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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 735 učenk in učencev v 30 
oddelkih od 1. do 9. razreda, od tega 352 deklet in  383 dečkov.  
Oddelke podaljšanega bivanja je obiskovalo 406 učencev v 15 oddelkih.  
 
Do načrtovanih ciljev v LDN smo prišli po različnih poteh, ker upoštevamo različnost, ki bogati 
posameznika, skupino ter postavlja nove meje možnega.  
 
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. 
 
Šolsko leto 2017/18 je bilo nekaj posebnega, saj smo obeležili 40 letnico naše šole preko različnih 
prireditev in dejavnosti,	pomembnejša praznovanja pa so potekala v štirih večjih vsebinsko zaokroženih 
sklopih. S praznovanjem smo pričeli v mesecu oktobru, ko smo v sodelovanju s Šolskim skladom pripravili 
jesenski piknik s športimi igrami, na katerih smo se prav prijetno družili učenci, starši in učitelji. Pripreditev 
je imela tudi dobrodelno noto, saj je Sklad pripravil srečelov, s katerim je pridobil sredstva za svoje 
delovanje. Glavno praznovanje je potekalo 2. decembra 2017 ob dnevu odprtih vrat, ko so učitelji za starše 
in učence pripravili različne dejavnosti, slovesnost pa smo prav prijetno zaokrožili s slavnostno prireditvijo, 
kjer so bili predstavljeni najpomembnejši dogodki naše šole. Na prireditvi je sodelovalo nekaj naših bivših 
uspešnih učencev, med povabljeni pa so bili tudi nekdanji učitelji in povabljeni gostje iz MOLa in sosednjih 
šol ter vrtcev. 
Obeležitvi okrogle obletnice je bil posvečen tudi tradicionalni koncert Kličemo pomlad, ki smo ga letos 
prvič izvedli s pomočjo sponzorskih sredstev v Kinu Šiška. Tudi ta prireditev je požela veliko odobravanja 
in pozitivnih odzivov. Praznovanje pa smo uspešno zaokrožili ob koncu šolskega leta z glabenim koncertom 
Omarja Naberja za naše učence. V vse prireditve so tako naši učitelji, učenci, pa tudi nekateri starši vložili 
veliko truda in svojega prostega časa, zato sem prperičana, da nam bodo ti dogodki še dolgo ostali v 
spominu nam bodo dali zagon za vse večje projekte, ki nas čakajo v prihodnosti.  
 
Preteklo šolsko leto smo uspešno zaključili tudi na učnem področju, ne glede na to, da sedem učencev ni 
pozitivno izdelalo razreda in jih tako ponavljajo. Vsi učenci so imeli specifične težave na različnih področjih 
ali pa so bili za šolsko delo premalo motivirani, kljub spodbudam in podpori učiteljev. 
Ostalli učenci so uspešno 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 preteklem šolskem letu so se poskusnega nacionalnega preverjanja znanja udeližili tudi naši tretješolci, 
ki so prav tako dosegli rezultate nad dravnim povprečjem. Rezultate preverjanja bodo učiteljice smiselno 
uporabile pri načrtovanju dela v prihodnjem šoslkem letu. 
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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. 
 
Ker je bila opažena in zaznana pretirana uporaba elektronskih in mobilnih naprav, smo v sodelovanju z 
Varnim internetom izvedli preventivne delavnice o smiselni upirabi moblnih naprav. Na to temo je bilo 
organizirano tudi predavanje za starše. 
 
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  vse načrtovane tabore in šole v naravi 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  je bila v okviru nadstandardnih dejavnosti organizirana interdisciplinarna ekskurzija v 
Toskano za učence osmih in devetih razredov s poudarkom na spoznavanju kulturnega gibanja, ki 
je postavilo temelje znanstveni revoluciji in preobrazilo umetnost - renesanse. Ekskurzija je bila 
vezana na obravnavanje učne snovi pri zgodovini, glasbi in geografiji. Na ta način so imeli učenci 
možnost spoznati kraje, kjer so ustvarjali največji mojstri tega obdobja in priložnost, da so si 
ogledali njihove mojstrovine.  
 
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 2018 izveden na CŠOD Kranjska Gora. 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. 
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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. Zobozdravniški sistematski pregledi pa so bili organizirani za vse učence naše šole. 
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 2017/18 vsakodnevno pripravljala 680 kosil, 670 malic in 280 popoldanskih 
malic. V okviru svojega dela so vsakodnevno skrbeli tudi za  dietno prehrano naših učencev. 
 
V preteklem šolskem letu smo poleg obeležitve 40-letnice naše šole opravili še ostale uspešne dogodke, 
projekte, dejavnosti, medšolse obiske ter zanimive delavnice. Pri tem je pomembno izpostaviti  
vseslovenski športni dogodek za mlade v oktobru 2017 »Začni mlad, tekmuj pošteno«, ki ga podpira AZS. 
Osrednji dogodek se je odvijal na naši šoli že drugič zapored 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. 
 
Ponovno smo organizirali prireditev Pozdrav poletju, ki ga je naša šola skupaj z vrtcem Mojca in Slovensko 
švedskim društvom organizirala 21. junija 2018, ki je tokrat potekal kar na naši šoli. Dogodek je poleg 
predstavnikov MOLa, naših staršev, učiteljev, učence, članov slovensko-švedskega drušva, obiskal tudi 
častni konzul kraljevine Švedske v Sloveniji. 
 
Seveda pa ne smemo pozabiti našega šolskega Orffa, ki je tudi v preteklem šolskem letu pripravil nekaj 
odmevnih glasbenih nastopov v Ljubljani in ob 40-letnicina še šole posnel že svoj četri nosilec zvoka z 
naslovom »Pojemo in igramo zeleni hiški za 40 let«. 
 
Vsi učenci naše šole so  tudi v preteklem šolskem letu sodelovali v akciji Rdečega križa zbiranja šolskih 
potrebščin za otroke iz socialno šibkih družin. Prav tako smo za dobrodelne namene zbirali plastične 
zamaške. 
 
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. 
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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.  
 
Ob koncu šolskega leta so učitelji postavili cilje za strokovno povezovanje učiteljev po vertikali na vseh 
področjih poučevanja (naravoslovje, družboslovje, tuji jeziki, šport, ki so zasnovani na sodobih pristopih 
poučevanja, izhodišča dela in načrtovanja pa so bili rezultati učencev na nacionalnem preverjanju znanja 
v 3., 6. in 9. razredu. 
 
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 velik vpis učencev (3 oddelki prvošolcev) in 
številno velike oddelke bodočih petih in šestih razredov (povečan normativ vpisa), B prizidka ne bomo 
dobili zaradi sprememnjenih načrtov financiranja prenov/gradenj šol s strani MOLa. Je pa MOL seznanjen 
s situacijo, saj ga o problematiki redno in sprotno obveščam. 
 
Priadevali smo si – in si bomo tudi v prihodnje – za urejen videz stavbe in šolske okolice. Žal, pa ne moremo 
preprečiti ali kakorkoli pozitivno vplivati na posameznike, ki v nočnih urah pozvročajo škodo na šolski 
stavbi (neprimerni in žaljivi zapisi) 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 2017/18 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. 
 
V preteklem šolskem letu smo se soočili tudi z medvrstniškim nasiljem med učencema 8. in 9. razreda. 
Konflikt v šoli je bil posledica dogodkov, ki so se odvijali izven šole in o katerih nismo bili obveščeni. Eden 
od omenjenih učencev je drugemu skušal groziti z nožem, vendar zaradi pravočasnega posredovanja 
dežurnega učitelja do tega ni prišlo. Pri tem dogodku smo postopali po Protokolu ob zaznavi iz za 
obravnavo medvsrtniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Glede na protokol smo poleg staršev 
obvestili tudi policijo, Center za socialno deo ter Ministrstvo za šolstvo. 
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Dogodek je bil objavljen tudi v  nekaterih »rumenih« medijih (Slovenske novice, Svet na Kanalu A portal 
24 ur), saj jim je nekdo od staršev posredoval obvestilo, ki sem ga o dodogku preko e pošte posredovala 
staršem. Zagovarjam stališče, da smo postpopek izpeljali strokovno in profesionalno in tako zaščitili 
integriteto naših učencev, potezo staršev/starša pa ocenjujem kot neodgovorno, ki je s tem skušal škoditi 
delu šole. 
Po pogovoru s strokvnimi služabmi na Zavodu za šolstvo in Ministrstvu za šolstvo ter MOL, smo postopek 
izpeljali strokovno in v skladu z vsemi predpisi. 
Bomo pa v prihodnjem šolskem letu v sodelovanju z MOL še povečali preventivne dejavnosti za naše 
učence. 
 
Podrobnejši pregled realizacije  vseh dejavnosti, ki so bile zapisane v Letnedm delovnem načrtu šole 
2017/18, je zapisan v nadaljevanju poročila.  
Na osnovi  pregleda opravljenih nalog ocenjujem, da smo zastavljene cilje za preteklo šolsko leto  
realizirali in s tem uspešno in strokovno končali 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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
 
 

 

 
PRVI RAZRED 
vodja aktiva: Klavdija Kogovšek 
 
Razredniki  

razred Ime in priimek razrednika 
1. a Nevenka Lapornik 
1. b  Antonija Seliškar 
1. c Klavdija Kogovšek 
1.d Nina Es Polšak 

 
Realizacija dnevov dejavnosti 
V tem šolskem letu smo realizirali vse dneve dejavnosti po načrtu, športno naravoslovni tabor, plavalni 
tečaj in zdravniški pregled. 
 
ŠPORTNI DNEVI: 

- Pohod na Rožnik in se urili v vztrajnosti, primerni hoji v parih in opazovali naravo. 
- Drsanje na drsališču Lucky Luka smo izpeljali drsanje pod vodstvom drsalnih učiteljev. Učenci so 

se urili v hoji, drsenju, igri, plesu na drsalkah in bili vsi uspešni. 
- Sankanje na Soriški planini smo morali zaradi neprimernega vremena odpovedati in smo zamenjali 

za športne dejavnosti v BIT centru. Učenci so se preizkusili v plesu, mini tenisu, plezanju in mini 
fitnesu. 

- Pohod po poti spominov smo zaradi deževnega dneva izpeljali nekaj dni kasneje. Z učenci smo 
opravili po poti do Brda in nazaj. Urili so se v vztrajnosti in primerni hoji v skupini (1. a, 1. c in 1. d). 
1.b razred je odšel na zaključno prireditev tekmovanja za čiste zobe v Halo Tivoli. Šli so peš v obe 
smeri preko Mosteca. 

- Jahanje, lokostrelstvo in pohod na CŠOD Škorpijon smo izpeljali v okviru športno naravoslovnega 
tabora.  
 

KULTURNI DNEVI: 
- Delavnice z Rado Kos, ljudske pripovedke: Gospa Rada Kos je povedala je pravljico, sledil je 

pogovor in nato delavnica izdelovanja pekov iz papirja. Učenci so se urili natančnost pri izdelavi 
peka iz papirja.  

- Novoletna predstava Srečno, Kekec smo ogledali gledališko predstavo v Mladinskem gledališču, v 
šoli smo se pogovorili o njeni vsebini in ilustrirali najljubši del predstave. 

- Slovenski kulturni dan je delni kulturni dan, na šoli smo imeli gledališko predstavo in delavnico ob 
prazniku – 8. februar. 

- Zaključek šolskega leta z obeležjem Dneva državnosti; zadnji šolski dan smo imeli krajšo prireditev  
ob Dnevu državnosti in zaključku šolskega leta. Obiskal nas je pevec Omar Naber. 

- Zaključek bralne značke smo imeli na šoli, učenci so si ogledali gledališko lutkovno predstavo 
Povodni mož in makov škrat po predstavi je sledila delavnica kjer so izdelovali lutke iz odpadnega 
materiala.  

 
NARAVOSLOVNI DNEVI: 
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- Arboretum volčji potok: V parku smo si ogledali različne vrste dreves, grmovij in drugih rastlin. 
Poudarili smo najpomembnejše segmente. Učenci so opazovali in sodelovali pri izvedbi. Znanje so 
potrdili z reševanjem učnih listov. 

- Krajinski park Strunjan ogledali smo soline, morsko obalo, značilnosti morskih živali. Nato smo 
ogledali školjčišče v Ankaranu, kjer so otroci po predhodnem ključu iskali školjke in polže.  

- Živali in delo na kmetiji smo izpeljali v okviru športno naravoslovnega tabora. Otroci so opazovali 
živali, jih hranili, spoznali skrb za njih in poslušali njihovo oglašanje. 
 

TEHNIŠKI DNEVI: 
- Bilo je nekoč, mestni muzej: pod vodstvom osebja smo spoznali delo in življenje nekoč. Otroci so 

preizkusili različna opravila preteklega časa (likanje, čiščenje čevljev, ročno pranje perila, mletje 
kave,…). 

- Dan odprtih vrat- Zelena hiška praznuje 40 let: V prvih razredih smo izdelovali lesene hišice OŠ 
Koseze, magnetke iz Fimo mase, mucke, papirnate hišice, obeski iz gline, sadili semena , barvali 
glinene lončke, … 

- Izdelki iz odpadne embalaže: izdelovali smo različne izdelke (vozila, roboti, otroške sobe, 
drevesa,...). Učenci so se urili v različnih ročnih spretnostih. V razredu smo izpeljali razstavo.  

 
Priznanja in ostali uspehi učencev  

tekmovanje Bronasto priznanje 
 1. a 1. b 1. c 1. d 

Mednarodni matematični kenguru 9 8 9 6 

Naravoslovna kresnička 5 8 2 2 

Cankarjevo tekmovanje 1 8 4 3 

skupaj 15 24 15 11 

 
Bralna značka 1. a 1. b 1. c 1. d 

Slovenska bralna značka 22 24 24 23 
 
Ostali uspehi učencev 
Tekmovali smo za ZLATI SONČEK in dosegli naslednje rezultate: 
1. a: 20 medalj, 3 pohvale 
1. b: 22 medalj, 1 pohvala 
1. c: 21 medalj, 1 pohvala 
1. d: 21 medalj, 2 pohvali 
 
Vsi učenci so tekmovali v Cici veseli šoli in prejeli pohvale za sodelovanje (91 učencev). 
Učenci 1. b, 1. c, 1. d so sodelovali na likovnem natečaju LIkfest - avtoportret. Štirje učenci so bili izbrani 
za končno razstavo. 
Učenca iz 1. a sta bili nagrajena na mednarodnem likovnem natečaju Moje mesto, osvojila sta 3. mesto. 
Vsi učenci so sodelovali na tekmovanju za čiste zobke.  
Učenci 1. b razreda so dosegli na šoli 1. mesto in se za nagrado udeležili prireditve v Hali Tivoli. 
 
Vzgojno izobraževalno delo v oddelkih 
V prvih razredih je vedno veliko novosti, ki se jih morajo učenci naučiti in se jih navaditi. Velik poudarek 
smo dajali medsebojnim odnosom in socialni klimi v razredih. Veliko smo se pogovarjali o naši šoli, šolskih 
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in razrednih pravilih, reševanju konfliktov, urejanju delovnega prostora, predalčkov in šolskih potrebščin. 
Poleg tega smo uresničevali zastavljene učne cilje in si izmenjavali izkušnje na sestankih aktiva. 
 
 
Sodelovanje s starši  
S starši smo korektno sodelovali na rednih in dopoldanskih govorilnih urah ter na treh roditeljskih 
sestankih. Starši so sodelovali tudi na dnevu odprtih vrat, v dobrodelnih akcijah zbiranja šolskih potrebščin 
za Rdeči križ, zbiranja hrane za Anino zvezdico in pri nakupu vstopnic za dobrodelni koncert Kličemo 
pomlad. 
Nekateri razredi so se družili tudi na neformalnem srečanju, pikniku na koncu šolskega leta. 
 
Vsebinsko poročilo aktiva  
Učiteljice smo ugotovile, da imajo nekateri učenci še vedno težave z držanjem pisal, niso preveč natančni 
pri pisanju. Nekateri učenci ne skrbijo za svoje stvari in šolske potrebščine. Prav tako nimajo pravilnega 
odnosa do šolske in tuje lastnine. Ugotavljamo, da so v veliki večini pri igri še precej glasni. Še vedno je 
nekaj otrok, ki ne znajo sedeti na stolu (guncanje, drsanje s stolom,…). 
Kot prednost je sigurno to, da sva celo dopoldne v razredu prisotna učiteljica in vzgojiteljica. Na ta način 
lahko izvedemo več individualnega dela. 
Zelo dobro se obnese tudi dodatni učitelj športne vzgoje. 
 
Kot slabost vidimo, da je v prvem razredu preveč obsežen program in s tem otrokom ostane premalo časa 
za prosto, neusmerjeno igro. Nekateri učenci so veliko zamujali na predure in redne ure. Proti koncu leta 
se je to izboljšalo. 
V bodoče bomo veliko časa namenili medsebojnim odnosom v razredu, umirjenemu pogovoru med 
vrstniki, pravilni drži pisala, urejenemu zapisu, pravilnemu sedenju na stolu, ozaveščanju pravilnega 
odnosa do šolske in tuje lastnine. Poleg tega bomo veliko časa namenile začetnemu branju, pisanju in 
utrjevanju matematičnih predstav do 100. 
 
Projekti, v katere so bili vključeni učenci�
Vsi prvošolci smo bili vključeni v projekt Šolski vrt. Večkrat v šolskem letu smo si ga ogledali , kaj postorili 
in tudi naučili. 
Nekateri učenci so bili vključeni v projekt Pešbus, kjer smo jih različne učiteljice spremljale do šole. 
  
 
DRUGI RAZRED 
vodja aktiva: Darija Peternelj 
 
Razredniki 

razred Ime in priimek razrednika 
2. a Darija Peternelj 
2. b Aleksandra Jamnik 
2. c Alenka Agrež 
2. d Alenka Lukaček 

 
Realizacija dnevov dejavnosti 
ŠPORTNI DNEVI: 

- Pohod naToško čelo (iz Šentvida) je bil izpeljan, v pravem letnem času. Dobro je bilo, da smo 
vključili nabiranje kostanja za piknik. 

- Orientacija je bila izpeljana na taboru. Zaradi vremenskih razmer (rdeči alarm) so bile potrebne 
prilagoditve, druga skupina je orientacijo izpeljala v naravi. 



 11 

- Drugi pohod je bil izpeljan na taboru. Spoznali so gozdno učno pot. 
- PST smo izvedli v dežjevnem vremenu, zato smo pot prilagodili. 
- Olimpijski muzej  je bil delni športni dan, 3 ure. Primerno se nam zdi deljen športni dan, tudi 

zaradi vročine. 
- Športno-zabavne igre  je bil delni športni dan, 2 uri. Izvedli smo altetski mnogoboj. Prihodnjič ga 

bomo izvedli prve tri šolske ure, saj je bilo pozneje zelo vroče. Primerno se nam zdi deljen športni 
dan, tudi zaradi vročine. 
 

KULTURNI DNEVI: 
- Groharjeva hiša je bila kvalitetno izpeljana. Prihodnjič bi opravili še sprehod po okolici  Sorice in bi 

tako dan podaljšali dan dejavnosti do 16. ure. Kosilo bi odjavili in malico vzeli s seboj. 
- predstava ob novem letu v SMGL je bila v očeh otrok zanimiva, pri odraslih so mnenja deljena. 

Predlagamo več ogledov predstav v kulturnih ustanovah. 
- predstava ob kulturnem prazniku je bil delni kulturni dan, 2 uri. 
- konec šolskega leta je bil delni kulturni dan: predstava in dan državnosti, 3 uri. Primerno dolga. Pri 
načrtovanju zadnjega šolskega dne je potrebno bolj uskladiti časovnice (npr. dolžina dogodka, kosilo). 

 
TEHNIČNI DNEVI: 

- delavnice Rade Kos (Ljubljanske pripovedke): Premalo časa, namenjenega delu z izvajalko. 
Predlagamo več kot 2 uri na razred, saj so otroci hiteli. 

- DOV: 40-letnica OŠ Koseze: Predlagamo še naprej omejen čas s starši, tako kot letos. 
- Muzej pošte in telekomunikacij Polhov Gradec je kvalitetna delavnica in vodenje po muzeju. 

Predlagamo to delavnico v 3. razredu, zaradi navezave na učni načrt. 
 

NARAVOSLOVNI DNEVI: 

- Pikin festival 
- naravoslovna delavnica na taboru CŠOD 
- naravoslovna delavnica na taboru CŠOD 

 
Priznanja in ostali uspehi učencev 

tekmovanje Bronasto priznanje 
 2. a 2. b 2. c 2. d 

mednarodni matematični Kenguru 7 8 8 4 
Tekmovanje iz računalništva- Bobri    1 
Cankarjevo priznanje - Mehurčki 6 2 5 6 
Kresnička- naravoslovno tekmovanje 4 2 2 2 
skupaj 17 12 15 13 

 
Bralna značka 2. a 2. b 2. c 2.d 

slovenska 23 24 23 23 
španska    23 
skupaj 116 

 
Ostali uspehi učencev 

Tekmovanje iz Računanja je igra (matematika) je sodeloval 2. c: prejeli so 5 zlatih priznanj in 8 priznanj. 
Tekmovanje Zlati sonček: 2. a: 23 medalj 
                                              2. b: 17 medalj in 7 priznanj 
                                              2. c: 23 medalj 
                                              2. d: 20 medalj in 4 priznanja  
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Vzgojno izobraževalno delo v oddelkih in razredne ure 
Velik poudarek bomo smo dale opismenjevanju, bralnemu razumevanju in tehniki branja. 
Prav tako smo učence navajali na spoštovanje hišnega reda in upoštevanje splošnih pravil OŠ Koseze. 
Vse učiteljice v aktivu smo se udeležile seminarja Začetnega opisnega ocenjevanja. 
 
Sodelovanje s starši  
Ugotavljamo, da se v skoraj vsakem razredu najde kak starš, ki vrši pritisk na delo učitelja (bodisi zaradi 
njegovega dela, bodisi glede izvedbe dneva dejavnosti ali glede odnosov njihovega otroka do preostalih 
otrok). Predlagamo dodatno izobraževanje v smeri Kako komunicirati s starši. 
 
Projekti, v katere so bili vključeni učenci 
Zdrav šolar si (Bicivlak in pešibus) 
Šolski parlament: filmski večer 
 
 
TRETJI RAZRED 
vodja aktiva: Ana Vičar Jamnik 
 
Razredniki  

razred Ime in priimek razrednika 
3. a Jana Urh 
3. b Ana Vičar Jamnik 
3. c Marija Horvatič 

 
Realizacija dnevov dejavnosti 
Dnevi dejavnosti, ki so bili izvedeni kot smo predhodno načrtovali: Orientacija, Čebelarski dan, En pesnik 
je živel, Lutkovna predstava v šoli, Mavrično gledališče, Delavnice Rade Kos, Delavnice za dan odprtih 
vrat, Izdelek po navodilih, Pohod na taboru, Športne igre-plezanje. 
Spremenjeni datumi dnevi dejavnosti: Zdravstveno vzgojo smo imele po oddelkih, glede na to kateri 
datum smo dobili s strani Zdravstvenega doma Šiška. Decembra smo imele lutkovno predstavo Kekec 
namesto Maček Muri. Pohod-športni dan smo prilagodile glede na vreme. V začetku šolskega leta smo se 
odločili, da bomo imeli pohod 20. 6. 2018, potem smo se prilagodile glede na vreme in smo ga izvedle 14. 
6. 2018. Za zimski športni dan smo zaradi pomanjkanja snega izvedli drsanje v športnem centru Domžale.  
Čebelarski dan (za 3. a in 3. c), 5. 6. 2018, je bil izveden v skladu z zastavljenimi cilji. 
Vsi cilji so bili uresničeni, glede na predvidene naloge in cilje. Vodje dni dejavnosti smo sproti oddajale 
napovednike, v katerih so zabeleženi cilji, ki smo jih zasledovale.  
Čebelarski dan (3. b), 6. 6. 2018, ni bil izveden v celoti, saj smo zaradi težav s prevozom zamudili dan 
dejavnosti za eno šolsko uro. Voznik avtobusa se je večkrat izgubil, kljub navigaciji, ki jo je imel v avtobusu. 
Delno je bil zato kriv obvoz, delno pa nepoznavanje poti. 
 
Priznanja in ostali uspehi učencev 

tekmovanje Bronasto priznanje 
 3. a 3. b 3. c 

Mednarodni matematični Kenguru 2 7 5 
Kresnička 2 2 8 
Cankarjevo priznanje Mehurčki 7 4 7 
Bobri  1  
Skupaj: 11 14 19 
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Bralna značka 3. a 3. b 3. c 
skupaj 23 25 21 
skupaj 69 

 
Športno tekmovanje Opravili 

 3. a 3. b 3. c 
Zlati sonček 25 25 21 
skupaj 71 

 
Eden učenec je dobil priznanje tudi naračunalniškem tekmovanju Bober. 
 
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  
Sodelovali smo redno na govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Zmotilo nas je da so nekateri starši želeli 
urejati stvari preko spletne pošte, kljub temu da je bilo uvodoma in v začetku šolskega leta večkrat 
omenjeno, da želimo stvari urejati preko osebnega stika. Eden izmed staršev ni želel upoštevati nasvetov 
razrednika in šolske svetovalne službe.  
Pri izrednih sestankih s starši se je vključilo tudi vodstvo in šolska svetovalna služba ter pomagala z nasveti. 
 
Vsebinsko poročilo aktiva  
V prihodnosti bi dale večji poudarek na izkušenjskem ter sodelovalnem učenju pri predmetu SPO.   
Večji poudarek nadarjenim učencem, ki so naložba za naprej.  
Krepitev sodelovalnega učenja, prijateljski odnosi, medsebojna pomoč bomo ohranjali pri pouku tudi v 
naprej.  
V bodoče jih bomo še bolj spodbujali, da se bodo bolj poglobili v problem in sami iskali rešitev.  
Še naprej jih bomo učile kako čim prej priti do varne rešitve. 
 
Projekti, v katere so bili vključeni učenci 
Projekt Moja Slovenija. 
 
Splošna opažanja v 1. triadi s smernicami dela za naprej 
Glede na specifiko učenca v 2. a, smo ob začetku leta za omenjeni razred v sodelovanju z novo 
razredničarko in šolsko svetovalno služb pripravili individualiziran program dela. Učenec je imel 
posebenega spremljevalca, ki ga je v celoti financirala šola. Ker so starši učenca pristali na 
medikamentozno terapijo, se je stanje v razredu umirilo, deček se je tudi integriral v delo v razredu. Večjih 
težav v razredu ni bilo in je delo potekao umirjeno tev v skladu z začrtanim delom razredničarke, ki je svoje 
delo jasno predstavila na uvodnem roditeljskem sestanku. Zaradi preselitve, se je deček ob koncu šolskega 
leta prepisal na drugo šolo. 
V prvi triadi je bilo tudi nekaj učencev tujcev, ki so  se s pomočjo  predpisanih dodatnih ur slovenščine in 
prilagojenih učnih pristopov uspešno integrirali v sam učni proces in delo v šoli. Opažamo pa, da imajo 
nekateri učenci tujci ob vpisu v šolo šibko znanje, zato bomo staršem skušali obrazložiti in svetovati, da 
izkoristijo priložnost in učenca ponovno vpišejo v razred, ki ga je v tujini končal in mu s tem omogočijo 
lažjo integracijo in razumevanje jezika, kar ima bistvene posldeice za razumevanje snovi in lažje delo v 
naprej. 
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Še naprej pa bomo ozaveščali starše, kako pomembna je postopnost pri reševanju morebinih nesoglasij 
ali različnih pogledov. Vse prevečkrat se dogaja, da starši, preden da razrešijo nejasnosti z učiteljem 
posežejo po  neopravičenem inšpekcijskem nadzoru in pri tem tudi negirajo učiteljevo profesionalnost in 
strokovnost, ne da bi pri tem upoštevali načelo postopnosti. 
 
ČETRTI  RAZRED 
vodja aktiva: Petra Povšič 
 
Razredniki  

razred Ime in priimek razrednika 
4. a Andreja Duh 
4. b Andreja Kobe 
4. c Petra Povšič 

 
Realizacija dnevov dejavnosti 
Realizirani so bili vsi dnevi dejavnosti, ki so bili planirani v LDN: 
NARAVOSLOVNI DNEVI: 

- Gozd – življenjski prostor, je bil realiziran v Mostecu in ZOO Ljubljana. Cilj je bil osveščanje 
učencev za skrb za okolje. 

- Voda je bil izveden na športno naravoslovnem taboru,učenci so spoznavali fizikalnih lastnosti 
vode. 

- Prehranjevalne verige in spleti ter zdravilne rastline je bil izveden v Botaničnem vrtu v Ljubljani, 
učenci so spoznali povezavo med živo in neživo naravo. 
 

TEHNIČNI DNEVI: 
- Izdelek iz lesnega gradiva, učenci so spoznavali in usvajanje praktičnih veščin. 
- Dan odprtih vrat – 40 let 
- Srednjeveška Ljubljana spoznavali so življenja ljudi v preteklosti in primerjanje z današnjim 

življenjem. 
- Peš po Zagrebu učenci so razvijali pozitivnega odnosa do kulturne dediščine. 

 
KULTURNI DNEVI: 

- ogled mladinskega filma Košarkar naj bo Kino Kolosej 
- glasbena matineja Cankarjev dom (Simfonični orkester), 
- Vodnikova domačija zaključek bralne značke). 

Cilji: doživljanje gledaliških in glasbenih vsebin v kulturnih ustanovah, spoznavanje življenja in dela 
Valentina Vodnika. 
 
ŠPORTNI DNEVI: 

- Jesenski pohod Rašica, 
- spomladanski pohod Šmarna gora (razredničarke smo se odločile, da je Šmarna gora v tem 

letnem času primernejša lokacija kot Krim) 
- drsanje,  
- smučanje je bil izveden na taboru, 
- igre na snegu so bile tudi izvedene na taboru. 

Cilji: spoznavanje različnih športnih aktivnosti, razvijanje vztrajnosti, koordinacije ter sprostitev. 
 
Priznanja in ostali uspehi učencev 

tekmovanje Bronasto priznanje 
 4. a 4. b 4. c 
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Mednarodni matematični kenguru 6 2 9 
Cankarjevo priznanje  1 2 
Kresnička 2 1 2 
Skupaj 8 4 13 

 
 4. a 4. b 4. c 

Slovenska bralna 
značka 

22 21 24 

Angleška bralna 
značka 

25 28 28 

Skupaj 47 49 52 
 
Učenci so sodelovali v športnem programu Krpan, 4.a 24, 4.b 27 in 4.c 26 otrok. 
 
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 enem izmed oddelkov smo se soočili tudi z učencem, z motnjami na čustveno- vedenjskem področju. 
Ob podpori šolske svetovalne službe so se v delo z učencem vpeljali pristopi, ki so pri učencu vzbujali 
zaupanje, zelo pomembna pa je bila tudi sprotna in učikovita komunikacija s starši, ki so s šolo redno 
sodelovali. S takšnim pristopom se je učena uspešno vključevali v pozitivno razredno klimo. Veliko dela pa 
je bilo tudi s celotnim razredom, predvsem na področju razumvanja težav učenca. 
 
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. 
 
V 4. a smo s starši veliko delali na počutju otrok, glede na težjo razredno situacijo, ki je vezana na učenca 
z odločbo, ki ima diagnosticirane čustvene in vedenjske težave. 
Povedali so, kako to rešujejo doma s pogovorom. Izkazalo se je, da nimajo vsi učenci enakih težav in jih 
doma ne izpostavljajo v enaki meri.  
 
Zaradi konflikta med učenci v 4.b na taboru je ena izmed mam želela izredni sestanek, ki po presoji 
razredničarke ni bil izpeljan. Izpeljani pa so bili individualni pogovori z vsemi starši otrok, ki so bili vpleteni 
v spor. Izveden je bil pogovor in delavnica s celotnim razredom.  
 
Vsebinsko poročilo aktiva  
V pouk bomo vključevale različne strategije poučevanja (za vse učne stile; vedno premalo za kinestetični-
konkretni stil). 
Zaradi velikega števila otrok je delo v razredu potekalo počasneje, prav tako pa so bile velikega števila 
otrok omejene tudi nekatere organizacijske zmožnosti za izvedbo raznolikih dejavnosti, kar pa je oteževalo 
učiteljevo kreativnost in spontanost. 
 
Projekti, v katere so bili vključeni učenci 
Učenci so bili vključeni v projekt Bralne pismenosti, v katerem je bil poudarek na preverjanju besednega 
zaklada, s katerim so bili učenci tekom šol. leta seznanjeni pri pouku.  
V predpustnem času smo se pripravljali na ljubljanski pustni karneval, katerega smo se tudi udeležili 10. 
2. 2018 z lastnoročno izdelanimi kostumi, plesno koreografijo in pesmijo (predelana verzija šolske himne). 
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V prvem ocenjevalnem obdobju smo  v okviru priprav na Dan odprtih vrat raziskovali preteklost domačega 
kraja (zgodovina Kosez in ljubljanskega gradu).  
 
 
 
 
PETI  RAZRED 
vodja aktiva: Mojca Černigoj Bizjak 
 
Raredniki 

razred Ime in priimek razrednika 
5. a Mojca Černigoj Bizjak  
5. b Vesna Koren 
5. c Greta Mišič 

 
Realizacija dnevov dejavnosti 
 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

- Prst (na taboru) – analiza zgradbe prsti v skladu z UN za NIT 
- Zdrava prehrana (na taboru) – spoznavanje zdrave prehrane v skladu z UN za NIT 
- Naravoslovni poskusi (na šoli) – delanje različni naravoslovnih poskusov v zvezi z vodo in zrakom 

v učilnicah v skladu z UN za NIT 
 
KULTURNI DNEVI 

- Ogled filma Košarkar naj bo (Kolosej) – spoznavanje načina izdelave filma, premierni ogled filma, 
sodelovanje pri snemanju kratkega filma na odru 

- Glasbena matineja Martin Krpan; (GML) – Cankarjev dom – spoznavanje glasbenih prvin, 
instrumentov, zgodbe o Martinu Krpanu, petje pesmi 

- predstavo Urbani poeti rapa v sklopu festivala Bobri, (Mladinsko gledališče), smo izbrali namesto 
Vodnikove domačije, ki je bila načrtovana. Izbrali smo jo, ker je brezplačna in ker je imela moderen 
pristop do slovenske poezije. 

 
TEHNIČNI DNEVI 

- Šivanje – razvijanje ročnih spretnosti, ocenjevanje pri gospodinjstvu 
- Gibanje se prenaša – spoznavanje gonil ter izdelava gonila s tremi različnimi vrstami gonil – 

ocenjevanje pri NIT 
- DOV – 40 let zelene hiške– obdelava podatkov, pridobivanje podatkov izdelava različnih vrst 

prikazov podatkov 
- Kolesarski poligon – spretnostna vožnja s kolesom, razvijanje motorike, del priprave na kolesarski 

izpit 
 
ŠPORTNI DNEVI  

- Pohod (na taboru Radenska stena) – razvijanje motorike in kondicije, spoznavanje naravnih 
znamenitosti okolice Kolpe. 

- Smučanje/sankanje/ (Kranjska Gora) _ razvijanje motorike in kondicije, smučanje, sankanje. 
- Pohod na Polhograjsko goro (Polhograjska gora) - razvijanje motorike in kondicije, spoznavanje 

naravnih znamenitosti okolice, poizkušnja medu in spoznavanje načinov pridobivanja medu. 
- Kolesarski izpit – vožnja s kolesoma v prometu in kolesarski izpit, športne igre. 
- Športne igre (ŠVN - Fažana) – razvijanje socializacijskih veščin, motorike, kondicije. 
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OSTALE DEJAVNOSTI: 
Šola v naravi: Plavanje – učenje plavalnih tehnik in opravljanje izpita za Delfinčka in Krpana 

Ekskurzija v Kraški svet: Ogled Kraškega sveta – spoznavanje Dinarsko-kraških pokrajin, Škocjanske 
jame, Cerkniškega jezera. 

 

Priznanja in ostali uspehi učencev  
tekmovanje Bronasto priznanje Srebrno priznanje Zlato priznanje 

 5. a 5. b 5. c 5. a 5. b 5. c 5. 
a 

5. b 5. c 

mednarodni matematični kenguru 4 1 6  1 1   1 
Cankarjevo tekmovanje 2  1       
Kresnička  2 1       
Skupaj 6 3 8  1 1   1 

 
 5. a 5. b 5. c 
Bralna značka 11 18 17 
Angleška bralna značka 25 27 26 
Nemška bralna značka 5 7 7 
Skupaj 41 52 50 

 
Vzgojno izobraževalno delo v oddelkih in razredne ure 
Vsi smo dajali poudarek razvijanju besednega zaklada in naredili dve preverjanji. Poudarek smo dajali na 
samostojnem oblikovanje miselnih vzorcev in izpiskov. 
V vseh razredih smo poleg tekočih zadev in reševanja vzgojne problematike smo izvajali vaje Občutka 
lastne vrednosti in delavnice za razmišljanje po E. De Bonu. 
 
Sodelovanje s starši 
S starši smo sodelovale preko e-pošte, v okviru dopoldanskih in popoldanskih govorilnih ur ter roditeljskih 
sestankih. 
 
Vsebinsko poročilo aktiva  
Vsi trije razredi so zelo živahni. Potrebujejo konstantno kontrolo in motivacijo. 5.a je lahko delal tudi 
skupinsko, medtem kot 5.b in 5.c nista uspešno delovala pri skupinskih metodah. Priporočamo delo v 
manjših skupinah do 3 učence. Potrebujejo kontrolo tudi pri prepisih na tablo in nadzor. 5. b je slabo delal 
domače naloge, navkljub opozorilom staršem, ostale dva razreda sta uspešno in redno reševala domače 
naloge. So zelo vedoželjni in zaradi tega primanjkuje disciplina, v 5. b je bilo samo nekaj učencev 
motiviranih in nezainteresiranih za delo, v ostalih dveh razredih je bila motivacija večja, vendar so zaradi 
tega veliko klepetali. 
Generacijsko so razredi zelo povezani, ni bilo večjih konfliktov in tudi v šoli v naravi so se med seboj družili. 
So iskreni, topli in niso zahrbtni. 
Razredi so zelo živahni in moteče vplivajo  na pouk, posebno 5.a. Veliko klepetajo in imajo odkrenljivo 
pozornost. 5.b in 5.c sta bila pri pouku umirjena, posebno pri frontalni metodi, v 5. c pa so bili pri urah 
angleščine zelo klepetavi in so motili pouk in učiteljica je težko vzpostavila red in disciplino. 
Potreben je nazor nad delom v razredu, motivacija s pomočjo različnih metod in oblik dela, potrebno je 
izvajanje problemskega pouka. Razredi potrebujejo dosledno držanje pravil in vzdrževanje discipline, 
posebej v 5.a so bile težave z disciplino, ko je prišel v razred nadomeščat kakšen drug učitelj. Fantje so 
zelo živahni, se lovijo med odmori in imajo zelo visoko potrebo po gibanju. Dekleta v 5.a so klepetava in 
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nesramna do sošolk, potrebno je biti previden pri medsebojni komunikaciji med dekleti, ki je lahko žaljiva, 
predvsem se ukvarjajo z zunanjim videzom in materialnimi dobrinami. 
 
Projekti, v katere so bili vključeni učenci 
Dva učenca iz 5. a razreda sta bila vključena v projekt Pešbus/Bicivlak. 
 
 
 
Splošna opažanja v 4. in 5. razredu s smernicami dela za naprej 
Vsi razredi so bili  številčni, kar je vplivalo na delo, saj je bila zaradi tega izpeljava določenih dejavnosti 
omejena. 
Tudi letos je bilo opaziti nerednost pri opravljanju dmačih nalog, ki so pomakljivo napisane, delno 
narejene, ali pa sploh niso zapisane, kljub opozorilom razredničark. 
Kot učinkovito se je izkazala individualizacija dela pri učencih s specifičnimi težavami in delavnicami za 
učence, da takpne učence pozitvno sprejmejo in da razumejo njihove primankljaje. 
Zaradi številčnosti oddelkov je potrebna velika doslednost pri postavljanju in izvajanju pravil. Potrebno pa 
je tudi opolnomoenje staršev, da ob morebitnih konfliktih, do katerih pride med učenci, ne odeagirajo 
prezaščitniško, saj je večina  konfliktov razvojno pogojenih. 
Za zagotavljanje kvalitetno in profesionalno izpeljanih učnih ur, se bodo ure špora izvajale izven šole ( na 
Iliriji); na ta nalin se bo učencem omogočile kvalitetno izpeljane ure. 
 
 
ŠESTI  RAZRED 
vodja aktiva 6. razreda: Matej Florjančič 
 
Razredniki 

Razred Ime in priimek razrednika 
6. a Nino Ošlak 
6. b Marina Vrčko 
6. c Matej Florjančič 
6.d Nina Obojnik/Barbara Kristan Koren 

 
Realizacija dnevov dejavnosti 
Vsi načrtovani kulturni dnevi, tehnični dnevi, naravoslovni dnevi in športni dnevi, so bili v skladu s cilji in 
programom v celoti realizirani. Prav tako je bila realizirana in v skladu s cilji izvedena interdisciplinarna 
ekskurzija. 
Uspešno je bila izpeljana tudi zimska šola smučanja na Kopah. Ker je bil termin v času državnega praznika 
(Kulturni praznik), so učenci imeli možnost, da so lahko med letom koristili en prosti dan. Le tega ni 
izkoristil skoraj nihče od učencev. 
 
Priznanja in ostali uspehi učencev  

Tekmovanje Bronasto priznanje Srebrno priznanje Zlato priznanje 
 6. a 6. b 6. c 6. d 6. a 6. b 6. c 6. d 6. a 6. b 6. c 6. d 

Mednarodni 
matematični 
kenguru 

2 4 4   2 1      

Cankarjevo 
tekmovanje 

  1 1  
 

 
 

   
 

   

Tekmovanje iz 
znanja logike 

 2 1 2         
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Tekmovanje iz 
znanja 
naravoslovja – 
kresnička 

 1 1 3         

Tekmovanje iz 
tehnike in 
tehnologije 

     1       

Bober  1 2          
Skupaj  6 9 10  1 2  1    

 
 

Bralna značka 6. a 6. b 6. c 6.d 
Slovenska bralna značka S knjigo v svet 12 7 10 5 
Angleška bralna značka 17 15 6 19 
Nemška bralna značka 8 7 2 3 
Skupaj 37 29 18 24 

 
Športno 

tekmovanje 
1. mesto 2. mesto 3. mesto 

 6. a 6. b 6. c 6.d 6. a 6. b 6. c 6.d 6. a 6. b 6. c 6. d 
Mali atletski pokal 1 1 1   2 1  1    
Skupaj 1 1 1   2 1      

 
Skupinski uspehi na športnem področju: 
Košarka mlajši dečki – 2 finale državnega prvenstva. 
 
Ostali uspehi učencev 
Kreativno-umetniško udejstvovanje v okviru mlajše ORFF-ove skupine in OPZ-ja: nastopi v okviru šolskih 
prireditev, gostovanj, koncert v Kinu Šiška. 
 
Vzgojno izobraževalno delo v oddelkih in razredne ure  
6.a: 
Razredne ure smo izpeljali glede na aktualno razredno problematiko (aktivnost pri pouku, sodelovanje z 
vrstniki, pogovori o nasilju), precej časa pa smo namenili tudi krepitvi medsebojnega sodelovanja, 
pozitivne razredne naravnanosti, spodbujanju druženja izven šole, temam kot so – kako se učiti, sprotno 
delo in podobno. Učenci v razredu delujejo dokaj povezano, razred sestavljata dve večji skupini, ločeni po 
spolih, znotraj le-teh pa je še nekaj manjših skupin, ki nemoteno sobivajo v razredu. 
Primer dobre prakse: sredi šolskega leta smo skupaj s šolsko svetovalno službo izvedli 2 aktivni uri 
oddelčne skupnosti, kjer so učenci z delavnicami delali na temo – nasilje. 
 
6.b: 
Na razrednih urah smo se posvečali tekočim zadevam in ciljem, ki so navedeni v programu dela 
razrednikov. Poudarjali smo pomen posameznika v skupini, pomen pomoči in solidarnosti. Pogovarjali smo 
se o spoštovanju drug drugega, konstruktivnem izražanju mnenja, spoštovanju različnosti in pomenu 
ohranjanja dobrih odnosov. Pogovorili smo se tudi o raziskavi, vezani na razumevanje navodil (razvojni 
načrt šole). 
Vzgojnih ukrepov ni bilo.  
 
Primer dobre prakse: izdelali smo razredno »časovno kapsulo« (učenci so izpolnili vprašalnik o trenutnem 
počutju v 6. razredu in v skupno škatlo oddali njim pomemben, ljub predmet – vse to bomo odprli in 
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prebrali v 9. razredu, ko se bomo poslavljali in svoje stvari dobijo nazaj, za spomin); na željo učencev smo 
izvedli »glasbeno razredno uro«, kjer so učenci zaigrali na inštrumente, ki jih igrajo v glasbeni šoli; ob 
novoletnem praznovanju smo organizirali razredni srečelov.   
  
6.c: 
Razredne ure smo namenili pogovoru o tekočih zadevah (opravičene ure, dnevi dejavnosti, šola v naravi, 
šolski parlament,…) in veliko časa namenili izgradnji razrednega duha, sodelovanja, pomoč sošolcu ... 
Učenci v razredu delujejo dobro si med seboj pomagajo in skupaj smo zgradili prav prijetno vzdušje. 
Vzgojnih ukrepov nismo imeli. 
 Primer dobre prakse: vključevanje/ sodelovanje staršev pri izvedbi različnih dejavnosti v organizaciji 
šole (dobrodelni koncert, razredni piknik, zbiranje smučarske opreme …). 
 
6.d: 
Zaradi odhoda na porodniški dopust, je v mesecu maju rared prevzela nova razredničarka – gospa Barbara 
Kristan Koren, ki je bila predtem pomočnica razredničarke.Z novo razredničarko so s pogovorili o pravilih 
in zadolžitvah, ki bodo veljala naslednje šolsko leto (pravočasna opravičila, sedenje za mizo v času malice, 
…). 
Učenci so med seboj močno povezani in si med seboj pomagajo. Med dekleti se je pojavil majhen spor, ki 
smo ga uspešno rešili. 
 
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.). 
Predstavnica staršev je vse starše v oddelku redno seznanja s tekočimi dogodki. Aktivno je potekalo tudi 
sodelovanje s ŠSS, tako na področju izvajanja DSP, kot tudi glede aktualnih vpisov v SŠ. 
 
Vsebinsko poročilo aktiva  
6.a: 
Oddelek je deljen v dve večji skupini, znotraj katerih je še nekaj manjših skupin. Skupine med seboj niso 
konfliktne, se držijo vsaka zase in v razredu nemoteno sobivajo. Aktivno so vključeni pri pripravi šolskih 
prireditev, proslav, koncertov, šolskemu parlamentu, Orffovi skupini in podobno. Za delo je del razreda 
zelo motiviran, nekaj manj uspešnih učencev pa je bolj pasivnih. Pri pouku večkrat potrebujejo spodbudo, 
vendar so vodljivi. Glede na ostale oddelke delujejo nekoliko počasneje. Aktivni so tudi izven šole, saj 
obiskujejo različne športne aktivnosti, kulturne delavnice, glasbeno šolo, gasilske vaje in ostalo. 
Število opravičenih ur se je v tem šolskem letu povečalo, pridobili pa so le nekaj neopravičenih ur, zaradi 
opravičil, ki niso bila dostavljena ali so bila dostavljena s precejšnjo zamudo. Nekaj neopravičenih ur so 
dobili tudi zaradi zamud. 
 
6.b: 
Vzdušje v oddelku je prijetno, učenci so motivirani za delo. Znajo biti zelo povezani, kar je vidno na dnevnih 
dejavnosti, ko imajo nekaj prostega časa in se skupaj vključujejo v igro. V šoli, v odmorih pa radi oblikujejo 
tudi skupine, predvsem dekleta. Nekaj posameznikov v oddelku zelo izrazito in glasno izraža svoje mnenje 
in jih je treba opominjati na kulturo pogovora (npr. brez skakanja v besedo) in jih spomniti na 
konstruktivno podajanje mnenja (da to ni le kritiziranje). V prihodnjem šolskem letu bomo delali na še 
boljših medsebojnih odnosih (igra vlog). Veliko učencev obiskuje glasbeno šolo in svoje znanje radi 
pokažejo tudi v šoli. Veliko se jih ukvarja s športom in se redno udeležujejo tekmovanj. 
Precej posameznikov v oddelku ima izraziti čut za živali in so že podali idejo, da bi v naslednjem šolskem 
letu zbirali pripomočke za zavetišče živali. 
 
6.c: 
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Oddelek je bil medsebojno zelo povezan in aktiven pri številnih šolskih dejavnostih, predvsem pri delu 
šolskega radija, šolskih plesih, šolskemu parlamentu in Orffovi skupini … Učenci so motivirani za delo, jih 
je pa potrebno včasih nekoliko vzpodbuditi. Zelo so aktivni tudi izven šole saj obiskujejo glasbeno šolo, 
likovne in druge kulturne delavnice, na športnem področju so zelo uspešni. 
Učenci so v razredu zelo dobro vodljivi in se pri pouku na novo snov zelo dobro odzivajo. 
Število opravičenih, predvsem pa neopravičenih ur se je v tem šolskem letu povečalo, posamezni učenci 
so zamujali in izostajali od pouka. S problematiko neopravičenih izostankov  so bili starši tekoče 
seznanjeni.  
 
6.d: 
Učenci oddelka so v veliki večini zelo uspešni in motivirani za delo. Se pa pri nekaterih, ki niso tako zelo 
uspešni, si pa želijo biti, kažejo stiske ob neuspehu. V prihodnjem šolskem letu bom pozorna na te učence 
in če bo potrebno, se jim bo pomoč ponudila. Drugače pa gre za zelo prijeten razred, ki mu pri pouku hitro 
postane dolgčas, če nima polne zaposlitve.  
 
 
SEDMI  RAZRED 
vodja aktiva: Katja Šolar 
 
Razredniki  

razred Ime in priimek razrednika 
7. a Katja Šolar 
7. b Urška Perko 
7. c Ivana Madronič Čelić 

 
Realizacija dnevov dejavnosti 
Vsi načrtovani kulturni dnevi, tehnični dnevi, naravoslovni dnevi in športni dnevi, so bili v skladu s cilji in 
programom v celoti realizirani. Prav tako je bila realizirana in v skladu s cilji izvedena interdisciplinarna 
ekskurzija. 
Uspešno je bil tudi naravoslovni tabor v Piranu, kjer so učenci realizirani zapisane cilje naravoslovnih 
dnevov. 
Priznanja in ostali uspehi učencev  

Tekmovanje Bronasto priznanje Srebrno priznanje Zlato priznanje 

 7. a 7. b 7. c 7. a 7. b 7. c 7. a 7. b 7. c 
Mednarodni 
matematični kenguru 

2 2 3 1     1 

Cankarjevo 
tekmovanje 

  1    1   

Tekmovanje iz znanja 
logike 

2 3 2       

Tekmovanje iz znanja 
naravoslovja – 
kresnička 

 2 2       

Tekmovanje iz znanja 
geografije 

  1       

Tekmovanje iz znanja 
astronomije 

  1       

Računalniško 
tekmovanje Bober 

  1       
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Računalniško 
programiranje 

     1    

Ravredilna 
matematika 

  1   1    

Tekmovanje iz 
angleščine 

    4     

Tekmovanje iz 
španščine 

 1        

 

Bralna značka 7. a 7. b 7. c 

Slovenska bralna značka S knjigo v svet 4 8 5 

Angleška bralna značka – srebrna 

- zlata 

 10  

4 1 4 

Nemška bralna značka – srebrna 

- zlata 

  17 

2 5 1 

Skupaj 8 24 27 

 

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  1 2  1  2  

Veliki atletski pokal          

Plavanje 50 metrov 
prosto – prvenstvo 
osnovnih šol Ljubljane 

        1 

Plezanje  1        

Skupaj 4 3 3 

 

Ostali uspehi učencev:  
- Uvrstitev v polfinale na državnem prvenstvu iz košarke mlajši dečki (v ekipi 1 učenec iz 7. a razreda). 
- Uvrstitev v polfinale na državnem prvenstvu iz košarke mlajši dečki (v ekipi 6 učencev iz 7. b 

razreda). 
- Uvrstitev v polfinale na državnem prvenstvu iz košarke (v ekipi 1 učenec iz 7. c razreda). 
- Uvrstitev v polfinale na državnem prvenstvu iz košarke starejše deklice (v ekipi 1 učenka iz 7. c 

razreda).. 
 

Vzgojno izobraževalno delo v oddelkih in razredne ure 
Vzgojno in drugo delo v vseh treh oddelkih je potekalo v skladu z načrtom dela razrednikov, ki smo ga 
razredničarke pripravile ob začetku šolskega leta. Veliko pozornosti smo posvetile reševanju vzgojne 
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problematike in sprotnih konfliktov, ki so se pojavljali v posazmenih oddelkih. Glede na specifiko razreda 
smo k temu pristopile različno – odvisno je bilo od dinamike razreda. 
 Poudarek na razrednih urah je bil na medsebojnih odnosih, spremljanju učnega procesa, poudarek na 
učnih strategijah, medsebojni pomoči.  
Primeri dobre prakse: Praktično delo pri izvedbi kulturnih in tehničnih dni (delavnice). 
 
V 7. a razredu so bili primeri neprimernega vedenja, zato so učenci dobili ukrepe oziroma opomine. 
Ukrepe in opomine je razredničarka dala v skladu z vzgojnim načrtom šole in ob posvetu s šolsko 
svetovalno službo ter vodstvom. Probleme smo reševali s pomočjo pogovorov, nadzorovanja dobrih del, 
drugih oblik pouka namesto dni dejavnosti ... V razredu je bilo izrečenih več ukrepov/opominov manjši 
skupini fantov, katera se je skozi leto vse bolj trudila upoštevati dogovore. Težave so se kazale tudi pri 
neopravičenem obiskovanju prvih ali zadnjih šolskih ur.  
V razred sta prišla dva nova učenca, oba sta pozitivno vplivala na razred. Sprva eden od novih učencev ni 
bil najbolje sprejet, vendar smo s pomočjo pogovorov na RU, med urami, odmori, na GU in RS ter 
individualnih GU reševali težave, ki so se počasi odpravile. Vse bolj so se povezale učenke z učenci. Klima 
v razredu je vsako leto bolj pozitivna.  
Konec prvega polletja, 1. 2. 2018, se je iz razreda izpisal en učenec. Razredničarka, svetovalna služba in 
vodstvo je mami svetovalo, da zaradi vse bolj negativnega vedenja in vpliva skupine na učenca, prepiše 
otroka na drugo šolo, ki ne bo sosednja šola. Ponudili so ji tudi pomoč pri tem in to tudi izpeljali.   
V razredu je razredničarka dala poudarek na pohvalah, kar se je pokazalo kot zelo uspešno. Hkrati je 
spodbujala reševanje problemov tako, da so si učenci s pomočjo stavkov: Jaz se počutim ____________., 
Želim, da bi ________. …  
 
V 7. b večje vzgojne problematike ni bilo, čeprav je nekaj učencev bolj nemirnih in klepetavih. Fantje se 
med seboj dobro razumejo in delujejo kot skupina, med dekleti pa je večji razpon, saj je nova deklica 
prinesla mednje kar nekaj nesoglasij, ki smo jih reševali sproti s pogovorom. Učenci si med seboj sicer 
zaupajo in delujejo kot celota, s starši so povezani. 
Razredničarke so bile učencem vedno na voljo, tako za nasvete kot tudi za reševanje različnih stisk, 
velikokrat pa le za prijetne klepete. Prav to, da so se učenci počutili aktivne in katerih mnenje se upošteva, 
se je izkazalo za pozitivno in dobro, kar se priporoča tudi ostalim oddelkom. 
 
V 7. c večje vzgojne problematike ni bilo, z izjemo 8 učencev. Glede na dinamiko razreda, se je delalo 
največ na razredni klimi, da vzgojna problematika nekaterih učencev ni vplivala na medosebne odnose v 
razredu. Razredne ure v vseh treh razredih so bile namenjene predvsem pogovorom o različnih stvareh, 
ki so jim učenci izpostavili. Veliko smo se pogovarjali o drugačnosti, pomenu pravil in skupinski dinamiki. 
Če se je le dalo – glede na vsebino pogovora in težo problema – so se rešitve iskale skupaj z učenci. Učenci 
so bili zaupljivi, saj so pogovori ostali v razredu,  v nekaj primerih pa je bilo potrebno informacije prenesti 
tudi staršem. Individualne težave so se reševale individualno. Po presoji so se le te povedale v celotnem 
razredu. Nekaj časa smo, kljub uspešnosti razreda namenili različnim tehnikam učenja in različnim perečim 
vprašanjem, ki mučijo najstnike njihovih let.  
 
V 7. a razredu je ena učenka z odločbo. Imela je 5 ur dodatne strokovne pomoči. Ob koncu 1. polletja je 
bil podan predlog za prešolanje na šolo s prilagojenim programom, vendar so starši predlog zavrnili. V 
razred se je vpisal tujec iz Rusije, ki je zelo uspešno ob pomoči učiteljice za slovenščino napredoval v jeziku 
in se vklopil v razred.  
V 7. b sta dva učenca z odločbo, oba sta dobivala strokovno pomoč in bila pri pouku deležna prilagoditev 
iz odločbe.  V razredu je tudi tujka iz Rusije, ki je pri nas drugo leto in je zelo uspešna. V letošnjem šolskem 
letu sta bila na moj predlog evidentirana za nadarjena dva učenca, eno učenko pa sem predlagala ob koncu 
šolskega leta.  
V 7. c sta bila dva učenca z odločbo; oba sta dobivala dodatno strokovno pomoč, pri pouku pa sta bila 
deležna vseh prilagoditev, ki so bile zapisane v individualiziranem programu.  V 7. c so  evidentirani 4 
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nadarjeni učenci, eden je posebno nadarjen za računalništvo, astronomijo in matematiko. Udeležil se je 
tekmovanj iz teh področij in dosegel 3 zlata priznanja. 
 
V 7. a razredu je bilo 73 neopravičenih ur. Največ neopravičenih izostankov je bilo prve ure zaradi zamud 
in zadnje ure, ker se učenci niso želeli udeležiti obveznih izbirnih predmetov. Medtem ko so opravičeno 
izostali pretežno zaradi bolezni, potovanj in tekmovanja.   
Prisotnost pri pouku je bila 92,3 %. 
Neopravičenih izostankov v 7. b razredu je bilo 63 ur, predvsem na račun neopravičenega izostajanja od 
pouka tudi sredi dneva zaradi neznanja določenega predmeta. 
Učenci so opravičeno manjkali dlje časa zaradi bolezni ali počitnic, nekaj pa jih je tudi zaradi rednih 
zdravniških pregledov pri specialistih.  
Prisotnost pri pouku je bila 91,5 %. 
Neopravičenih izostankov v 7.c razredu je bilo 24 ur. 
Nekaj učencev izstopa glede odsotnosti od pouka. Učenci so manjkali zaradi bolezni (sladkorna bolezen, 
viroze, operacija) in izrednih počitniških potovanj. 
Prisotnost pri pouku 7.c je 92,86 %. 
 
Sodelovanje s starši 
Sodelovanje s starši je bilo konstruktivno, aktivno in stalno. Vsebine RS so bile realizirane, starši so se RS 
udeleževali v veliki večini. Starše smo redno seznanjale z učnim uspehom njihovih otrok, disciplino in  
potekom življenja na naši šoli. Prizadevale smo si, da preko staršev spoznamo posebnosti njihovih otrok, 
kar je eden od pogojev za uspešno delo. Starše smo navajale na to, da jih ne bo zanimal le uspeh otroka, 
ampak tudi oblikovanje otrokove osebnosti in enkratnosti. Organizirale smo tudi predavanje: dr. Zdenka 
Zalokar Divjak, Vzgoja za odgovorno vedenje otrok in mladostnikov. Svoje izkušnje iz dolgoletnega dela z 
otroki  s primeri iz vsakodnevnega življenja prenaša na učitelje, vzgojitelje, starše in otroke. Je konkretna 
in praktična. Tako v življenju kot v pogovoru). Priporočamo predavanje za ostale starše. 
Večina staršev je bila kritičnih do svojih otrok in njihovega dela in obnašanja, upoštevali so naše nasvete 
in mnenja, so pa bili tudi primeri, ko so bili starši preveče zaščitniški in nezaupljivi do šole, ali pa se na naše 
pobude sploh niso odzvali.  
Po potrebi smo organizirale razgovore staršev in ostalih učiteljev, ki poučujejo v oddelku tudi izven časa 
GU. Dobro smo sodelovale s ŠSS. 
V 7. a so bili vzgojni problemi omenjeni na RS, vendar jih je razredničarka reševali individualno na GU. 
Staršem je poskušala vsakič predstaviti tudi pozitivne strani učencev 7. a razreda. 
 
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 
7. c je bil vključen v projekt Dobre vesti iz naše šole in našega mesta. 
 
 
OSMI  RAZRED 
vodja aktiva: Zdenka Hiti Kalinger 
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Razredniki  

razred Ime in priimek razrednika 
8. a Nina Strlič 
8. b Zdenka Hiti Kalinger 
8. c Aleša Velikonja 

 
Realizacija dnevov dejavnosti 
Vsi dnevi dejavnosti so bili realizirani po LDN razen kulturni dan Začetki slovenske književnosti na 
Dolenjskem in Krka je bil zaradi  neprimernih vremenskih razmer s 1. in 2. marca prestavljen na 31. 5. in 
1. 6. 2018. 
Uspešno je bil izveden tudi športno naravoslovni taor na CŠOD Gorenje. 
Učenci so se v velikem številu udeležili tudi neobveznih nadsatndardnih ekskurzij. 
 
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 

Cankarjevo tekmovanje – 
Cankarjevo priznanje 

1 1 / / 1 / / / / 

iz znanja angleščine 6 2 2 1 / / / / / 
mednarodni matematični 
kenguru – Vegovo priznanje 

2 3 3 1 / 1 1 / / 

tekmovanje iz logike 3 2 4 / / / 1 / / 
tekmovanje iz znanja 
geografije 

/ 3 2 / / / / / / 

tekmovanje iz znanja 
biologije – Proteusovo 
priznanje 

/ 1 1 / / / / / / 

tekmovanje iz znanja kemije 
– Preglovo priznanje 

/ 1 2 / / / / / 1 

tekmovanje iz znanja fizike – 
Stefanovo priznanje 

1 3 1 1 / 1 1 / 1 

tekmovanje iz znanja 
astronomije – Dominkovo 
priznanje 

/ / 2 / / 2 / / / 

računalniško tekmovanje – 
Bober 

/ / 2 / / / / / / 

Skupaj 15 16 20 5 1 4 3 / 2 
 

Bronasto priznanje  51 
Srebrno priznanje  10 
Zlato priznanje  5 

 
 

Bralna značka 8. a  8. b  8. c  
slovenska 0 6 5 
angleška 6 19 18 
nemška 5 10 5 
španska 3 3 1 
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skupaj 14 38  29 
 

Športno tekmovanje 
 8. a 8. b 8. c 
Veliki atletski pokal  
tek na 1000 metrov – 2. mesto 1 1 / 
tek na 600 metrov – 3. mesto / 1 / 
tek na 300 metrov – 2./3. mesto 1 1 / 
tek na 60 metrov – 3. mesto 1 / / 
košarka – starejše deklice – uvrstitev na državno prvenstvo (četrtfinale) 1 4 1 
Košarka 3 : 3 prvenstvo OŠ Ljubljane _ 2. mesto 1 / 1 
Skupaj 3 3 / 

 
Posamični uspehi na športnem področju: 
8. b 
Prvenstvo OŠ Ljubljane v športni gimnastiki –  eno 2. mesto (in uvrstitev na državno tekmovanje) 
8. c 
finančna pismenost – eno  1. mesto   
finančna pismenost (skupinsko) – eno 1. mesto   
 
Vzgojno izobraževalno delo v oddelkih in razredne ure 
8. a 
V šolskem letu 2017/2018 smo v 8. a naleteli na nekaj novih izzivov. Učenci so bili na začetku leta prav 
takšni kot lansko leto. Pridni, delovni, prijazni in kulturni. Kljub vsem pozitivnim lastnostim oddelka sem 
zaznala, da imajo nekateri učenci kar velike težave. Ker učenci tudi težko zaupajo svoje probleme učitelju 
ali drugi odrasli osebi, sem morala najprej pridobiti njihovo zaupanje. To sem poskušala urediti s številnimi 
socialnimi igricami in igrami vlog. Tako so se učenci lahko sprostili in počasi so na dan začele vreti vse 
njihove težave. Posamezno so v času izven pouka prihajali do mene in mi zaupali vse mogoče reči.  
Po mnenju razredničarke so se najbolj povezali na taboru, kjer so res pridobili zaupanje drug v drugega.  
Druženje razreda z razrednikom je še kako pomembno tudi na dnevih dejavnosti, taborih in podobnih 
organiziranih srečanjih.   
Učenec, ki se je razredu pridružil letos, se je v razred socialno lepo vključil. Žal mu, kljub trudu staršev, 
učiteljev in razrednika, ni uspelo uspešno zaključiti osmega razreda.  
Tudi na splošno je uspeh učencev močno padel.  T se najbolj pozna pri učencih, pri katerih je bilo letos 
največ čustvenih težav zaradi sprememb v osnovni družinski celici. 
 
8. b 
Vzgojno-izobraževalno delo v oddelku je bilo v tem letu zahtevnejše, saj so učenci postali živahnejši, bolj 
klepetavi, malo uporni ter pod pritiskom pubertete slabše motivirani in zbrani za delo. Tako je bilo treba 
več spodbud, opominjanja in prigovarjanja, da so opravili svoje zadolžitve in se zavedali, da je znanje 
vrednota, ki ima uporabno vrednost za njihovo nadaljnje šolanje in usposabljanje na različnih poklicnih 
področjih.  
Na razrednih urah smo usvajanju znanja, ki bo dolgotrajno, namenili kar precej časa, spoznali so BUS, ki 
omogočajo učinkovitejše učenje pri posameznih predmetih (Paukova in druge izpisovalne BUS). Največ 
težav učencem še vedno povzroča iskanje bistvenih podatkov, na katere se potem pri učenju lahko opirajo 
(jih je preveč ali premalo). Cilj tovrstnega dela je bil tako delno dosežen. Učenci se težko osredotočijo na 
strategije, ki od njih zahtevajo miselni napor na višji ravni. Par učencev je potožilo, da se ne znajo pravilno 
učiti, vendar niso bili pripravljeni ob tem preskusiti še kakšno drugo strategijo učenja, poleg tiste, ki zanje 
ni uspešna.  V 9.  razredu bo treba s tem nadaljevati. 
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Ker je oddelek zelo raznolik, smo se osredotočali tudi na medsebojne odnose. Učenci si med seboj ne 
pomagajo dovolj, nimajo empatije drug do drugega in jih je treba spodbujati, da naredijo kaj dobrega sami 
od sebe, ne da bi ob tem pomislili na osebno korist. Zato smo na razrednih urah govorili tudi o tem, kaj 
pomeni dati in za to nič pričakovati. Tak pogovor je največkrat potekal preko različnih zgledov tovrstnega 
ravnanja, učence pa sem poskušala tudi motivirati, da so se v igri vlog poskušali poistovetiti z osebo, ki 
potrebuje pomoč, in z osebo, ki jo nudijo. To moje videnje medsebojnih odnosov so potrdili tudi starši, saj 
so otroci doma pogosto brezbrižni in tudi svojim bratom/sestram ne priskočijo na pomoč, ko se to 
samoumevno pričakuje. 
Letos se je oddelku pridružil učenec iz Makedonije, kateremu je bilo zaradi neznanja jezika težko. Sošolci 
so ga sicer sprejeli, družijo pa se z njim malo, kot da nekako odklanjajo njegovo drugačnost (manj športno 
dejaven, bolj tih fant). Kljub mojemu prizadevanju, da bi mu sošolci več pomagali, se  je v pomanjkanju 
informacij bolj obračal name oziroma na učiteljico, ki mu je nudila dodatno pomoč pri učenju slovenščine. 
Na urah oddelčne skupnosti smo govorili tudi o skrbi za zdravo prehrano, za samo zdravje, kar pogojuje 
določeno fizično aktivnost, ter o tem, kako si kakovostno razporedimo čas, da se smotrno prepletajo učne 
obveznosti in prostočasne dejavnosti. Učenci so namreč veliko tožili o tem, da so preobremenjeni  (tudi 
zaradi zunajšolskih dejavnosti), da nimajo časa za sprotno učenje, počitek. 
Učenci 8. b so v tem šolskem letu sicer na videz delovali uigrano, vendar je bilo proti koncu šolskega leta 
(kakšne tri tedne pred zaključkom) opaziti določena nesoglasja med učenkami, ki so (iz ne povsem znanih 
razlogov) izločile sošolko in se z njo skoraj niso družile. To je bilo izrazito opazno tudi na taboru, kjer so se 
vse učenke 8. b družile med seboj, medtem ko si je izločena učenka iskala družbo v drugih oddelkih in bila 
precej prizadeta, čeprav je to poskušala prikriti. Ta medosebna problematika bo gotovo tema razrednih 
ur v prihodnjem šolskem letu. 
Na medsebojne odnose je zelo dobro delovala prepoved uporabe mobilnih telefonskih naprav med 
poukom pa tudi med glavnimi odmori. Učenci so se bolj posvetili drug drugemu in se med seboj sproščeno 
pogovarjali.  
 
8. c 
Delo je potekalo po programu, ki je bil sestavljen ob začetku šolskega leta. Učne vsebine so bile realizirane 
po predvidenem učnem programu za 8. razred, prav tako dnevi dejavnosti in drugi načrtovani dogodki. 
Učence 8. c razreda  sem redno sprotno spremljala tako na učnem kot disciplinskem področju. Vse nastale 
težave sem urejala skupaj z učenci pri razrednih urah, po potrebi pa tudi z individualnimi pogovori. V 
letošnjem šolskem letu sem izrekla kar dva vzgojna ukrepa, in sicer enemu učencu zaradi neprimernega 
obnašanja na taboru ter drugemu zaradi neprimernega obnašanja in verbalnega nasilja nad sošolko. 
Zaradi neprimernega obnašanja je bil dvema učencema začasno odvzet status športnika. 
Na razrednih urah sem posebej poudarjala pripadnost oddelku, medsebojno pomoč, spoštovanje in dobre 
medsebojne odnose, tudi z učitelji in drugimi zaposlenimi na šoli. 
Precej časa sem namenila tudi zavedanju o  lastni samopodobi, o tem, da je pri vsaki dejavnosti potrebno 
vztrajati, čeprav se ob tem prepletajo uspehi in neuspehi. Na razrednih urah in tudi na nekaterih urah 
pouka smo veliko časa posvetili odnosom v razredu. 
S tem bomo nadaljevali tudi v 9. razredu. 
 
Sodelovanje s starši 
Starši učencev 8. razreda so večinoma sledili delu in napredku svojih otrok na vzgojno-izobraževalnem 
področju. Redno so se udeleževali roditeljskih sestankov, govorilnih ur ali se dogovarjali z razredniki preko 
elektronske pošte oziroma po telefonu. Bili so zadovoljni z našim delom, v primeru težav so se obračali na 
posamične učitelje oziroma razrednika. Nekaj pripomb na roditeljskih sestankov se je  
navezovalo na obseg in zahtevnost snovi pri določenih predmetih ter na obsežna pisna ocenjevanja 
znanja. Pripombe so učitelji upoštevali in svoje zahteve bolj prilagodili učencem.  
 
Vsebinsko poročilo aktiva 
Prednosti 
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Osmošolci so bili dejavni in uspešni na različnih predmetnih področjih. To so potrdila številna priznanja na 
tekmovanjih v znanju in športni dosežki. V tem vidimo razredničarke osmih razredov priložnost, da 
učencem glede na njihove interese, nadarjenost, sposobnosti na razrednih urah, ki bodo namenjene 
kariernemu svetovanju, omogočimo čim več informacij (v različnih oblikah, različne predstavitve, 
sodelovanje s šolsko psihologinjo, delavnice …), ki jim bodo v pomoč pri izbiri nadaljnjega izobraževanja. 
 
Ker se učenci medosebnih odnosov radi učijo preko socialnih igric in igre vlog, bi s tem nadaljevale tudi v 
9. razredu, tako da bi tematiko razširile na druga področja življenja (vstopajo v resno, odraslo življenje) in 
poudarjale pomen vrednot, ki jih opredeljuje tudi vizija naše šole. 
 
Slabosti   
Učenci 8. razreda so v šolskem letu 2017/2018 poslabšali učni uspeh (ne bodo vsi napredovali v 9. razred), 
na kar je zagotovo vplivalo naslednje:  

– slabe delovne navade (učenje večje količine snovi naenkrat),  
– pomanjkanje motivacije za učenje (tega ne bom potreboval), 
– primerna razporeditev časa za učenje in počitek 
– strategije učenja, ki niso ustrezale učenju pri določenem predmetu. 

 
Glede na to načrtujemo v prihodnjem šolskem letu predstaviti še tiste strategije, ki jih ne poznajo ali jih 
redko uporabljajo in so primerne za določen učni tip (ob pomoči ŠSS). 
Motivacijo za osredotočanje na te strategije vidimo v tem, da bodo učenci bolj zainteresirani, ker se bodo 
morali v srednji šoli spopadati z večjo količino učne snovi in jim bodo ustrezne strategije učenja  pomagale 
k hitrejšemu in kakovostnejšemu doseganju učnih ciljev. 
 
Projekti, v katere so bili vključeni učenci 

" Razumevanje ustnih navodil 
" Slovenija, rad bi te bolj spoznal 
" Vzgoja za aktivno državljanstvo – Moj pogled na ... 

 
 
DEVETI  RAZRED 
vodja aktiva: Marija Vraničar 
 
Razredniki  

razred Ime in priimek razrednika 
9. a Zdenka Kregar  
9. b Nenad Stojić 
9. c Marija Vraničar 

 
Realizacija dnevov dejavnosti 
Vsi načrtovani kulturni dnevi, tehnični dnevi, naravoslovni dnevi in športni dnevi, so bili v skladu s cilji in 
programom v celoti realizirani. Prav tako je bila realizirana in v skladu s cilji izvedena interdisciplinarna 
ekskurzija. 
Učenci so se v velikem številu udeležili tudi neobveznih nadsatndardnih ekskurzij. 
 
Priznanja in ostali uspehi učencev  

Tekmovanje Bronasto priznanje Srebrno priznanje Zlato priznanje 
 9.a 9.b 9.c 9.c 9.b 9.c 9.a 9.b 9.c 
VEGOVO mat. 3   5   1     
slovenščina - Cankarjevo priznanje  1   2   1   1  
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angleščina 12   9 2 4 2  1 1  
nemščina 2   2        
geografija 3   3   1   1  
zgodovina /   3   1     
biologija- Proteusovo priznanje 4   5 1  2  2   
fizika- Stefanovo priznanje 3   2        
logika 2   5        
razvedrilna matematika    2        
finančna pismenost    1      2  
španščina      1    
skupaj 31 39 3 5 8 0 1 6 0 
 

Bralna značka 9.a  9.b 9.c 

Slovenska 9 14 6 

Angleška 20 7 / 

Nemška 7 5 7 

španska / 4 / 

skupaj 41             30 13 

 
 
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 1 1   1 1   1 
Košarka 1    2     
KOŠARKA 3 NA 3     1 1    
skupaj 3 6 1 
 
Posamični uspehi na športnem področju: 
9.a 

- mesto na 300 in 60m  v letu 2017/18 
- 1. mesto na 60 m na Velikem atletskem pokalu 

 
9. c 

- 2. mesto skok v višino, veliki atletski pokal 
- 3. mesto, met krogle, veliki atletski pokal 

 
Ostali uspehi učencev: 
9.a 

- raziskovalna naloga Koseški bajer skozi čas  
- raziskovalna naloga pri biologiji 

 
9.b 

- Mesto na državnem nivoju v Finančni pismenosti. 
- mesto s področja zgodovine na nivoju mesta Ljubljana z raziskovalno nalogo: Higienske navade 

skozi čas 
 
9. c 

- uvrstitev na državno tekmovanje iz ekperimentiranja pri kemiji in nagrada za najbolj zabavno 
demonstracijo kemijskega eksperimenta 
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- 3. mesto mesto na državnem nivoju na natečaju 'Mladi v svetu energije'. 
 
Vzgojno izobraževalno delo v oddelkih in razredne ure 
9.a 

Učenci so bili pridni in delavni. Zelo so bili motivirani za delo in jim je bilo veliko do znanja in uspeha. 
Upoštevali so  navodila in se držali dogovorov. Upoštevali so avtoriteto. 
Probleme smo  reševali sproti in s pogovorom na razrednih urah.  Učenci so bili za pogovore in ukrepanje 
v neprimernih situacijah dojemljivi in se zavedajo posledic. Zadnji šolski dan so se poslovili kulturno in 
mirno. 
 
9. b   
 V oddelku 9. 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 vseh delavcev na šoli,  vključevali smo se na različna tekmovanja in sodelovali na različnih 
prireditvah na šoli in izven šole, pazili na disciplino in kulturno vedenje pri pouku in med odmori ter izven 
šole. 
Na razrednih urah smo razvijali  predvsem pogovorno metodo, naučili smo se poslušati druge, spodbujali 
smo kreativnost, izvirnost, domišljijo. 
 
9. c 
Vzgojno izobraževalno delo je potekalo po veljavnih učnih načrtih pri vseh predmetih. 
Pri razrednih urah smo sproti reševali probleme in se o njih pogovorili. 
Razvijali smo korekten odnos do svojega okolja, to je do svojih sošolcev, učiteljev in vsega kar je prisotno 
v našem vsakdanjem življenju. Učenci so drug drugemu pomagali pri premagovanju učnih težav. Raziskava 
o bralnem razumevanju pa je pokazala, da so pri branju navodil še vedno površni. Za šolsko delo so bili 
srednje motivirani.  
Zelo pa so izkazali pri projektu 'Zmorem sam' in pri organizaciji valete. Poslovili smo se v prijetnem in 
kulturnem vzdušju. 
Pozornost na razrednih urah je bila namenjena tudi strpnemu reševanju konfliktov, saj je bil eden izmed 
učencev v razredu vpletev v poskus medvrstniškega nasilja grožnje z nožem 
 
Sodelovanje s starši 
9.a 
Obisk na govorilnih in roditeljskih sestankih je bil velik. Sodelovanje je bilo uspešno. 
 
9. b  
Sodelovanje s starši je bilo redno in korektno, na vseh roditeljskih sestankih konstruktivni pogovori. Pri 
starših sem začutil veliko spoštovanje do učiteljev in vseh delavcev na šoli.  
 
9. c 
Starši so se redno udeleževali govorilnih ur in roditeljskih sestankov. Starši in učitelji smo bili na istem 
bregu, enotni. 
 
Vsebinsko poročilo aktiva  
V letošnjem šolskem letu smo v aktivu dobro in korektno sodelovali tako v vzgojno-izobraževalnem 
procesu kot v izven šolskih dejavnostih  
V vseh treh razredih je bilo sodelovanje s starši dobro. 
Večjo pozornost pa smo posvetili medvrstniškemu nasilju. 
 
Projekti, v katere so bili vključeni učenci 
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Vsi razredi so bili vključeni v projekt Zmorem sam, 9.a pa je sodeloval v projektu Šolski vrt. 
 
Splošna opažanja 6. – 9. razred s smernicami dela za naprej 
Izrazita specifika, ki se je bila prisotna v 7. a razredu, se je zlasti po prešolanju enega učenca v soglasju z 
mamo umirila, tako da razred ne izstopa več tako zelo izrazito na vzgojnem področju. Kljub vsemu pa je 
še vedno potrebna doslednost pri izvanaju dela in sprotna evalvacija dela in napredka v razredu. 
Splošna opažanjna na predmetni stopnji so vezana na veliko število izostankov učencev na zimskih 
športnih dnevih in ekskurzijah. Izostanki so zaradi opravičil staršev opravičeni. 
V primerjavi s prejšnjim šolskim letom, se je zmanjšala uporaba mobilnih naprav med poukum, kljub 
vsemu pa jih učitelji še vedno (preveč) odvzamejo med poukom. 
Zaradi poskusa medvrstniškega nasilja z uporabo noža, so razredniki med letom na razrednih urah še več 
pozornosti posvetili medosebnim odnosom med učenci. 
Med učenci je tudi zaznati, da razredi v 3. triadu niso več tako enotni in da se učenci med seboj grupirajo 
v manjše skupine ali pa je razred razdeljen na dva dela. Zato je potrebno veliko dela na področju 
socializacije in krepitvi medosebnih odnosov in empatije z različnimi delavnicami in pogovori na razrednih 
urah. 
Vse več pa je tudi zamujanja k pouku, prav tako se pojavljajo neopravičeni izostanki od posameznih ur, 
kar se povečuje s starostjo učencev. Vendar pa to ne pomeni, da je stanje zaskrbljujoče ali alarmantno. Z 
zglednim sodelovanjem s starši, so takšni izostanki sankcionorani. 
Zaradi povečane učne snovi in novih predmetov je v zadnjih letih zaznati tudi padec učnega uspeha v 
osmem razredu. Na tem področju je zelo pomembno sodelovanje med starši in šolo in da se učence 
sprtono spremlja pri njihovem šolskem delu. 
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 
vodja aktiva: Maja Saurin 
 
Realizirani zastavljeni cilji 
Izvedel se je projekt glasnega branja v OPB. 
Sodelovali smo pri praznovanju 40-letnice šole: krasitve hodnika, vhodov v šolo in jedilnice. 
Pripravili različne razstave v ekokotičku: ob dnevu jezikov (Renata Struna in druge učiteljice jezikov), 
jesenska (Iris Kosmatin, Maja Saurin), tradicionalni slovenski zajtrk (Mojca Vidmar), izdelki iz DOV (Petra 
Povšič, Andreja Duh, Andreja, Iris Kosmatin), DNK in DNA (Nina Strlič), 8. februar (Klavdija Kogovšek), 
gregorjevo (Anja Koželj), dan Zemlje (Petra Madronič), prosti čas in prostorsko oblikovanje – 5. a (Nina 
Jančič), poletna (Renata Struna, Iris Kosmatin). 
Delo v aktivu je potekalo brez večjih težav. Učitelji smo med sabo dobro sodelovali in si pomagali. To je 
vplivalo tudi na večjo kakovost izvajanja učnega programa v OPB.  
Skupine prvih razredov smo se večkrat povezovale pri športnih igrah na zunanjem igrišču ali v telovadnici. 
Tudi ostali razredi so se občasno povezovali na športnem področju. Učitelji so večkrat pripravili športne 
dejavnosti, ki so povezovale različne skupine OPB.  
Na igrišču za šolo smo večkrat pripravili ustvarjalne delavnice, ki so se jih udeleževali učenci različnih 
skupin OPB. 
Z gledališkim krožkom smo pripravili krajšo predstavo, ki so si jo v času OPB ogledali vsi prvi in vsi drugi 
razredi. 
S starši smo dobro sodelovali, tako vsakodnevno kot na popoldanskih GU ali RS. Bili so odzivni na 
priporočila in nasvete učiteljev. 
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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…) 
 
 
Splošno opažanje dela v OPB s smernicami dela za naprej 
Zaradi zmanjševanja števila ur OPB se učenci različnih oddelkov združujejo v različne heterogene skupine, 
kar otežuje predvsem izobraževalno delo v OPB. Zato je pomemebno, da je delo v času usmerjenih 
dejavnosti poteka nemoteno. Za uspešno se je izkazalo, da se ID za vse izvajalce izvajajopo 14.30 uri, na 
čemer bomo vztrajali tudi v prihodnje. Zelo pomembno je tudi, da so učenci, ki obiskujejo OPB, aktivno 
vključeni v tisti del razvojnega načrta, ki se navezuje na brano pismenost. Zato bomo v prihodnjem šolskem 
letu v okviru del usmrejenih dejavnosti namenjen tudi bralnemu razumevanju. 
Bolj dosledni pa moramo biti pri označevanju na tabli, kjer je zapisano, kje se posamezni oddelki nahajajo, 
saj se rado zgodi, da zaradi združevanja starši svojih otrok ne najdejo. 
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V primeru kršitev Hišnega reda in Šolskih pravil Osnovne šole Koseze uporabljamo: 

a) postopnost reševanja konfliktov, 
b) vzgojne ukrepe, 
c) vzgojne opomine. 

Vzgojne ukrepe na ravni šole uporabljamo, če trenutna situacija narekuje naglo ukrepanje  ali če učenci 
zavračajo sodelovanje pri reševanju problemov in so bile predhodno izvedene druge vzgojne dejavnosti. 
Vzgojne opomine pa šola izreče, kadar učenci kršijo dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, 
drugimi predpisi, akti šole, in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso 
dosegli namena. 
V obeh primerih šola postopa in ukrpea po predpisanem postopku, ki je zapisan v Vzgojnem načrtu naše 
šole. 
V šolskem letu 2017/18  so učitelji zaradi kršitve šolskih pravil izrekli 23 vzgojnih ukrepov in 5 opominov. 
Za učence, ki so prejeli opomine so razredniki v sodelovanju s starši, učenci in šolsko svetovalno službo 
napisali individualiziran program dela, s pomočjo katerega so spremljali izboljšave učenca na 
vedenjskem področju. 
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V letošnjem šolskem letu sem izvajala dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir in 
motenj za šest 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.  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 9 novih odločb. Po trenutno znanih podatkih v naslednjem šolskem letu 
2018/2019 pričakujemo še dva šolska novinca, ki sta imela odločbo o usmerjanju že v vrtcu, oba zaradi 
govorno jezikovnih motenj.  
 
Z  učenko iz 2. razreda, ki je v preteklem šolskem letu prišla iz Beograda, sem imela eno  uro 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. 
Občasno je potrebovala pomoč pri učenju vsebin, ki so vključevale nove pojme (okolje) in je bilo potrebno 
povzeti besedila ter oblikovati zapise v zvezku.  
 
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 in 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, v enem primeru žrtvi vrstniškega nasilja. 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 7.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. En učenec se je na našo pobudo prešolal na drugo šolo. Bolj 
natančno definiranje problemov v tem razredu ter ločevanje skupnih od individualnih težav se je izkazalo 
koz učinkovito izhodišče za delo. S tem pristopom smo nadaljevali tudi v šolskem letu 2017/2018. 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 
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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 enkrat tedensko med odmorom 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 
skupne evalvacijske sestanke strokovne skupine in staršev  za vsakega posameznega otroka posebej, brez 
posebnega skupnega sestanka strokovne skupine.  
 
Ob koncu šolskega leta smo tam ker je to bilo možno 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 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.  
 
Z namenom zagotavljanja pravočasne in natančne pomoči učencem prve triade na področju 
opismenjevanja sem izvajala testiranje otrok z inštrumentom Ocenjevalna shema bralnih zmožnosti 
(OSBZ), in sicer v 2.d razredu. V 2.a je testiranje na začetku in koncu šolskega leta izvajala učiteljica sama, 
vendar sva sodelovali pri spremljanju napredka otrok v  pogovorih z določenimi starši. K sodelovanju za 
testiranje in spremljanje otrok z uporabo OSBZ bom v naslednjem šolskem letu ponovno pozvala tudi 
druge učiteljice. 
 
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 za otroke, 
mladostnike in starše Ljubljana, 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. 
 
Predavanja za starše ter delavnice za otroke 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. Z Varnim internetom in Centrom za psihosintezo (Rozana 
Bažec) nadaljujemo sodelovanje tudi v prihodnjem šolskem letu, saj smo se vključili v večletne projekte in 
prijavili delavnice za otroke. Z dr. Polajnerjem pa smo v dogovoru za nadaljevanje supervizijske pomoči po 
potrebi. 
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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. 
 
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. 
Udeležila sem se tudi strokovne ekskurzije Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije na Danskem in 
v Oslu. 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). 
 

Delo psihologinje v okviru šolske svetovalne službe: 
V svetovalni proces v okviru individualnih obravnav je bilo vključenih 37 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. 
V diagnostični proces je bilo vključenih 10 učencev, starši 7 učencev so bili seznanjeni z rezultati, pri 3 
učencih diagnostika še poteka.   
V 9. razredih sem izpeljala razredne ure, na katerih sem predstavila postopek vpisa, izpolnjevanje spletnih 
vprašalnikov eVPP in Kam in kako. Z vsemi devetošolci sem imela individualni razgovor. Organizirala sem  
tržnico srednjih šol, udeležilo se je  23 ljubljanskih srednjih šol. Nudenje informacij in Pomagala učencem 
in staršem pri vpisu, pridobivanju informacij o stanju prijav na srednjih šolah in prenosu prijav med šolami. 
  
Za 8.r so bile na taboru v juniju izvedene delavnice Odkrivanje svojih sposobnosti, interesov in vrednot ter 
Kam naprej – predstavitev našega šolskega sistema.  
Pomoč pri vpisu dveh učencev z zaključenim sedmim razredom v program nižjega poklicnega 
izobraževanja.  
Vpis bodočih prvošolcev, testiranje učencev, katerih starši so želeli odložitev šolanja (11 vlog),  
sodelovanje z zunanjimi institucijami kot sta zdravstveni dom in vrtec, timski sestanki, organizacija 
roditeljskega sestanka za starše bodočih prvošolcev (predavala ga. Zdenka Zalokar Divjak), oblikovanje 
oddelkov 1. razredov in nudenje pomoči in informacij staršem bodočih prvošolcev.  
 
Nadarjeni učenci: 
Testirala sem evidentirane nadarjene učence ter predstavila rezultate na sestanku učiteljskega zbora, 
staršem in učencem. 
 
Sodelovala sem s starši, pripravila sem predavanje za starše za 1.r – Razvojne značilnosti 6-letnika  
ter za starše za 5.r – Odraščanje. Sodelovala sem 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. Učiteljem se nudila 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.  
Organizirala sem preventivno delavnico Samo eno življenje imaš za 5.r. in sodelovala v projektu Neon-
varni brez nasilja.    
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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:  

" EPoC – merjenje ustvarjalnega potenciala pri učencih,  
" delavnica Veščine vodenja skupinskih procesov,  
" Nacionalna konferenca varno in spodbudno učno okolje,  
" usposabljanje za vprašalnik za oceno osebnosti – oblika za mladostnike PAI-A,  
" seminar Varstvo osebnih podatkov po splošni uredbi o varstvu podatkov,  
" usposabljanje Delo s primeri WISC-III. 
" Udeležba na študijski skupini in aktivih šolskih svetovalnih delavk Šišika. 

 
Drugo:  
Redno udeleževanje supervizije na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše na področju 
diagnostike pod mentorstvom klin. psihologinje Jasne Božič.  
 

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. 200 naslovov oz. 350 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 33 ur, v drugi in tretji triadi 28 ur (kot medpredmetno sodelovanje pri predmetih 
slovenščina, zgodovina, angleščina in geografija). 
 
V šolskem letu 2017/18 je bilo kupljenih oz. darovanih  558 enot gradiva (v razmerju 70 % leposlovnega 
gradiva in 30 % strokovnega gradiva ), za 206 enot gradiva manj kakor v lanskem šolskem letu , kar je še 
približno četrtina enote na učenca oziroma učitelja, kar  je v skladu s standardom. Letos smo kupili 33 enot  
gradiva v tujem jeziku (22 v angleščini in 11 v nemščini) za potrebe bralne značke in domačega branja v 
tujem jeziku. Naročeni smo na dvaindvajset (22) naslovov revij in časopisov, dve sta razvedrilni ostali so 
strokovni.  
 
V knjižnici so se v dopoldanske času izvajale ure  IP, DSP, podaljšani čas pisanja in delo z učenci  iz tujih 
držav (Rusije in  Bosne). 
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Šolsko knjižnico največ učencev obišče  med 12.30 in 15.00 uro, organizirano v času OPB-ja  ali 
individualno.  
 
S sedmimi razredi smo v mesecu novembru 2017 obiskali splošno knjižnico Šiška v okviru nacionalnega  
projekta »Rastem s knjigo«. 
 
V mesecu oktobru 2017 sem se udeležil  tečaja : Delavnica COBISS3/Izposoja, v Izum-u v Mariboru.  
Sodeloval sem na eni študijski skupini. 
 
Z gospo Alenko Lukaček sva s pomočjo Grete Mišič izpeljala v juniju načrtovano »Noč branja« za dva 
razreda (2.d in 5.c). Udeležilo se je 41 učencev. 
 

V preteklem šolskem letu smo za učence naše šole dnevno pripravljali 670 malic, 670 kosil in 260 
popoldanskih malic. Pripravljali smo tudi dietno prehrano za otroke, ki takšno prehrano potrebujejo.  

" 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. 
" Dnevno sem sprejemala odjave in prijave prehran. 
" 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- dnevna kontrola temperature hladilnih in zamrzovalnih omar, evidenca čiščenja, 1x 
dnevna kontrola temperature v bain marie posodi, 1x mesečna kontrola surovin in izdelkov ob 
sprejemu, validacijska tabela za kontrolo temperature termične obdelave jedi…  

" 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, ki se nanašajo na organizacijo šolske prehrane.S pomočjo 

ankete, ki sem jo izvedla med učenci in starši, sem preverila stopnjo zadovoljstva s šolsko prehrano. 
Tudi letos smo bili vključeni v Šolsko shemo sadje in zelenjave.  

" 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  2017/2018 je bilo v šoli v 30 oddelkih 735 učencev 352 dečkov in 383deklic. 
Povprečna z aključena ocena na ravni šole je 4,4. 
 
Prva triada (1. – 3. razred) 
V enajstih oddelkih je bilo 261 učencev, 138 dečkov in 123 deklic. Učenci prvega in drugega razreda so 
bili opisno ocenjeni, tretjega razreda pa številčno. Trije učenci tretjega razreda bodo razred ponavljali. 
Dva učenca nista dosegla predpisanih minimalnih standardov znanja. Eden izmed njih je učencec z 
odločbo in ima specifične učne težave ter primanjkljaje na posameznih področjih. Kljub dodatni pomoči 
in prilagoditvam, nista osvojila standardov prve triade. En učenec pa je učence tujec, ki razred ponavlja 
zaradi šibkega znanja in možnosti, da osvoji jezik, kar mu bo olajšalo delo v višjih razredih. 
 
3. razred 

oddelek Srednja ocena razreda 
3. a 4,7 
3. b 4,8 
3. c 4,7 

 
Druga triada (4. – 6. razred) 
V desetih oddelkih  je bilo 262 učencev, 130 dečkov in 132 deklic. Dva učenca 6. razreda nista izdelala in 
ga ponavljata. Oba učenca ima zaradi specifičnih učnih težav odločbo. Kljub dodatni pomoči in 
prilagoditvam, nista osvojila standardov druge triade. Pri učenki je prisotna tudi nemotivacija za šolsko 
delo, kljub stalnim spodbudam. 

Oddelek Srednja ocena razreda 
4. a 4,6 
4. b 4,6 
4. c 4,8 
5. a 4,5 
5. b 4,2 
5. c 4,4 
6. a 4,3 
6. b 4,4 
6. c 4,4 
6.d 4,4 

 
Tretja triada (7. – 9. razred) 
V devetih oddelkih je bilo 212 učencev, 115 dečkov in 97 deklic. En učenec je preošlan na šolo s 
prilagojenim programom za otroke z govorno jezikovnimi motnjami. Dva učenca nista izdelala 8. razreda; 
ena učenka bo osmi razred ponavljala na drugi šoli. Dva učenca sta zaključila osnovnošolsko obveznost 
in bosta šolanje nadaljevala na nižji poklicni šoli. 
Vsi napredujejo v višji razred. 

Oddelek Srednja ocena razreda 
7. a 4,2 
7. b 4,4 
7. c 4,2 
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8. a 4,1 
8. b 4,2 
8. c 4,3 
9. a 4,3 
9. b 4,3 
9. c 3,9 

 
 
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.  Prav tako upoštevajo rezultate na NPZ in delo načrtujejo tako, 
da odpravljajo vrzeli v znanju, ki se pokažejo na nacionalnem preverjanju. 
K viskemu povprečju pripomorejo tudi izbirni predmeti. 
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 ter se povezati po vertkali od prvega razreda dalje, kar bo 
prioritetna naloga strokovnih aktivov v prihodnjem šolskem letu. 
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Dodatno strokovno pomoč je do konca šolskega leta 2017/2018 prejemalo 40 učencev. 
Vseh ur dodatne strokovne pomoči je bilo  107 ur tedensko. Ure dodatne strokovne pomoči so izvajali 
defektologinja, specialne pedagoginje, socialna pedagoginja, surdopedagoginja, tiflopedagoginja , 
učiteljice razrednega pouka in učiteljice predmetne stopnje. 
 
Poleg 107 ur DSP tedensko smo realizirali še 24 ur svetovalnih storitev tedensko. 
 
Otroci s sladkorno boleznijo nimajo ur dodatne strokovne pomoči, imajo pa ustrezne prilagoditve in po 
potrebi občasne spremljevalce na izvenšolkih dejavnostih. 
 
Pregled dodatne strokovne pomoči po razredih: 2017/2018 

razred Število učencev, ki so 
prejemali 
dodatno strokovno pomoč 

Število ur tedensko 
 

1. razred 2 5 
2. razred 3 9 
3. razred 3 7 
4. razred 6 16 
5. razred 5 10 
6. razred 5 16 
7. razred 5 18 
8. razred 2 8 
9. razred 6 18 
SKUPAJ 37 107 

 

Število identificiranih nadarjenih učencev v začetku šolskega leta je bilo 28, med šolskim letom je bilo 16 
otrok na novo evidentiranih. Ob koncu šolskega leta je bilo skupaj 44 učencev identificiranih kot nadarjeni 
učenci . 
 
Pregled evidentiranih in identificiranih nadarjenih učencev po razredih: 
Razred Št. identificiranih  na 

začetku šol.leta 2017/18 
Št. vseh identificiranih učencev, 
na koncu šol. Leta 2017/18 

5. razred 0 6 
6. razred 5 5 
7. razred 4 9 
8. razred 3 12 
9. razred 10 12 
Skupaj 28 44 
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V šolskem letu 2017/18 smo se na naši šoli udeležili poskusnega preverjanja NPZ v 3. razredu z namenom, 
da učiteljice kot tudi šola dobimo povratno informacijo o pričakovanem znanju, ki naj bi ga učenci imeli 
ob koncu prve triade. Rezultati preverjanja so bili tudi podlaga za analizo delo ter načrtovanja dela v 
prihodnje. 
Preverjanje je bilo prostovoljno. Preverjalo se je znanje slovenščine in matematike. Na naši šoli je 
preverjanje iz slovenščine pisalo 58 učencev, preverjanje iz matematike pa 60 učencev.  
 
Dosežki na ravni šole in na ravni države 
 
3. razred 

 Republiško povprečje v % Rezultat OŠ Koseze v % 
SLOVENŠČINA 71,32 83, 78 
MATEMATIKA 74, 37 72,50 

 
6. razred 

 Republiško povprečje v % Rezultat OŠ Koseze v % 
SLOVENŠČINA 46,24 51,02 
ANGLEŠČINA 51,06 55,95 
MATEMATIKA 52,50 55,5 

 
9. razred 

 Republiško povprečje Rezultat OŠ Koseze 
SLOVENŠČINA 51,00 55,90 
MATEMATIKA 53,06 59,80 

GLASBENA  UMETNOST 59,10 63,63 
 
 

 
Poskusno preverjanje ob koncu 1. triade 

 
Namen sodelovanja v poskusnem preverjanju NPZ v 3. razredu je bil, da učitelji dobijo povratno 
informacijo, katere standarde učenci glede na državno raven znajo, katerih ne, kako uspešno so reševali 
naloge različnih taksonomskih stopenj in kje izstopajo tako negativno kot pozitivno. 
 
Preverjanje iz znanja slovenščine je temeljijo predvsem na bralnem razumevanju, kjer so učenci izkazali 
zadovoljivo znanje, težave pa so se pokazale pri zapisu natačnih odgovorov na zastavljena vprašanja. 
Učenci vprašanja preberejo površno, zato so tudi odovori pomanjkljivi ali napačni. Površnost se je pokazala 
tudi pri nalogah z več zahtevami, saj so učenci kakšno od postavk spregledali. 
Uspešni pa so bili pri zapisu vabila. 
 
Slabši razultat je bil dosežen pri matematiki, predvsem zaradi tega, ker se vsa snov, ki se je prevejala v 
razredu še ni bila obravnavana. 
Učenci so dobro znanje pokazali pri računanju, številskih izrazih, poštevanki in besedilnin nalogah, težave 
pa so bile predvsem pri nalogah z liki in telesi, pri izpolnjevanju preglednic in količinah. 
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Pokazalo se je, da učenci zamenjujejo poimenovanje likov in teles ali pa jih napačno zapišejo. Prav tako 
imajo težave pri izpolnjevanju preglednic, ki se jih pri pouku ne obravnava in jih zato napačno izpolnijo. 
Slabše so reševali tudi naloge s količinami, saj imajo težave pri količinskih predstavah. Prav tako se je kot 
pri slovenščini tudi pri matematiki pokazala površnost pr nalogah z več zahtevami – zaradi nenatančnega 
branja niso izpolnili vseh postavk. 
Zaradi neobravnavanja učne snovi pa so bili učenci neuspešni pri zapisu z ulomkom. 
 
Smernice za nadaljnje delo glede na rezultate preverjanja:  
Analiza rezultatov preverjanja bo služila za podlago načrtovanja dela v prihodnje. Na strokovnih aktivih 
bomo podrobneje začrtale delo, kako bomo odpravili vrzeli, prav tako bomo na ravni vertkale postavili 
cilje, da bodo vrzeli odpravljne. Potrebno bo prevetriti tudi kriterije posameznih predmetov in naloge bolj 
medpredmetno načrtovati. 
Pri pouku pa se bo še večja pozornost usmrejala v bralne strategije, ki od učencev zahtevajo natančno 
branje in izpisovanje podatkov. 
 
 

6. razred 
Slovenščina 

 
NPZ za slovenščino je na ravni šole pisalo 82 učencev od 94 prijavljenih. Učenci so dosegli povprečno 25,45 
točke oziroma 51,02 %, kar je 4,78 % bolje od slovenskega povprečja. Standardni odklon točk je na šoli za 
0,73 manjši kot na državni ravni, pri čemer lahko rečemo, da naši učenci manj odstopajo od povprečja. 
Glede na to, da NPZ ne preverjajo minimalnih standardov, ampak le temeljne in višje, ter je naravnan tako, 
da je povprečje okoli 50 odstotkov, je to dober rezultat. 
 
Splošne ugotovitve: 
Povprečni dosežki na ravni šole so pokazali, da so učenci 6. razredov reševali večino postavk nad 
slovenskim povprečjem, in sicer so 26 nalog od skupnih 34 (76 %) rešili nadpovprečno dobro, več kot 0,10 
odstotne točke nad povprečjem so bili učenci pri 11 postavkah. V 8 nalogah so dosegli rezultate pod 
slovenskim povprečjem, vendar so bila pri vseh odstopanja minimalna, to je manjša od 0,10 točke. Torej 
lahko rečemo, da so bili učenci pri teh preostalih nalogah v okviru slovenskega povprečja in niso negativno 
bistveno izstopali iz povprečja celotne Slovenije. Najboljši odstotek je dosegel učenec iz 6. c razreda, in 
sicer 92 % oziroma 46 točk (od skupnih 50). 
 
Naši učenci so v jezikovnem delu največ točk dosegli pri postavkah, ki so od njih zahtevale razumevanje 
prebranega besedila, znali so najti bistvene podatke v besedilu in jih uporabiti, razložiti dano besedno 
zvezo  in uporabiti že pridobljeno znanje. Tudi pri postavkah, kjer se je pri tvorbi novega besedila ocenjeval 
pravopis, se je izkazalo, da so naši učenci nad slovenskim povprečjem.    
V književnem delu so bili naši učenci dobri pri razumevanju književnega dela, vrednotenju književnih oseb   
in utemeljevanju le-tega, imajo zmožnost doživljanja in znajo odgovarjati na vprašanja o bistvenih 
podatkih prebranega besedila.  
 
Naši učenci niso bistveno izstopali v negativno smer (pod slovensko povprečje), saj so bila vsa odstopanja 
manjša od 0,10 točke. Izpostavile smo 3 naloge, kjer je bilo odstopanje najbolj izrazito:  
Pri nalogi 17 a, v prvem delu: so dosežki naših učencev bili za 0,06 točke pod povprečjem; ta naloga je 
preverjala metajezikovno oz. jezikovno zmožnost oz. po taksonomski stopnji znanje jezikoslovnega izraza 
»osebni zaimek«. Pri analizi in pregledu odgovorov postavke 17 a smo ugotovile, da 39 učencev od 82 ne 
pozna termina osebni zaimek oziroma ga prepozna napačno, čeprav so osebni zaimki snov 6. razreda. Več 
kot tretjina učencev, ki so bili točkovani z 0 točkami, je nalogo pustila nerešeno. 
Tudi pri nalogah 1 a in 1 b v drugem delu preverjanja so dosežki naših učencev zaostajali za 0,07 in 0,08 
točke za slovenskim povprečjem. A-naloga je preverjala literarnovedno znanje, in sicer so morali učenci 
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izhodiščno besedilo prepoznati kot realistično pripoved. B-naloga je bila znatno težja, saj so morali učenci 
ugotovitev, da gre za realistično pripoved, utemeljiti s podatki iz besedila.   
 
Nadarjenih učencev, ki so pisali NPZ iz slovenščine, je bilo 6. Učencev, ki prejemajo učno pomoč, je bilo 7. 
Povprečni rezultat pri nadarjenih učencih je bilo 39,7 točke, kar je 79 %. Najboljši rezultat je dosegel 
učenec, ki je prejel 46 točk od 50 oziroma je dosegel 92 %. Ti učenci so bili za 28 % boljši od povprečja šole 
oziroma za 33 % boljši od povprečja na državni ravni. Analiza je pokazala, da so nadarjeni učenci najbolje 
reševali naloge na vseh treh  taksonomskih stopnjah, torej poznavanje, razumevanje in uporaba ter 
sinteza in analiza. 
Učenci, ki prejemajo kakršno koli učno pomoč, tako v obliki DSP kot ISP je 7. Ti učenci so dosegli 28 
odstotkov oziroma 14,1 točke, kar je 25,6 točke manj od nadarjenih učencev oziroma 11,4 točke manj od 
povprečja šole.  
 
Smernice za nadaljnje delo glede na rezultate preverjanja:  
V prihodnje bo treba med poukom več poudarka dati izražanju utemeljevanja lastnega mnenja, 
razumevanju navodil in tudi besedil. Več pozornosti bo treba dati na utrjevanje tako literarnega kot tudi 
jezikoslovnega znanja (ponavljanje posameznih jezikoslovnih izrazov, ki jih učenci takoj po njihovem 
ocenjevanju pozabijo). Le s takim načinom dela bomo omogočili utrjeno znanje, saj sami rezultati NPZ-jev 
na državni ravni kažejo, da se večina učencev kaj veliko ne pripravlja nanje. 
 
 

6. razred 
Matematika 

 
Od 94 učencev je NPZ pisalo 91 učencev. Pet učencev je imelo dodatno strokovno pomoč. 

  
Splošne ugotovitve: 
Učenci so uspešno reševali naslednje naloge vsaj za 10 % bolje od povprečja na državni ravni: 
- Upoštevanje vrstnega reda računskih operacij.  
- Delež decimalnega števila.  
- Deljivost števila hkrati z 2 in s 3.  
- Risanje lika s trikrat večjo ploščino v mrežo 1 cm x 1 cm.  
 
Naslednje cilje so učenci šole  bolje obvladali v primerjavi s celotno populacijo: 
Naloge večino II. taksonomskih stopenj 
-  Decimalno število deli s potenco št. 10. (naloga 2. e). Navedena naloga je odstopala za 20 %. 
 
Naloge večino III. taksonomskih stopenj 
- Izračuna št. izraz z upoštevanjem vrstnega reda rač. operacij. (naloga 1.c.1) 
- Spozna in uporablja pravila za deljivost. (naloga 3.5) 
- Izračuna ploščino pravokotnika in kvadrata. (naloga 7.f) 
 
Vse primerjave smo podali med postavkami nalog, kjer je razlika med šolo in državo večja od 10 % oziroma 
- 0,10 deleža. 
 
V primerjavi s celotno populacijo slabše obvladajo naloge I. taksonomske stopnje risanje kotov in 
opisovanje velikosti posameznih vrst kotov. (naloga 8.a.4)  ter naloge II taksonomske stopnje seštevanje 
in odštevanje decimalnih števil oziroma desetiške ulomke. (naloga 2.b) 
 
Smernice za nadaljnje delo glede na rezultate preverjanja:  
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Še drugače moramo osmisliti naloge s pretvarjanjem količin (snov Koti), kot smo zapisali že lansko leto. V 
preteklem letu smo si zastavile projektni teden zadnji teden šole. Izkazalo se je, da učenci nimajo več 
motivacije za delo. Zato smo se odločile za spremembo. Poskusile bomo izpeljati »blok« ure tekom leta 
oziroma, če bi urnik dopuščal tudi sklop treh ur matematike skupaj, kjer bi učenci merili in primerjali stvari 
med seboj.  
Hkrati bomo uvedle zapise računov in izrazov v drugačni obliki ne zgolj klasični z računom oziroma izrazom. 
Še naprej se bomo trudile podajati naloge z obkroževanje, povezovanjem, razvrščanjem, dopolnjevanjem, 
branjem iz grafov, slik, zemljevidov, preglednic … Vpeljevale bomo še več naloge iz vsakdanjega življenja 
in se trudile osmisliti vsa področja, ki se jih učenci učijo. 
 
 

6. razred 
Angleščina 

 
Od 94 učencev je NPZ pisalo 89 učencev. Število doseženih točk na šoli je višje od državnega povprečja.  
Standardni odklon na šoli je manjši, kar pomeni, da je znanje učencev manj razpršeno od državnega, kar 
je spodbudno in dobro. 
 
OŠ Koseze 
Oddelek Dosežki NPZ pri angleščini 

v % 
6. A 46 
6. B 57,73 
6. C 57,72 
6.D 64,86 
skupaj 55,95 
  

Od 41 postavk v preizkusu so učenci naše šole pri 12 postavkah 10 % ali več nad državnim povprečjem.  
 
Tipi vaj, del katerih so omenjene postavke, so: slušno razumevanje (dopolnjevanje z naborom, ni temeljila 
na sliki); slušno razumevanje, kjer je potrebno pozorno poslušanje; pisanje odgovorov na vprašanja (WH 
npr. where, what …); naloga s povezovanjem podrobnosti iz besedila z naslovom, ki zajema celoten 
odstavek; naloga z dopolnjevanjem besedila z danim naborom besed; naloga s prepoznavanjem besedišča 
na sliki z danim naborom besed; naloga, kjer so učenci so morali dopolniti besedilo o hišnih opravilih 
družine Johnson, tako da so vrzeli dopolnjevali z manjkajočimi besedami, kjer je bila prva črka iskane 
besede že zapisana. Vsaka črtica je predstavljala eno manjkajočo črko. V dodatno pomoč pri tej nalogi je 
bila slika, s katere je bilo zahtevane testne postavke mogoče prepoznati.  
Pri nalogi pisnega sporočanja so učenci prav tako nadpovprečni rezultati pri vseh treh postavkah: 
besedišče, slovnica in vsebina.  
 
Učenci so bili uspešni pri slušni nalogi, kjer je bilo treba uporabiti več strategij: pozorno poslušanje, 
hkratno branje, razumevanje daljših delov besedila in besed.  
Učenci so pokazali bogat besedni zaklad in uspešnost pri priklicu besedišča. Bili so uspešni tudi na področju 
pravopisa, torej pravilnega zapisa besed. Pri tem tipu naloge so bili vsi naši šestošolci kot celota najbolj 
uspešni. 
Manj uspešni so bili pri besedišču na določeno temo in pri izbiri pravilnega odgovora, kjer so morali izluščiti 
pravilen odgovor med vsemi tremi, ki so bili dejansko prebrani v besedilu in zelo podobni. Gre pa za temo, 
ki jo zelo dobro poznajo (barve). 
 
Naše ugotovitve 
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Preizkus je pokazal, da je nivo znanja angleščine na OŠ Koseze nad slovenskim povprečjem. 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. 
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 in komentarjev, 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. 

 
 
 

9. razred 
Slovenščina 

 
NPZ za slovenščino v 9. razredu je na ravni šole pisalo 65 učencev od 72 prijavljenih. Vsi trije razredi so bili 
nad slovenskim povprečjem.  
Učenci so dosegli povprečno 33,54 točke oziroma 55,90 %, kar je 4,9 % bolje od slovenskega povprečja. 
Standardni odklon točk je na šoli za 0,13 odstotne točke večji kot na državni ravni, pri čemer lahko rečemo, 
da so naši učenci malenkostno bolj odstopali od povprečnega števila točk. Glede na to, da NPZ preverja le 
okoli 20 odstotkov minimalnih standardov, drugo so temeljni in višji, ter je naravnan tako, da je povprečje 
okoli 50 odstotkov, je to odličen rezultat. 
 
Naši učenci so največ točk dosegli pri postavkah, ki so od njih v književnem delu zahtevale razumevanje 
prebranega besedila, uporabo pridobljenega znanja o besedilu. Znali so najti bistvene podatke o besedilu, 
izrazili svoje doživljanje, razumevanje in vrednotenje posameznih prvin besedila.  
V jezikovnem delu so bili naši učenci dobri pri uporabi že pridobljenega znanja, razumevanju prebranega 
besedila, prepoznajo različna razmerja v stavku in povedi. 
Analiza je pokazala, da so učenci povprečno dobili 6,57 točke (48 %) od 14 možnih točk pri nalogaj I. 
taksonomske stopnje. Te naloge so predstavljale 25 odstotkov vseh nalog. Učenka, ki je tudi sicer dosegla 
najboljši rezultat na šoli, je pri teh nalogah dosegla vseh 14 točk. 2 učenca pri teh nalogah nista dosegla 
niti točke, 4 pa le eno. Učenci z najmanj točkami so predvsem učenci z učnimi težavami in tujec, ki je pri 
nas šele drugo leto. Zelo slabo znanje pri teh nalogah (2−7 točk, kar je 50 % ali manj) pa so pokazali tudi 
povsem povprečni učenci oz. učenci, ki so sicer pri slovenščini uspešni. To pokaže na dejstvo, da se večina 
učencev uči za trenutno oceno, ne utrdijo pa tega znanja dolgoročno.  
 
Analiza nalog, pri katerih sta se preverjala razumevanje in uporaba je pokazala, da so učenci povprečno 
dosegli 21,26 točke (64 %) od 33 možnih točk. Te točke predstavljajo 55 % vseh točk, čeprav so nekatere 
naloge poleg razumevanja zahtevale tudi analizo in sintezo, ki pa spadata v višjo taksonomsko stopnjo. 
Lahko rečemo, da so naši učenci močni na področju razumevanja prebranega besedila in da pridobljene  
podatke iz prebranega besedila znajo uporabiti, jih analizirati in tvoriti na podlagi neko novo celoto oz. 
besedilo. 
 
Naloge, ki zahtevajo samostojno reševanje problemov, samostojno interpretacijo in samostojno 
vrednotenje (analiza, sinteza) so učenci povprečno dosegli 6,63 točke, kar je 41 %, in noben učenec pri 
teh nalogah ni dosegel vseh 16 točk. 2 učenca sta dosegla 14 točk, kar je 88 % vseh točk, ki so jih prinesle 
te naloge. 43 učencev je pri teh nalogah doseglo le polovico ali manj točk, kar je potrdilo, da so te naloge 
težje in jih lahko uspešno rešijo le najboljši učenci. 
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Nadarjenih učencev, ki so pisali NPZ iz slovenščine, je bilo 12. Med njimi je 11 učencev, ki so nadarjeni na 
splošnem področju, ter eden, ki je nadarjen na športnem področju. Povprečni rezultat pri nadarjenih 
učencih je bil 40,8 točke, kar je 68 %. Najboljši rezultat je dosegla učenka, in sicer 87 %. 
Število učencev, ki je na NPZ pri posameznem predmetu imelo dodatno strokovno pomoč: 7 učencev. 
Povprečno je teh 7 učencev doseglo 26 odstotkov oziroma 15,4 točke, kar je 25,4 točke manj od nadarjenih 
učencev oziroma 18,14 točke manj od povprečja šole. Učenci, ki prejemajo učno pomoč, so se žal izkazali 
zelo slabo, saj so kljub nekaterim dobro rešenim nalogam, dosegli povprečno slab rezultat. Velik manjko 
se je pokazal tudi pri doseganju minimalnih standardov, torej reševanje nalog, ki so od učencev zahtevale 
zgolj poznavanje, razumevanje in uporabo. 
 
Smernice za nadaljnje delo glede na rezultate preverjanja:  
V prihodnje bo treba med poukom več poudarka dati poznavanju literarnovednih pojmov in uporabi teh 
na primeru različnih umetnostnih besedil, ne le tistih, ki so predvidena v berilu. Treba bo prevetriti letni 
delovni načrt, uvesti več ocenjevanja znanja s tega področja, tudi prek pisnih preizkusov, saj smo do sedaj 
književnost bolj ali manj ocenjevale ustno, pri čemer pa učenci nimajo možnosti izraziti svojih utemeljitev 
o nekem besedilu tudi pravopisno pravilno, ampak le govorjeno. Šolski spisi pa so posebne vrste 
ocenjevanja, ki temeljijo predvsem na učenčevi domišljiji, ne pa toliko na literarnovednem znanju in 
utemeljevanju vsebine. Mogoče bo treba tudi tu spremeniti vsebine spisov.  
Kar se tiče jezikovnega dela oziroma dela z neumetnostnimi besedili bo treba več poudarka dati pisanju 
neumetnostnih besedil oz. različnim besedilnim vrstam (različne oblike uradnih pisem).  
Za vnaprej bi bilo dobro, če bi čez celotno triado ves čas po malem ponavljali določene pojme, saj jih 
učenci iz leta  v leto »pozabijo«. Nič pa ne bi bilo narobe, če bi znanje določenih pojmov ocenjevali v vseh 
razredih od 6. do 9. razreda, čeprav je snov razdeljena na več manjših enot. A le tako bomo učence 
pripravili do tega, da v 9. razredu ne bodo pozabili vse, kar so se naučili v prejšnjih razredih. 

 
 

9. razred 
Matematika 

 
Učenci na šoli so za 6,74 % boljši od državnega nivoja. Uspešno so reševali sledeče naloge vsaj za 10 % 
boljše od povprečja na državni ravni: 
- Naloge s potencami.  
- Geometrija in merjenje.   
- Odnosi med količinami.  
- Izrazi. 
 
Neuspešni so bili učenci pri nalogah kjer so opredelili in zapisali razmerje dveh količin. Učenci, ki so 
slabše pisali NPZ (manj kot 15 točk) naloge niso niti reševali, večina teh učencev ima tudi učno pomoč. 
 
Smernice za nadaljnje delo glede na rezultate preverjanja: 
Po pregledu rešenih nalog devetošolcev bomo v prihodnje več časa posvetili obdelavi podatkov in 
matematičnim problemom v življenjskih sitacijah.  
Osmisliti moramo naloge z matematičnimi problemi.  V projektnem tednu bi bilo smiselno izpeljati 
matematično delavnico z obdelavo podatkov. V sam pouk matematike vpeljati več problemskih nalog in 
obdelave podatkov. 
Po uvedbi NPZ-jev se je aktiv matematikov, in se bomo še naprej, trudili vpeljati različne naloge z 
obkroževanje, povezovanjem, razvrščanjem, dopolnjevanjem, branjem iz grafov, slik, zemljevidov, 
preglednic. Spodbujamo k uporabi skic za reševanje različnih besedilnih nalog kot tudi geometrijskih nalog 
ali nalog z računanjem količin. Vpeljujemo naloge iz vsakdanjih življenj in se trudimo osmisliti vsa področja, 
ki se jih učenci učijo. Preverjanja in ocenjevanja oblikujemo čim bolj barvito in »minimalistično«. Pri tem 
bomo vztrajale še naprej. 
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9. razred 
Glasbena umetnost 

 
NPZ iz glasbene umetnosti v 9. razredu je na ravni šole pisalo 67 učencev od 72 prijavljenih. Učenci so 
dosegli povprečno 63,63 %, kar je 4,62 % bolje od slovenskega povprečja. Lahko rečemo, da so naši učenci 
v povprečju NPZ reševali rahlo uspešneje, vendar NPZ preverja le okoli 20-30% minimalnih standardov, 
medtem ko preostali del preverja temeljne in višje standarde. 
 
Vsi trije razredi so bili nad slovenskim povprečjem. Izrazito je izstopal v primerjavi z državo 9. b, ki je bil 
več kot 10% nad državnim povprečjem. 
 

razred povprečje točk povprečje v % 

9. a 44 62,86 

9. b 48,54 69,35 

9. c 40,35 57,64 

 
Najboljši odstotek sta dosegli dve učenki iz 9. b razreda, ki sta obe dosegli 89 %. 

Preizkus iz predmeta glasbena umetnost je bil razdeljen v pet delov. 
V prvem delu so bile naloge iz področja poslušanje, analiziranja in vrednotenja glasbe. Skoraj četrtina 
preizkusa tako temelji zgolj na poslušanju umetniških glasbenih del in njihovi analizi. 
Drugi del je zajemal področje razumevanja in uporabe glasbenega besedila. 
Tretji del preizkusa je predstavljalo poznavanje in razumevanje glasbene kulture ter glasbene zgodovine. 
Četrti del preizkusa je bilo področje razumevanja partiture oziroma notnega zapisa, gradiva. 
Peti del je zajemal področje glasbenega ustvarjanja.  
Med rešenimi nalogami sta bili 2 nalogi, ki sta izstopali izrazito negativno. Gre za nalogo s področja 
poznavanja ljudskih pesmi, ki je bila slabo rešena tudi na ravni države, saj je bilo povprečje precej pod 50 
%. Slabše so reševali tudi nalogo vezano na področje ustvarjanja, kjer je bilo potrebno pokazati 
kompleksnejša glasbena znanja in ustvariti glasbeno ritmično spremljavo na dano pesem. Pri tej nalogi so 
bili nekateri učenci izjemno uspešni – tisti, ki obiskujejo glasbeno šolo; nekateri pa so jo v celoti izpustili 
in se z njo niso niti soočili.  
Zanimivo je, da je analiza je pokazala, da več učencev uspešneje rešuje nekoliko težje, kompleksnejše 
naloge II. taksonomske stopnje in ne tiste najenostavnejše.  V primerjavi z osnovnimi nalogami, so te v 
povprečju reševali za 11 % bolje kot tiste iz I. taksonomske stopnje.  
 
V sklop nalog, ki sodijo v II. taksonomsko stopnjo (Gagne) in je bil najuspešneje rešen, je bilo vključenih 
največ nalog. Učenci so ta del rešili povprečno z 78,42 %. Med tistimi, ki so sklop teh nalog rešili zelo 
uspešno, nad 89,4 %, je bilo kar 30 učencev. Analiza kaže, da so imeli učenci 9. razredov največ težav prav 
z nalogami III. taksonomske stopnje, pri katerih so morali izkazati kompleksnejše znanje.  
 
Smernice za nadaljnje delo glede na rezultate preverjanja: 
V prihodnje bo treba med poukom več poudarka dati tudi zapisu ustvarjalnih procesov, ki jih sicer redno 
izvajamo pri pouku. Igranje na glasbila, tako melodična kot ritmična, ki so bila uporabljena tudi v preizkusu. 
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Problem je morda tudi v tem, da učni načrt od 5. razreda naprej ne vsebuje zapisovanja notnih vsebin, 
zato se ustvarjanja pri pouku lotevamo z drugimi pristopi – predvsem izkustveno. Le to pa je v glasbi 
absolutno bistvenega, predvsem na tem nivoju razvoja otroka.   
V naslednjem šolskem letu bo večji poudarek na še bolj rednem zapisovanju ustvarjalnih nalog, saj smo 
do zdaj te zapisali le občasno, praviloma pa smo dajali prednost izkustveni izkušnji žive glasbe. Več 
pozornosti bo potrebno nameniti tudi poglobljenemu poznavanju slovenske glasbene kulture, za kar ob 
izjemnem naboru svetovne glasbe zapuščine navadno nekoliko zmanjkuje časa. Z dodatnimi domačimi 
nalogami bodo učenci spodbujani, da razmišljajo o ustvarjanju tudi z različnimi tako ritmičnimi kot 
melodičnimi gradivi. 
 

Splošna opažanja in smernice dela za naprej 
Učenci so na NPZ uspešni, kar dokazujejo tudi sami 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, kar bodo učitelji s skrbnim načrtovanjem 
za naslednje šolsko leto skušali odpraviti. 
Nasplošno velja, da je najmanj uspešno rešene naloge, povezane z bralnim razumevanjem in izpisovanjem 
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. 
Na novo bodo načrtovali tudi delo po celotni vertkali, saj so se preverjanja znanja prosovoljno udeležili 
tudi tretješolci, kar je dalo »celostno »sliko znanja naših učencev po tridah. S preverjanem po celotni 
vertikali se je pokazalo, kdaj in kje se začnejo kazati vrzeli v znanju, to pa bo tudi izhodišče nadaljenega 
dela učiteljev, da se bo stanje izboljšalo. 
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Zaradi premajhnega števila vključenih otrok, v projekt nismo bili sprejeti. Prav tako so pri izbiri šol imele 
prednost šole s področja, kjer je več socialno ogroženih otrok kot pri nas (severovzhodna slovenska regija). 

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.   
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DEJAVNOST/PROJEKT: 
 

Med seboj si pomagama in spodbujamo 

Vodja dejavnosti/projekta: 
 

Katja Šolar 

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: 17. 2. 2017 in 21. 4. 2017 

" 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. 
 
 

DEJAVNOST/PROJEKT: 
 

Dobre vesti iz naše šole, našega mesta 

Vodja dejavnosti/projekta: 
 

Ivana Madronič Čelič 

Člani skupine: 
 
 

Ivana Madronič Čelič, Nino Ošlaj, učenci 7. c, starši, šolska glasbena 
supina Orff 
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Datum izvedbe: 1. 9. - 22. 6. 2018 
Izvajalec/ka evalvacije: Ivana Madronič Čelič 

 
 
Cilji dejavnosti:  

" Učenci v tem projektu  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, najboljše objavijo na spletnih straneh vseh sodelujočih šol 
in v šolskih glasilih ter o prispevkih izmenjajo mnenja po e-pošti.  

" Sodelujoče šole v projektu uravnoteženo udejanjamo vse štiri Delorsove stebre, 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: Vrednote naše šole – leposlovna 
oblika  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 2018 
Junij 2018 (tri dni) 

 
Dosežki: 

" Sodelovali smo tudi na srečanju otroških gledaliških skupin na OŠ Leona Štuklja, Maribor. 
      Srečanje je bilo 15. 2. 2018 v sodelovanju  z OŠ FRANCA ROZMANA STANETA, Maribor. 
      Skupaj smo izvedli nekaj skladb (Orff OŠ KOSEZE in Orff OŠ FRANCA ROZMANA STANETA ). 
" Med 31. in 2. junijem 2018 je na šoli OŠ XIV. divizije Senovo potekal 12. 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 
vrednotah, imeli okroglo mizo na temo Vrednot z gospodom dr. Gabrijelčičem, se družili ob 
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krušni peči, odpravili na izlet, obiskali Posavski muzej v Brežicah, izdelali cekine, verižice, ovitke 
za telefone 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. 

 

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 
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 
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in je tudi danes slovenščina ogrožena, predvsem pa premalo poznana v svoji narečni barvitosti, kar bi bilo 
še posebej vredno bolje poznati in ohranjati. 
Predlagamo, da se projekt nadaljuje v naslednjem šolskem letu s konkretnejšimi vsebinami, ki so vezane 
tudi na tematske kulturne dejavnosti. 
 
 

DEJAVNOST/PROJEKT: 
 

Mladi v svetu energije 

Vodja dejavnosti/projekta: 
 

Petra Madronič  

Člani skupine: 
 
 
 

Aleša Velikonja in Brane Bavdaž 

Datum izvedbe: Šolsko leto 2017/2018 
 
Cilji dejavnosti: 
Izobraževanje in ozaveščanje mladih o: 

" pomenu energije in še posebej električne energije v vsakdanjem življenju, 
" trajnostnih virih energije, 
" načinih proizvodnje električne energije, 
" oskrbi z električno energijo in njeni rabi, 
" ukrepih za učinkovito rabo energije, 
" prihodnosti oskrbe z električno energijo – v Sloveniji in svetu. 

S pomočjo strokovnih in celovitih vsebin se nadaljuje poslanstvo povečanja energetske pismenosti 
(ozaveščenosti) med učenci ter povečanja zanimanja za energetske teme. 
 
Projekt se je izvajal v sklopu interesne dejavnosti Bistroum in v času podaljšanega bivanja 4. razredov. 
V sklopu projekta je tekom šolskega leta bil objavljen natečaj na temo povezano z energijo. Rok oddaje je 
bil konec aprila. 
Oktobra, novembra in decembra smo z učenci prebirali literaturo in naredili načrt za maketo 
hidroelektrarne in scenarij za film o TeToL-u. Od januarja do aprila smo v učilnici za tehniko izdelovali 
maketo. Konec februarja smo obiskali termoelktrarno in toplarno v Ljubljani, kjer smo posneli potrebne 
kadre. Montaža filma je potekala pod mentrorstvom Aleše Velikonja. 
Maja smo z maketo poučevali ostale učence v podaljšanem bivanju o pridobivanju elektrike.   
 
Dosežki  
Vsi zadani cilji projekta so bili realizirani. V bodoče bomo projekt razširili na prvo triado v ča 
podaljšanega bivanja. Učenci s pomočjo projekta dobivanjo znanje o varčevanju z energijo, njenem 
pridobvianju in si krepijo tehnično znanje. 
V tekočem letu smo prejeli 1. in 3. mesto na državnem natečaju v dveh starostnih kategorijah, ki ga 
organizira Ekošola v sodelovanju s ppodjetjem GEN.  
 
 

DEJAVNOST/PROJEKT: 
 

Spoznajmo Slovenijo 

Vodja dejavnosti/projekta: 
 

Jana Urh 
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Člani skupine: 
 

Ana Vičar Jamnik 
Marija Horvatič 

Datum izvedbe: 28. 5. do 20. 6. 2018 
 
 
 
Cilji dejavnosti: 
Učenci 

" znajo izluščiti bistvene podatke iz danega besedila; 
" znajo sami poiskati informacije oz. vsebine, ki jih potrebuje za izvedbo; 
" narediti plakat (s pomočjo vse skupine – SODELOVALNO UČENJE) v obliki miselnega vzorca in pri 

izdelavi upošteva prvine izdelave miselnega vzorca (bistveni podatki, velikost napisanega, slike, 
barve – vizualna podoba); 

" skupina predstavi izdelan plakat s 3-minutnim govornim nastopom in pri tem upošteva prvine 
govornega nastopanja (jasen, razločen govor in ostale besedne ter nebesedne elemente); 

" znajo vrednotiti sošolčeve izdelke in govorne nastope. 
 
 
Dosežki: 
Izvedbo smo po dogovoru in zaradi časovne stiske malo spremenile – plakata in povzetka določenega 
dela Slovenije v obravnavo ni delal vsak učenec, ampak so ga izvajali po skupinah – SODELOVALNO 
UČENJE. Kar pomeni, da je vsak učenec v skupini moral o celotni svoji tematiki izvedeti vse (učenje drug 
od drugega znotraj skupin) in potem so svojo temo predstavili sošolcem, ki so od njih dobili znanje. 
Dodatna vrednost: Da učenci na koncu 3. razreda samostojno (na podlagi novega besedila in ob pomoči 
učiteljev) znajo izluščiti bistvo in smiselno oblikovati miselni vzorec. 
Učenci so se učili in urili pri povzemanju in luščenju bistvenih podatkov iz danega besedila, vse pa so delali 
izključno v šoli (medpredmetna povezava). Projekt je bil učencem zanimiv, ob sodelovalnem učenju so 
izvedeli marsikaj novega o Sloveniji.  
Učenci radi delajo po skupinah in se iz tega lahko veliko naučijo, če jih učitelj le usmerja, pri delu pa so čim 
bolj samostojni in si med seboj pomagajo. 
Povratna informacija neke mamice, ki je povedala, kako je njen otrok doma rekel, da neka sošolka pravi, 
da vse zna, in so ji sošolci povedali, da jo bodo izprašali, da bodo res preverili, če govori resnico. Pohvalila 
je, da učence učimo strategij učenja (tj. luščenja bistvenih podatkov in izdelavo miselnih vzorcev) skozi 
sodelovalen način. 
Projekt je sicer dobro zasnovan, vendar zaradi preobsežnega UN za predmet spoznavanje okolja zahteva 
veliko učnih ur, ki pa so potrebni za realizacijo učnih vsebin.  
 
 

DEJAVNOST/PROJEKT: 
 

Eko učilnica v naravi 

Vodja dejavnosti/projekta: 
 

Zdenka Kregar 

Člani skupine: 
 

Učenci 4 – 9. razreda 

Datum izvedbe: Celo šolsko leto 
 
Cijli  dejavnosti: 

" učenci skozi vse leto spoznavajo in urejajo šolski vrt 
" razvijajo pozitiven odnos do pridelovanja hrane 
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" ob izvajanju del na vrtu in skrbjo za vrt, spoznavajo načine pridelovanja zelenjave in zelišč in skrb 
za njih 

" spoznavajo različne rastline 
" razvijajo pozitiven odnos do rastlin in pridelane hrane 
" vrt lahko postane prostor za osvajanje novih znanj v  odprti naravni učilnici za vse učence šole 

 
Učenci urejajo šolski vrt. Čez  zimo načrtujemo zasaditve, spoznavamo semena, sejemo in pripravljamo 
lastne sadike in spremljamo rast rastlin. Zelenjavo in začimbe z vrta  uporabijo v šolski kuhinji.  Začimbe 
in zelišča smo tudi posušili. Pripravili smo darilne vrečke z  zeleno, žajbljem, sivko, majaronom, meliso, 
origanom in meto in jih uspešno prodali na šolski novoletni tržnici za potrebe šolskega sklada.  
Urejamo spiralno gredo z začimbami. 
 
Dosežki: 
Uredili in zasadili smo dva betonska boksa pred šolo. Posadili smo cvetoče okrasne rastline. 
Imeli smo tudi šolsko uro angleščine na prostem-na eko vrtičku. Učenci so se sporazumevali v angleškem 
jeziku, utrjevali uporabnost jezika v medsebojni komunikaciji in spoznavali novo besedišče. 
Jeseni smo  posadili 4 sadna drevesa za štiridesetletnico šole. Jablano sorte Carjevič, kaki, slivo in hruško.  
V jesenskem času smo spoznavali in vonjali različna zelišča, vonjali smo različne rožice za pravi domači čaj 
in ga tudi skodelico popili. 
Prijavili smo se na natečaj Za lepšo šolo v okviru trgovske hiše Merkur in dobili donacijo 220 evrov v 
materialu. Nabavili smo različne vrste ročnega orodja, korita, zemljo in organsko gnojilo za naš šolski vrt. 
 
Sodelujemo tudi v projektu  Hiše eksperimentov, Inštituta Jožef Stefan, Kemijskega inštituta in Tehniškega 
muzeja Slovenije z naslovom Noč ima svojo moč. Posejali smo semena ivanjščic. Spremljali bomo njihovo 
kalitev, rast, ph zemlje in vse skupaj beležili v poseben delovni zvezek. Projekt se konča septembra 2018. 
 
 

DEJAVNOST/PROJEKT: 
 

Spodbujanje glasnega branja v OPB 

Vodja dejavnosti/projekta: 
 

Maja Saurin 

Člani skupine: 
 

Vsi učitelji, ki so poučevali v OPB. 

Datum izvedbe: Celotno šolsko leto 2017/18 
 
Cilji dejavnosti: 
Opredeljeni v letnih pripravah po posameznih razredih. 
Splošni:  

" spodbujanje branja,  
" urjenje bralne tehnike,  
" širjenje besednega zaklada, r 
" azvijanje upovedovalne zmožnosti,  
" analiza besedil, 
"  tvorjenje (po) ustvarjalnih besedil, 
" razvijanje kritičnega razmišljanja,  
" učenje argumentiranja … 

 
Dosežki: 
Bistvene ugotovitve evalvacije so predstavljene po razredih: 
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1. razredi 
Vsi učitelji v prvih razredih smo učencem brali pravljice vsaj štirikrat na teden, ob tem smo se z učenci 
pogovarjali, preverjali razumevanje, učenci so zgodbe pogosto tudi likovno poustvarjali. Med poslušanjem 
so učenci lahko risali ali barvali, saj smo opazili, da se čas koncentracije za poslušanje s tem podaljša. 
Tovrstno obliko dela ocenjujemo kot pozitivno, zdi se nam primeren nadomestek za rutino pisanja 
domačih nalog, ki jih v prvih razredih večinoma še ni. Opažamo, da si slikanice, ki jih beremo, otroci nato 
pogosto izposojajo v šolski knjižnici. Na izposojo knjig v knjižnici vpliva tudi to, da predhodno učenci 
sošolcem predstavijo knjige, ki so jim bile všeč.  Proti koncu šolskega leta so tudi učenci sami že samostojno 
glasno brali enostavne zloge, besede in povedi iz bralnih listov, ki so jim jih pripravljale razredničarke. S 
tem so dodatno urili branje na način, ki so ga osvajali pri pouku. Opazili smo, da se je zmožnost 
koncentracije učencev v drugi polovici leta časovno podaljšala, vendar je pričakovano na koncu leta tudi 
upadla. Učitelji prvih razredov smo bili z izvajanjem projekta zelo zadovoljni in predlagamo, da se 
dejavnost glasnega branja na podoben način v prvih razredih ohrani. Učenci so vzljubili branje, v pogovorih 
so razvijali zmožnost izražanja svojih mnenj, bogatili svoje besedišče, branje jih je tudi spodbujalo k 
ustvarjalnosti. 

 
2. razredi 
V drugih razredih so učenci sami glasno brali, in sicer ob pravljicah tudi druge vsebine. Urili so se v bralni 
tehniki (branje predlogov, intonacija ob ločilih, naglaševanje …). Čas, ki so ga namenili branju, so prilagajali 
količini domače naloge in vremenu (kadar vreme ni bilo primerno za igre na prostem, so brali več). Ob 
besedilih so se pogovarjali, besedno in likovno poustvarjali. V drugem razredu učenci osvojijo samostojno 
branje besedil z malimi tiskanimi črkami in s tem postanejo samostojni bralci. Učiteljem se zdi smiselno, 
da se ta učni cilj dodatno utrjuje v času OPB. Poleg glasnega branja, ki so ga redno izvajali, so učence, ki 
so hitreje zaključili  z domačo nalogo, zaposlili tudi s tihim branjem po željah učencev. 
 
3. razredi 
V 3. razredih so učitelji izrazito poudarili svoja opažanja, da imajo učenci pozitiven odnos do branja. Ob 
glasnem branju so pogosto izvajali tudi tiho branje (npr. za tiste učence, ki hitreje zaključijo z domačo 
nalogo). Ob branju so učenci razvijali lastno besedno ustvarjalnost (pripovedovali so lastna nadaljevanja 
zgodbe, pisali svoje pravljice, pripravili dramatizacije zgodb …). Ob teh dejavnostih so učitelji posebno 
pozornost namenili izboljšanju razločnosti govora učencev, intonaciji, ustrezni barvi glasu, hitrosti, 
interpretaciji. Spodbujali so jih, da se v besedilo vživijo in ga čim bolj doživeto poustvarjajo. Zaradi 
združevanja so skupine v tretjih razredih v primerjavi s prvima dvema razredoma bolj heterogene, v 
nekaterih skupinah je tudi poučevalo zelo veliko različnih učiteljev. Kljub temu so se učitelji trudili čim bolj 
kakovostno izvajati program v OPB in vanj vključiti tudi bralne vsebine. Učenci so v tretjih razredih tudi že 
samostojno obiskovali šolsko knjižnico in brali glede na svoje interese. 
 
4. in 5. razredi 
V četrtih in petih razredih so učitelji izpostavili težavo, da za glasno branje večinoma zmanjka časa zaradi 
večje količine domačih nalog, bolj heterogenih skupin (različne količine domačih nalog) in krajšega časa, 
ki ga učenci preživijo v OPB. Glasno branje so redko izvajali, bolj pogosto so učenci brali tiho. Učenci branje 
večinoma obvladajo, zato jim je glasno branje manj zanimivo. Kljub temu so učitelji učence spodbujali k 
razvijanju jezikovne zmožnosti – predvsem z različnimi igrami, za katere ni potrebno veliko časa: besedni 
piknik, izmišljevanje zgodbe ob naključnih sličicah, vislice, pantomima … Občasno so poskušali tudi z 
branjem podnapisov ob gledanju filmov oz. risank V času OPB so učenci tudi samostojno obiskovali šolsko 
knjižnico in si izposojali knjige po lastnih interesiVečini učiteljev se zdi glasno branje na način, kot smo si 
ga zastavili, primerno predvsem v oddelkih OPB v prvi triadi, manj pa v 4. in 5. razredu. Predlagamo, da se 
projekt nadaljuje za učence prve triade. 
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DEJAVNOST/PROJEKT: 
 

Dodatni učitelj športa v 1. triadi 

Vodja dejavnosti/projekta: 
 

Barbara Kristan Koren 

Člani skupine: 
 

Emanuel Grgić, Mihajlo Milojević, miha Dragoš 

Datum izvedbe: Celotno šolsko leto 2017/18 
 
Cilji dejavnosti: 

" intenzivnejše ure športa 
" spodbujanje otrok k športnemu načinu življenja 
" razvijanje vzdržljivoti 
" razvijanje tehnik atletskih elementov 
" vodenje kompleksnejših športnih prvin 

 
Dosežki: 
Šport z dvema učiteljema je glede na današnji stil življenja in glede na število otrok v oddelku 
kakovostenjši in intezivnejši, kar je doprineslo k boljši izpeljavi samega učnega načrta. 
Učenci so razvijali in urdili gibalne spretnosti in osvajali komletnejše športne vsebine pri različnih 
športnih panogah, ki jih samo z enim učiteljem ne bi zmogli. Z individualnim pristopom se je pokazal tudi 
večji napredek posameznih učencev na gibalnem področju. 
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Ta dejavnost je postala sestavni del poučevanja pri 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. 
 

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 in sodelovali na festivali Igraj se z mano. 
Prav tako so posneli že 4. zgoščenko zapovrstjo. 
 

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 
na OŠ Trnovo, 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. 
Uspešno izvedene projekte, ki se lahko izvajajo med samim poukom bomo v prihodnjem šolskem letu 
izvajali kot dejavnosti. 
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Glavni cilj delovanja Sveta staršev OŠ Koseze v šolskem letu 2017/2018 je bilO 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 (september 2017, marec in junij 2018). 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  nadomestne volitve za člane Sveta šole ter 
sodelovali na različnih področjih dela šole: 

ü Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2016/2017. 
ü Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18. 
ü Sprejeli in realizirali načrt dela Sveta staršev za šolsko leto 2017/18. 
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  nadomestne volitve za Svet Zavoda. 
ü Aktivno sodelovali pri dobrodelnih akcijah šolskega sklada (novoletna prireditev, prireditev 

»Kličemo pomlad«). 
ü Aktivno sodelovali pri izvdebi 40 letnice šole 
ü Obravnavali učni uspeh in realizacijo vzgojno izobraževalnega dela v 1. ocenjevalnem obdobju 

2017/2018. 
ü Obravnavali poročila razredov, pobude in vprašanja z roditeljskih sestankov ter tekočo 

problematiko. 
ü Seznanili s projektoma PEŠBUS in BICIVLAK v okviru širšega prijekta Aktivno v šolo. 
ü Sodelovali pri prireditvi »Pozdrav poletju« v sodelovanju s slovensko švedskim društvom. 
ü Podali soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 

2018/2019. 
ü Seznanili z vsebinami in organizacijo pouka v šolskem letu 2018/2019 in organizacijo izvedbo 

športa za 5. razrede izven šole. 
ü Seznanili z evalvacijo Vizije šole. 
ü Seznanili z informacijami o vpisu šolskih novincev za šolsko leto 2018/19. 
ü Spremljali spremembe šolske zakonodaje. 
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Aktivno in uspešno smo sodelovali tudi pri nastali situaciji glede znaznave medvrstniškega nasilja med 
učenci, ko so o dogodku s strani starša bili seznanjeni mediji. Šola se je dogodka lotila s strokovnim 
pristopom po predpisanem protokolu, zato smo bili mnenja, da medijsko razglašanje za šolo ni imelo 
nobene poziivne informacije. Ob prihodu medijev na šoli smo tudi ustrezno ukrepali. 

 

 
Šolsko leto 2017/2018 smo zaključili skladno z načrtom.  
 
Večina aktivnosti Sklada je v preteklem šolskem letu sovpadala s praznovanji 40 letnice OŠ. Izvedli smo 
vse načrtovane aktivnosti: 
Novembra 2017 smo izvedli kostanjev piknik s srečelovom in športnimi igrami, kjer smo zbrali 1.276,40 
EUR. 
Decembra 2017 smo organizirali novoletno tržnico kjer smo zbrali 1.293,76 EUR. 
Marca 2018 smo pomagali pri organizaciji spomladanskega koncerta Kličemo pomlad, kjer smo zbrali 
3.297,90 EUR. Dodatnih 800,00 EUR pa smo prejeli z licitacijo podarjenih izdelkov. 
Marca 2018 smo za pomoč pri organizaciji izvedbe koncerta prejeli donatorska sredstva v višini 800, 00 
EUR. 
Mesečno je Sklad prejel v povprečju 430,00 EUR iz naslova prispevkov staršev v akciji »pomoč sošolcu«.  
 
Vsa sredstva Sklad porabi skladno s Pravilnikom Sklada OŠ Koseze. V šolskem letu 2017/2018 je bila poraba 
naslednja: 
Na predlog psihologinje ali razrednikov  smo v šolskem letu 2017/2018 odobrili celotno ali delno 
financiranje taborov in obšolskih dejavnosti 24 učencem v skupnem znesku 3.064,75 EUR. 
Na osnovi prijav na razpis sklada ter razpoložljivih sredstev smo odobrili sofinanciranje nakupa učnih 
pripomočkov in plačali strokovna predavanja namenjena staršem učencev  v znesku 1.686, 40 EUR.  
Na podlagi prijave pa smo sofinancirali tudi dva projekta, in sicer Tabor za nadarjene in zaključni nagradni 
izlet v skupnem znesku 2.500,00 EUR. 
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Na osnovi evalvacij, ki smo jih opravili v mesecu juniju in avgustu 2018, 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 2018/19. 
 
 

 


