskega	 sklada	 ter	
spremljanju	sprememb	šolske	zakonodaje.	
Svet	staršev	se	je	sestal	na	treh	rednih	sejah	(27.	9.	2016,	15.	3.	2017,		6.	6.	2017).	Prisotnost	na	sejah	je	
bila	 visoka,	 dobro	 je	 potekalo	 sodelovanje	 in	 komunikacija,	 sprejeti	 sklepi	 so	 bili	 hitro	 realizirani.	
Predstavniki	razredov	so	dobro	opravljali	svojo	nalogo	v	razredu	in	v	svetu	staršev,	pretok	informacij	preko	
elektronske	pošte	je	potekal	dobro.	Na	sejah	smo	starši	izražali	različna	mnenja	z	vprašanji,	pobudami,	
kritikami	 in	 pohvalami.	 Razpravljali	 in	 obravnavali	 smo	 poročila	 in	 predstavitve	 o	 različnih	 zadevah,	
sprejemali	sklepe,	volili	predstavnike	v	UO	sklada,	izvedli	volitve	za	člane	Sveta	šole	za	obdobje	5	let,	izvolili	
predsednika	in	podpredsednika	Sveta	staršev	za	obdobje	3	let	ter	sodelovali	na	različnih	področjih	dela	
šole:	

ü Poročilo	o	vzgojno	izobraževalnem	delu	v	šolskem	letu	2015/2016.	
ü Predstavitev	Letnega	delovnega	načrta	za	šolsko	leto	2016/17.	
ü Sprejeli	in	realizirali	načrt	dela	Sveta	staršev	za	šolsko	leto	2016/17.	
ü Poročila	šolskega	sklada.	
ü Poročila	svetovalne	službe.	
ü Poročila	o	delu	Sveta	šole.	
ü Izvedli	volitve	članov	UO	sklada.	
ü Izvedli	volitev	za	člane	Sveta	šole.	
ü Izvedli	volitve	za	predsednika	in	podpredsednika	Sveta	staršev.	
ü Aktivno	 sodelovali	 pri	 dobrodelnih	 akcijah	 šolskega	 sklada	 (novoletna	 prireditev,	 prireditev	 »Kličemo	

pomlad«).	
ü Obravnavali	učni	uspeh	in	realizacijo	vzgojno	izobraževalnega	dela	v	1.	ocenjevalnem	obdobju	2016/2017.	
ü Obravnavali	poročila	razredov,	pobude	in	vprašanja	z	roditeljskih	sestankov	ter	tekočo	problematiko.	
ü Seznanili	s	projektoma	PEŠBUS	in	BICIVLAK.	
ü Seznanili	s	prireditvijo	»Pozdrav	poletju«	v	sodelovanju	s	slovensko	švedskim	društvom	in	MOL.	
ü Podali	soglasje	k	skupni	nabavni	ceni	delovnih	zvezkov	in	drugih	učnih	gradiv	za	šolsko	leto	2017/2018.	
ü Seznanili	z	vsebinami	in	organizacijo	pouka	v	šolskem	letu	2017/2018.	
ü Seznanili	z	evalvacijo	Vizije	šole.	
ü Seznanili	z	dejavnostmi	ob	dnevu	odprtih	vrat	in	pripravah	na	40-letnico	šole.	
ü Seznanili	z	informacijami	o	vpisu	šolskih	novincev	za	šolsko	leto	2017/18.	
ü Spremljali	spremembe	šolske	zakonodaje.	
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	V	 Skladu	 si	 skupaj	 s	 šolo	 prizadevamo	 pomagati	 našim	 učencem	 in	 učiteljem	 tako	 pri	 šolskih	 kot	 pri	
zunajšolskih	dejavnostih	 in	dogodkih.	Sledimo	 in	 razvijamo	vizijo	 -	 čimbolj	kakovostno	šolsko	okolje	 in	
pouk	v	šoli	ter	omogočanje	enakih	možnosti	za	vse	učence.	Zakonsko	določene	namene	Sklada	v	naši	šoli	
združujemo	s	človeško	medsebojno	občutljivostjo	in	solidarnostjo	ter	razvojem	inovativnosti.		
Zbrani	denar	namenjamo:		
- socialno	šibkejšim	učencem	-	sofinaciramo	šolske	tabore,	šole	v	naravi	ter	različne	dejavnosti	v	okviru	

šole,		
- del	denarja	namenimo	nakupu	učnih	pripomočkov	in	dejavnosti,		
- podpiramo	in	nagrajujemo	nadarjene	in	prizadevne	učence.		
	
V	Upravnem	odboru	Sklada	OŠ	Koseze,	ki	šteje	7	članov,	so	bile	v	preteklem	šolskem	predstavnice	staršev,	
ga.	Smiljana	Zajec	(predsednica),	ga.	Maja	Bezovšek,	ga.	Andreja	Metelko	in	ga.	Tjaša	Šteblaj,	predstavniki	
šole	pa	ga.	Greta	Mišič,	ga.	Magda	Možina	in	g.	Mihajlo	Milojević.		
V	šolskem	letu	2016/2017	smo	se	člani	UO	Sklada	sestali	na	šestih	rednih	sejah,	izpeljani	pa	sta	bili	tudi	
dve	korespondenčni	seji.		
Šolsko	leto	2016/2017	zaključujemo	skladno	z	zastavljenim	načrtom.		
Izvedli	smo	vse	načrtovane	aktivnosti:		
- decembra	2016	smo	organizirali	novoletno	tržnico,	s	katero	smo	zbrali	2184,00	EUR		
- decembra	2016	smo	prejeli	donacijo	v	vrednosti	50,00	EUR		
- marca	2017	smo	pomagali	pri	organizaciji	spomladanskega	koncerta	Kličemo	pomlad,	kjer	smo	zbrali	

2687,31	EUR,	dodatnih	835,00	EUR	pa	smo	prejeli	z	licitacijo	podarjenih	izdelkov		
- marca	 2017	 smo	 od	 Lions	 kluba	 Ljubljana	 Forum	 prejeli	 donacijo	 v	 vrednosti	 1200,00	 EUR	 za	

sofinanciranje	toplega	obroka	dvema	učencema	iz	socialno	ogroženih	družin		
- aprila	2017	smo	ob	dnevu	odprtih	vrat	šole	s	prodajo	okrepčil	zbrali	293,17	EUR		
- mesečno	 je	 Sklad	 prejel	 v	 povprečju	 400,00	 EUR	 iz	 naslova	 prispevkov	 staršev	 v	 akciji	 »pomoč	

sošolcu«		
	
Vsa	sredstva	porabimo	po	dogovoru	in	pregledno.	V	šolskem	letu	2016/2017	je	bila	poraba	naslednja:		
- Na	predlog	psihologinje	ali	razrednikov	in	smo	v	šolskem	letu	2016/2017	odobrili	celotno	ali	delno	

financiranje	taborov	in	obšolskih	dejavnosti	21	učencem	v	skupnem	znesku	2261,12	EUR.		
- Na	osnovi	prijav	na	razpis	sklada	ter	razpoložljivih	sredstev	smo	odobrili	sofinanciranje	nakupa	učnih	

pripomočkov	v	znesku	2.405,38	EUR.		
- Na	podlagi	prijave	pa	smo	sofinancirali	 tudi	dva	projekta,	 in	sicer	Tabor	za	nadarjene	 in	zaključni	

nagradni	izlet	v	skupnem	znesku	2.300,00	EUR.		
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Na	osnovi	evalvacij,	ki	smo	jih	opravili	v	mesecu	juniju	in	avgusto	2017,	smo	zastavili	smernice	dela	za	
prihodnje	šolsko	leto.	
Ohranili	smo	dejavnosti	in	pristope,	ki	so	se	pokazali	za	dobre,nadgradili	in	doplnili	pa	bomo	tiste	
dejavnosti,	pri	katerih	se	je	pokazalo,	da	so	stvari	lahko	še	boljše	in	da	jih	dopolnimo.	
Vse	to	bo	predstavljeno	v	letnem	delovnem	načrtu	za	šolsko	leto	2017/18.	

	


