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1 ŠTEVILO VPISANIH UČENCEV

382

2 ŠTEVILO ODDELKOV
a) redni
18
b) podaljšano bivanje
7
c) jutranje varstvo
2
3 USPEH
Analiza je pri poročilu svetovalne delavke.
Nacionalni preizkusi znanja, 6. razred

predmet

slovenščina
angleščina
matematika

Število
Učencev,
opravljali
38/36
38/32
38/35

državno
šolsko povprečje
povprečje št. % . št. % točk
točk
49,43
44,88
51,36
53,65
57,28
46,69

Z nacionalnim preverjanjem znanja preverjamo znanje pri posameznih predmetih.
Primerjava med dosežki na državni ravni, dosežki šole in dosežki posameznega
učenca nam daje vpogled v doseganje ciljev in standardov, določenih z učnimi
načrti, ter tudi kakovost poučevanja in učenja. Dosežki na NPZ so šolam v pomoč
pri ugotavljanju močnih in šibkih področij učencev.
3.1 Primerjava dosežkov šole z nacionalnim povprečjem pri posameznih
nalogah, slovenščina
Pokaže se, da so učenci na naši šoli večino nalog reševali malce slabše od
nacionalnega povprečja.
V 2. delu (analiza umetnostnega besedila) so bili učenci nekoliko slabši kot v 1.
delu, saj so 3 naloge od 12 rešili slabše od republiškega povprečja. Pri tem
izstopajo naloge (2.01b), ki preverja recepcijsko zmožnost; učenci so morali
odgovoriti, o čem govori 1. in o čem 2. del besedila; naloga sodi nad modro
območje, (2.04b), v kateri so morali učenci izpisati poved iz besedila in s tem
dokazati, da razumejo motive za ravnanje književne osebe; naloga sodi v rdeče
območje in (2.08), ki preverja literarnovedno znanje in sodi nad modro območje.
Za naše učence vem, da so naštevali dela Primoža Suhodolčana, ne pa njegovega
očeta Leopolda, kot je bilo zahtevano. Med nalogami, ki so jih reševali precej
bolje, pa lahko omenim zopet nalogo (2.07A), kjer so morali učenci tvoriti krajše

besedilo in izkazati svoje razumevanje in vrednotenje motivov za ravnanje
književnih oseb. Naloga sodi v modro območje.
Ugotovitve in predlogi
Glede na rezultate 1. dela predlagava predvsem poudarek na pravilnem
zapisovanju besed v pravilni sklonski obliki. To je sicer snov 7. razreda in
ugotavljava, da imajo učenci, ki prihajajo iz drugih jezikovnih območij, tu več
težav, zlasti pri rabi rodilnika.
Glede na rezultate 2. dela sva mnenja, da smo v zadnjih letih zelo napredovali pri
tvorbnih nalogah, še vedno pa imajo učenci probleme pri razumevanju
umetnostnega besedila. Glede naloge, ki je preverjala literarnovedno znanje, pa
gre predvsem za površnost pri branju, saj so učenci takoj po preizkusu ugotovili
svojo napako in bi znali našteti tudi dela Leopolda Suhodolčana.

ANALIZA DOSEŽKOV NPZ ZA ANGLEŠKI JEZIK 6. RAZRED
V šol. letu 2018/19 so šestošolci pisali preizkus NPZ angleščine. Od prijavljenih 38 učencev
je preizkus pisalo 32 učencev. Dosegli so 53,65 %, kar je dobra 2 % nad slovenskim
povprečjem.
Na pisnem sporočanju (pismo) je bil odklon minimalen, in sicer od 1,19 smo dosegli 1, 14
točk na ravni besedišča. Na ravni slovnice (pismo) smo od 0,96 dosegli 1 točko. Pri
vsebinskem delu pa 1, 64 točk dosegli 1, 62.
Tudi pri slušnem in bralnem razumevanju smo nad državnim povprečjem. Pri preverjanju
jezikovnih zmožnosti pa smo rahlo pod povprečjem.

Nacionalni preizkusi znanja, 9. razred

predmet
slovenščina
matematika
DKE

Število
učencev
32/32
32/ 30
32/ 31

Državno povprečje
št. %. točk
48,48
51,05
51,01

šolsko povprečje
št. % točk
37,78
41,73
47,29

ANALIZA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA PRI SLOVENŠČINI
2019, ob koncu tretjega obdobja, 9. razred
V letu 2019 se je nacionalnega preverjanja znanja pri predmetu slovenščina
udeležilo 32 učencev 9. razredov naše šole.

Primerjava dosežkov šole z nacionalnim povprečjem pri posameznih nalogah
Pokaže se, da so učenci na naši šoli naloge reševali nekoliko slabše od
nacionalnega povprečja. Nižje rezultate so dosegli pri analizi umetnostnega
besedila, neumetnostno so reševali primerljivo z nacionalnim povprečjem.
V 1. delu, ki preverja razumevanje umetnostnega besedila, so od 9 nalog rešili
slabše 6 nalog, 2 nalogi sta bili rešeni bolje. Reševali so dve krajši tvorbni nalogi,
eno so rešili slabo, drugo pa malo bolje od republiškega povprečja.
Bolje so rešili 2. nalogo, ki preverja znanje in razumevanje, ter 9. nalogo, ki
preverja znanje.
Najslabše rešene naloge: 3. naloga – tvorbna, naloga preverja uporabo, sintezo in
analizo. Učenci so morali dokazati zmožnost izraziti svoje doživljanje,
razumevanje in vrednotenje posameznih delov besedila – pesmi in najti pesniška
sredstva, ki so jih morali tudi poimenovati. Vsebinski del naloge je bil rešen
nekoliko bolje, zelo slabo pa pravopisni del.
4. naloga: preverjala je razumevanje, učenci so morali doživeti, razumeti in
vrednotiti poezijo tako, da so razložili vlogo pesniškega sredstva.
V 2. delu, ki preverja razumevanje neumetnostnega besedila, so bili učenci
nekoliko boljši. Najbolje rešene so bile naloge: 2., ki preverja razumevanje,
morali so določiti sporočevalčev namen besedila.
5. naloga, kjer so določali podteme/ključne besede, naloga je preverjala
razumevanje. Precej dobro so rešili 8. nalogo (krajša tvorbna naloga), kjer so
morali napisati smiselno, razumljivo in ustrezno besedilo. Slabši je bil pravopisni
del. Dobro so bile tudi rešene 9. a in 9. c naloga, ki sta preverjali znanje
(vprašalnica po delu povedi in iskanje sopomenke). Dobro so vsebinsko pisali
tvorbno nalogo, ki je preverjala znanje, sintezo, analizo, razumevanje in uporabo.
Slabše od republiškega povprečja so rešili le 4 naloge od 14. Najslabše rešene
naloge:
4. naloga: morali so razložiti besedno zvezo iz besedila, naloga je preverjala
razumevanje in uporabo.
12. a in 12. b, ki sta preverjali znanje odvisnih stavkov in pretvorbo v enostavčno
poved. 9. b., kjer so morali prepoznati besedno vrsto – prislov, tudi ta naloga je
preverjala znanje.
Ugotovitve in predlogi
Glede na republiško povprečje je več nalog rešenih bolje v 2. delu. Nekoliko
slabše so se dokazali na področju jezikovnega znanja. Dobro so reševali tvorbne
naloge, predvsem vsebinski del. Z 2. delom rešenih nalog sva zadovoljni.
Slabo pa so reševali 1. del, to je analizo umetnostnega besedila. Primerjava dveh
pesmi, vživetost in osebni odziv na besedilo, poleg še literarno znanje. To je kar

zahteven zalogaj, ki ga zmore le nekaj odtotkov učencev. Naloge so bile
zahtevne, 2 nalogi sta bili tvorbni, zato je pričakovano, da so ta del reševali
slabše.
Pri učencih naše šole, pa tudi pri celotni generaciji je opaziti površnost pri
zapisu, nenatančno branje in upoštevanje navodil, ter težko berljivo pisavo.
Na aktivu vseh učiteljev smo sklenili, da se bo v šolskem letu 2019/2020 dalo
poudarek bralnemu razumevanju in interpretaciji umetnostnih besedil. Tako smo
se dogovorili, da se vsak petek 1. šolsko uro 10 min pri vsakem šolskem predmetu
bere.

Ljubljana, 27. 6. 2019

Mojca M. Strmšek, Alenka Petrič

Poročilo o uspešnosti dosežkov nacionalnega preverjanja znanja ob koncu 3.
obdobja 2019 pri predmetu državljanska in domovinska kultura in etika
V letu 2019 se je nacionalnega preverjanja znanja pri DKE udeležilo 30 učencev 9.
razredov. 2 učenca k nacionalnemu preverjanju znanja iz DKE nista pristopila.
Povprečni šolski dosežek pri DKE (48,9 %) je za 1,7 % nižji od povprečnega
nacionalnega dosežka (50,6 %). 9. b oddelek je presegel državno povprečje za
0,1%, rezultat 9. a oddelka je za 4,41% pod slovenskim povprečjem.
Ob podrobnejši analizi dosežkov smo ugotovili, da:
-

se v območje nad modrim področjem ni uvrstil noben učenec, reševanje teh
nalog je zahtevalo uporabo zahtevnejših miselnih procesov (sintezo, analizo,
vrednotenje), naloge so preverjale poznavanje celovitih konceptov, konkretnih
dejstev/izrazov

-

sta se 2 učenca uvrstila v modro področje uspešnosti pri reševanju nalog, te
naloge so preverjale bolj celovito znanje o družbeno- političnih procesih,
zahtevale presojo, obstrakcijo in kritično refleksijo družbenih pojavov na
krajevni, državni, evropski in svetovni ravni

-

so med rdečim in modrim območjem naloge uspešno reševali 3 učenci

-

se je 7 učencev uvrstilo na rdeče območje, kjer reševanje nalog od učencev
zahteva

uporabo

zahtevnejših miselnih procesov, izkazujejo uporabo

temeljnih pojmov v različnih družbeno-političnih situacijah in razumevanju
vzročno-posledičnih povezav
-

sta med rumenim in rdečim območjem naloge uspešno reševala 2 učenca

-

se je 1 učenec uvrstil v rumeno področje, kjer pri reševanju nalog učenci
izkazujejo znanje in razumevanje temeljnih pojmov in procesov na področjih
demokratičnega odločanja, človekovih pravic, verstev in državljanstva ter
vprašanj sodobnega sveta, odgovore učenci tvorijo samostojno, na različne
načine, brez virov pomoči (besedil, slik, grafov, …)

-

sta se med zeleno in rumeno območje uvrstila 2 učenca

-

je 6 učencev uspešno reševalo naloge zelenega območja, kjer učenci iščejo
odgovore v besedilih, preglednicah, grafih, iz šolskega okolja in deloma v
povezavi z znanjem iz drugih predmetov, znajo in razumejo nekatera temeljna
dejstva z različnih vsebinskih področij, odgovori so v obliki besed in
enostavnih besednih zvez oz. izbirajo odgovore med več danimi možnostmi.

-

se je pod zelenim območjem znašlo 7 učencev.

Ugotovitve:
-

šolske dosežke nacionalnega preverjanja DKE ne moremo oceniti kot dobre,
saj se nahajajo pod državnim povprečjem

-

rezultati so pričakovani, upoštevajoč motivacijo učencev za delo pri pouku,
njihove individualne značilnosti, …

Smernice za delo v prihodnosti:
-

izbira raznovrstnih sodobnih metod in učnih pristopov, ki učence usmerja v
kritično samostojno raziskovalno delo npr. avtentično učenje s formativnim
spremljanjem znanja

-

izbira oblik in načinov preverjanja in ocenjevanja, ki od učencev zahteva
uporabo

zahtevnejših

vrednotenje znanja).

Ljubljana, 27. 6. 2019
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Poročilo sestavila :
Marjana Tratnjek Pavc, učiteljica DKE

Matematika
Analiza bo podana na sestanku.
4 INVESTICIJSKA DELA
Druga faza prenove garderob za razredno stopnjo je opravljena. Obnovljeni in
dopolnjeni so bili gasilni aparati, razsvetljava.
5 PROJEKTI
SKRBIMO ZA ZDRAVJE IN PREVENTIVO:
- AKCIJA ZA ČISTE ZOBE

CILJI:
- čisti zobje – zdravi zobje,
- bogata ponudba športnih aktivnosti v organizaciji ŠŠD za vse učence šole,
- poudarek na kvalitetnih oblikah sprostitve in rekreacije v podaljšanem
bivanju,
- odpravljanje plavalne nepismenosti v 1., 3. in 5. r,
- kolesarski izpit za učence 5. r.
Razvijanje zdravega odnosa do življenja:
- spodbujanje učenja komunikacij (učenec - učenec, učitelj - učenec, učitelj starši...),
- pogovori o problemih mladostnikov z učenci in starši,
- individualno načrtovanje dela z učenci, učitelji in starši,
- osveščanje in izobraževanje s področja varne uporabe socialnih omrežij,
- izvajanje šolskega pravilnika o redu in disciplini na podlagi Vzgojnega načrta.
Skrb za urejeno okolje:
- urejenost učilnic, šole, okolice,
- osveščanje in izobraževanje o prezračevanju in čistem zraku v učilnicah,
- skrb za osebno in družbeno lastnino,
- okoljska vzgoja – akcija zbiranja odpadnega papirja, zamaškov,
- ločevanje odpadkov,
- skrb za zdravo in raznovrstno prehrano,
- osveščanje glede zavržene hrane pri šolskih obrokih,
- požarna varnost (akcija umika iz šole v primeru naravnih nesreč).
Vse naštete vsebine smo realizirali v času rednega pouka, tako da smo jih
vključevali in izvajali integrirano pri večini predmetov, del programa pa smo
izvedli v integriranih tednih. Programe so izvajali pedagoški delavci šole ob
pomoči zunanjih sodelavcev in gasilskega društva Štepanjsko naselje. Skrb za
1

čisto okolje in druge družabne aktivnosti smo organizirali tudi v sodelovanju s
četrtno skupnostjo Golovec.
6 PROJEKTI, VODENI S STRANI ŠOLE
6.1 Nadstandard pri športni vzgoji
Kljub zmanjševanju sredstev za nadstandard smo izpeljali program pri predmetu
šport v nekaterih razredih z dvema učiteljema.
6.2 Korak k sončku
Opis je pri poročilu svetovalne službe.
6.3 Integrirani tedni v naravi
Integrirane tedne v naravi izvajamo od šol. leta 1991/92. V šol. letu 2017/18 smo
organizirali 2 večdnevna tabora in 2 šoli v naravi.
Za vse učence, ki se niso mogli udeležiti bivanja izven Ljubljane, smo v istem
času organizirali teden z različnimi dejavnostmi v šoli in v bližnji okolici.
6.3.1 Tabor za učence 2. razred
Kraj: Zambratija
Čas: od 13. 5. 2019 do 17. 5. 2019
Izvajalci: P. Ucman, V. Blatnik, M. Cafnik, J. M. Matušin
Program:
o naravoslovno področje - vreme in vremenski pojavi ob morju,
obala, živali in rastline ob obali, prilagoditve rastlin na
življenjsko okolje, plimovanje;
o osebna higiena - skrb za zdravo prehrano, navajanje na
samostojnost, druženje, primerno oblačenje v različnih
vremenskih razmerah.
o Športno področje je zajemalo sprehode in pohode ob obali,
športne igre, nogometne tekme.

6.3.2 Letna šola v naravi za učence 4. razreda
Kraj: Terme Čatež
Čas: od 3. 6. 2019 do 7. 6. 2019
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Izvajalci: Bernarda Pirc, Marjeta Vaupotič, Nataša Skala, Anže Krajnc, Rok
Zakrajšek in zunanji sodelavki – plavalni učiteljici Živa Štucin, Alja Valenčič in
učitelj Rok Kozole.
Pedagoška vodja je bila Bernarda Menegalija, strokovni vodja pa Anže Krajnc..
Program:
o športno področje – formiranje skupin glede na predznanje plavanja po
normativih, ki so predpisani, učenje plavalnih tehnik, vzdržljivostno
plavanje, orientacija, športne in družabne igre, pogodništvo;
o družboslovno področje - spoznavanje kraja in bližnje okolice, umeščanje
mesta Čatež na zemljevid Slovenije, obisk Kostanjeviške jame in
spoznavanje kraških pojavov, izpolnjevanje učnih listov in vožnja z brodom,
ogled sotočja reke Krke in Save;
o orientacijski pohod, funkcionalna znanja;
o naravoslovno področje - spoznavanje rastlinstva in živalstva na obrežju
reke Save,
o osebna higiena - skrb za zdravo prehrano, navajanje na ustrezno oblačenje
v različnih situacijah in vremenu, prijateljsko sodelovanje in navajanje na
strpnost in dogovor v okviru tem, ki smo jih obravnavali pri razrednih
urah, sedaj pa še bolj uporabili v praksi oziroma v primerih, ki so nastajali
v času skupnega bivanja,
o družabni del – zabavne igre, risanje, slikanje, ples, in petje, urejanje
oglasne deske;
o orientacija, podelitev pohval in nagrad, dosežkov pri plavanju.
Z rezultati ŠVN so bili vsi zelo zadovoljni, saj so dosegli zastavljene cilje.
POROČILO LETNE ŠOLE V NARAVI
Letna šola v naravi je bila namenjena učencem 4. a in 4. b razreda. Šole v naravi
se je udeležilo 25 učencev in učenk.
Program šole v naravi je bil v celoti realiziran. Največ ur (5-6 ur/dan) je bilo
namenjeno učenju plavanja. Učenci so bili razdeljeni v 5 plavalnih skupin, glede na
njihovo plavalno predznanje. Za učenje plavanja smo skrbeli Anže Krajnc, Nataša
Skala in dve zunanji sodelavki, Živa Štucin, Alja Valenčič in Rok Kozole. Za ostalo
pedagoško, naravoslovno, družboslovno in estetsko področje sta posskrbeli
učiteljici 4. a in 4. b razreda, ga. Menegalija in Vaupotič.
Ob koncu učenja plavanja smo izpeljali preizkus znanja in podelili:
 zlati delfin 6x
 srebrni delfin 23x
3





bronasti delfin 17x
delfinček 2x
zlati morski konjiček 1x

Strokovni vodja
Anže Krajnc

6.3.3 Zimska šola v naravi za učence 6. r
(poročilo)
Dom Tisa, Mariborsko Pohorje
Od
Program:
 alpsko smučanje (oprema, osnove vijuganja, koordinacija, ravnotežje,
uporabnost naprav na smučišču, znaki na smučišču:
 športno plezanje,
 naravoslovje: onesnaževanje okolja, naravoslovje in tehnika: vreme.
Vodja zimske šole je bila Nataša Skala, ki je poleg Anžeta Krajnca in dveh
zunanjih učiteljev.
V času od je bila za učence 6. razreda izvedena zimska šola v naravi
Šole v naravi se je udeležilo 30 učencev.
Od učiteljev smo smučarski del šole v naravi izvajali učitelji Anže Krajnc in
Skala Nataša (vodja ZŠN) in učiteljica doma. Za ostale vsebine so skrbeli učitelji
doma ob pomoči prisotnih učiteljev OŠ KDK.
Program šole v naravi je bil v celoti realiziran. Največ ur je bilo namenjenih
učenju alpskega smučanja. Vsi učenci so izboljšali svoje smučarsko znanje, tako
da so ob koncu samostojno uporabljali žičniške naprave in varno vijugali po
različno zahtevnih progah.
Menim, da je šola v naravi v celoti uspela, učenci so bili zainteresirani za delo in
so pripomogli k uspešno izvedeni šoli v naravi.
Vodja zimske šole v naravi
Nataša Skala
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6.3.4 Naravoslovni tabor za učence 8.r,
Tabor, dom Peca CŠOD od 27. 5. 2019 do 31. 5. 2019
Udeleženci: Alenka Petrič, Kristijan Pirc, Marija Tratnik Rupar-vodja tabora.
Tabor je bil tematski, temeljil je na orientaciji, športu in medsebojnem delu ter
sodelovanju. Učenci so se urili v različnih veščinah in spoznavali tudi nove športe.
Vsebine: spoznavanje preživetja v naravi in orientacija s pomočjo karte,
kompasa, naravnih znakov in GPS naprave.
6.3.5 EKO ŠOLA
Preteklo šolsko smo zaključili drugo pripravljalno leto v mednarodnem projektu
Eko šola. Na sejmu Altermed smo dosegli srebrno priznanje, na mednarodni
konferenci koordinatorjev programa Eko šol smo prejeli tudi eko zastavo in
priznanje za sodelovanje in izobraževanje na področju trajnostnega razvoja, s
katwerim izboljšujemo okoljsko delovanje v šoli in lokalni skupnosti. Sodelovali
smo z dejavnostmi:
- delavnice na temo eko napitkov: vsebnost sladkorja, bera in sušenje zelišč,
mešanje čajev, pravilna priprava čaja.
- VEM, ZATO ODGOVORNO JEM - Na dan TSZ smo izvedli dan brez odpadne
hrane. Izvedli smo tedensko akcijo tehtanja zavržene hrane in v obliki plakatov
obveščali o rezultatih.
- Na dnevu četrtne skupnosti meseca maja smo predstavili segmente delovanja
šole v okviru programa Ekošola.
- Udeležili smo se sejma ALTERMED, kjer smo med drugim pokazali izvirno
zasnovo in izvedbo stojnice na temo KORUZA-SUPERŽIVILO in prejeli zlato
priznanje,
- ŠOLSKA VRTILNICA - Z otroki smo v sklopu izbirnih vsebin sadili in opazovali
rast.
- EKOKVIZ OŠ - Učenci so se vsebinsko pripravljali na tekmovanje, delovali kot
ekipa in zastopali šolo.
- MLADI POROČEVALCI ZA OKOLJE - Udeleženci Interesne dejavnosti so
napisali članek in razmišljali o okoljski problematiki.
- JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO - STARA PLASTENKA ZA NOVO ŽIVLJENJE Zbirali smo odpadno plastično embalažo.
- Izvedli smo čistilno akcijo obrežja potoka ali reke v okolici ustanove
- V izbranih razredih smo izvajanli aktivnosti za zdravje in dobro počutje
(učiteljski zbor je na začetku učne ure vsaj enkrat dnevno izvajal vaje za boljše
telesno in mentalno počutje).
- STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM - Zbirali smo odpadni papirja
in karton
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- Likovno ustvarjanje Trajnostna mobilnost;
- Misija Zeleno - Trajnostna mobilnost - skozi pouk na prostem smo prvošolce
ozaveščali o pomenu trajnostne mobilnosti
- znanje o gozdovih - skozi pouk na prostem smo prvošolce poučevali o drevesih
in drevesnih vrstah
- napisali smo šolsko EKO himno, razvili eko zastavo, imeli dan dejavnosti.
V prihodnjem letu nameravamo pritegniti še več mentorjev za sodelovanje v
projektu. Eko šola se bo izvajala tudi kot interesna dejavnost. Z EKO odborom se
bomo redno sestajali, izvolili bomo šolske EKO detektive, uglasbili bomo šolsko
EKO himno, urejali bomo EKO kotiček, in še kaj se bo našlo.
Vodja projekta Erika Golob
6.3.6 eTwinning
Letos smo sodelovali v projektu eTwinning. Naslov projekta je Show me your
country. Cilj je bil ozavestiti, da znanje nekega jezika ni cilj, temveč orodje s
pomočja katerega lahko dosežemo cilj, ki bi bil sicer le stežka dosegljiv.
Sodelovali smo mentorji oz. učenci iz Slovenije, Estonije, Italije, Grčije in
Španije. Drug drugemu smo želeli predstaviti najprej sebe in nato določne
segmente svoje države. Osredotočili smo se na geografske oz. kulturne
znamenitosti, hrano in veliko noč. Uredili smo spletno stran, kjer smo predstavili
značilno sestavino neke države in pokazali, kako jo pripravljamo sami. Vsak od
segmentov je od sodelovalne države zahteval, da sama razišče druge države, kar
je imelo na učence odločilen vpliv, saj so se tako izkustveno učili in pridobili
zares trajno znaje. Hkrati je bilo potrebno nadgraditi IKT znanje. Sklepna
aktivnost je bila sodelovati v interaktivnem kvizu, kjer smo pokazali, kaj smo se
naučili o velikonočnih običajih.
Pedagoške invacije
Uporabljene so bile zelo različne pedagoške metode. Učenci so se predstavljali
individualno, izzive oz. zadolžitve smo partnerskim šolam izbrali tako, da smo
najprej izvedli razredni pogovor ter nato glasovali za predloge, ter s tem urili
demokratičnost pri pouku. Izzvivov partnerskih šol smo se lotevali v manjših
skupinah, ki so bile vedno znova druge sestave, saj so tako učenci razvijali
pripadnost ne le mikro skupini, temveč tudi celotnemu razredu oz. sodelujoči
skupini. Glasovanje o logotipu za projekt je bilo izvedeno individualno, medtem ko
smo interaktivno kviz o velikonočnih običajih reševali skupaj, v obliki razrednega
pogovora. Spretno stran o kulinariki sodelujočih držav smo urejali v prostem
času, medtem ko smo prispevke zbirali z "vseh vetrov" - vpletene so bile tudi
babice in dedki, tako da so se otroci res intenzivno poglobili v tradicionalno
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slovensko hrano. V obliki razrednega razgovora smo glasovali za zmagovalno
slovensko jed, ki smo jo v obliki delavnice tudi pripravili. Najpogostejši obliki
dela sta bili zagotovo delo v manjših skupinah in pa samostojno raziskovanje
učencev. Učenci so sprva potrebovali zelo veliko podpore pri delu z računalnikom,
v drugi polovici šolskega leta pa je bil opazen bistven napredek tudi na tem
področju.
Vključitev v učni načrt
Kot predmetna učiteljica angleščine sem imela veliko možnosti za vključitev
projekta v obstoječi kurikulum, predvsem v obliki predstavitve rezultatov dela.
Izbrani sodelujoči učenci so bili npr. naprošeni, da so "gostovali" pri pouku
angleščine, ko smo v sklupu učnega načrta obravnavali določeno skupno temo,
konkretno hrano junija v 6. razredu.
Izmenjava
S partnerji smo se sporazumevali v angleškem jeziku. Sodelovanje se je začelo
preko elektronske pošte, google docs, nato pa kar preko eTWINNING portala.
Komunikacija je bila povečini uspešna, je pa iz projekta izstopila ena od držav,
kar pa je ostale le bolj spodbudilo k aktivnem sodelovanju.
Za učence je bila predvidena ena ura tedensko v obliki interesne dejavnosti
eTwinning. Takrat smo izvajali delo v manjših učnih skupinah in izvajali tiste
segmente, ki so potrebovali podporo šolskega računalnikarja. Skupaj smo
preživeli tudi eno petkovo popoldne, ko smo se preizkusili v pripravi ajdovih
žgancev.
Sodelovanje
Pri zasnovi projekta smo preko google docs sodelovale vse mentorice, ki smo
torej aktivno sooblikovale teme in potek dela. Maria Maggia je imela
najaktivnejšo vlogo pri tem, da smo se partnerske šole držale rokov in dodajale
svoje prispevke na eTwinning portal. Spletna stran Special Ingredient Challenge
je bila slovenska zamisel. Sodelujoče države so svoje prispevke dodajale na
klasičen način, hkrati pa so jih poslale tudi meni, ki sem kot administrator
dodajala in urejala vsebile. Učenci so v manjših skupinah pripravili svoje logotipe
za projekt, ter pripravili predstavitve o Pisi, Freedom square, Granadi in templju
Delphi. Učenci so sodelovali tudi pri iskanju informacij za projekt. Delo v
skupinah je bilo organizirano tako, da sta dva učenca iskala informacije na spletu,
eden pa je podatke vnašal v izbrani program. Podatke so večinoma iskali v
slovenskem jeziku, ter jih naknadno prevajali v angleščino. Izzvivov partnerskih
šol smo se lotevali v manjših skupinah, ki so bile vedno znova druge sestave, saj
so tako učenci razvijali pripadnost ne le mikro skupini, temveč tudi celotnemu
razredu oz. sodelujoči skupini. Glasovanje o logotipu za projekt je bilo izvedeno
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individualno, medtem ko smo interaktivno kviz o velikonočnih običajih reševali
skupaj, v obliki razrednega pogovora.
Rezultati
Najboljši rezultat projekta je verjetno ravno ogromen napredek na področju
poznavanja rabe računalnika in drugih IKT tehnologij. Tu niso napredovali le
učenci, marsičesa sem se prvič lotila tudi sama. Nezanemarljiva je sprememba
učencev v odnosu do samostojnega oz. aktivnejšega učenja in iskanja informacij.
Dvignila se je raven splošne razgledanosti ter tudi pripadnosti evropski
skupnosti. Sodelovanje v projektu ima pomemben doprinos k prepoznavanju šole
kot šole, ki začenja aktivno sodelovati tudi na mednarodnem področju.
Cilji
V prihodnjem šolskem letu pritegniti čim več učencev, ki bi redno sodelovali v
novem projektu eTwinning.
Mentorica Erika Golob

7 EKSKURZIJE, ŠPORTNI, KULTURNI, NARAVOSLOVNI IN TEHNIŠKI
DNEVI
Načrtovane dneve smo izpeljali po letnem delovnem načrtu in predpisanem
predmetniku. Realizacija je bila 100 odstotna.
8 UDELEŽBA UČENCEV NA TEKMOVANJIH, SREČANJIH, NATEČAJIH
V tem šolskem letu smo se trudili biti čim bolj uspešni na različnih področjih.
TEKMOVANJE
TEKMOVALEC/ALKA
Slovenščina – Cankarjevo, 1. -3. razred
Mehurčki
4. r
5. r
6. r
7. r

MESTO/PRIZNANJE
25 priznanj za udeležbo
7 bronastih
2 bronasti
1 bronasto
1 bronasto p.
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9. r
1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
8. razred
9. razred

2 bronasti p., 1 srebrno
13 bronastih priznanj
8 b. priznanj
5 b. priznanj
4 b. priznanja
4 b. priznanj
2 b. priznanja, 1 srebrno
2 b. priznanja, 1 zlato
1 b. priznanje, 1 srebrno
1 b., 1 srebrno priznanje

Šolsko tekmovanje

13srebrnih

13 uvrščenih

3 zlata p.

šolsko
državno

6 srebrnih
Priznanja za sodelovanje
23 srebrnih p., 6
bronastih
2 zlati p.

8. razred

6 srebrnih p.
1 bronasto priznanje

9. razred
9. razred

1 bronasto priznanje
1srebrno priznanje.

TEKMOVANJE
Kemija - Preglovo

TEKMOVALEC/ALKA
8 tekmovalcev
1 uvrstil na državno

PRIZNANJE
/
1 bronasto p.

Kresnička (39 učencev)

1. razred
2. razred
3. razred
4. razred
5. razred
6. razred
7. razred
Od 6. – 8. r

2 priznanji
2
3
3
2
2
2
3 tekmovalci, šolsko

Matematika – Kenguru

MATEMČEK
25 tekmovalcev od 2. -5.
razreda
Državno tekmovanje
tekmovanje –Matemček
Znam več
Logična pošast
Št. tekmovalcev od 1. -7.
r, 29
Fizika – Stefanovo prizn.

EKOKVIZ
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Angleščina - tekmovanje

9. r
8. r
8. r

Beremo v angleščini

6. – 9. r

Angleška bralna značka -

7. r
6. r
8. r
9. r
4. r
5. r

Nemška bralna značka

7. r

O sladkorni bolezni
24 tekmovalcev

7., 8.r, 9. r

Logika

6. – 9. r
2. r
3. r
4. r
5. r
6. r
7. r
8. r,

Vesela šola,
Cici vesela šola
Proteusovo tekmovanje –
8 tekmovalk/cev
državno
Zgodovina, šolsko
5 tekmovalcev

5 bronastih p.
1 bronasto
8 tekmovalcev, 1
bronasto na državnem
11 učencev, priznanja,
nagradni izlet
3 zlatih priznanj
1 srebrno
3 srebrna, 1 zlato
1 zlato, 2 srebrni
4 srebrna priznanja
7 srebrnih p.
46 učencev
14 zlatih, 13 srebrnih p.
47 uč., 8 zlatih, 15
srebrnih
2 zlati
5 srebrnih p.
1 p. za sodelovanje
1 bronasto p.
1 srebrno na državnem
11 bronastih priznanj
2 bronasti
4 b.
5 b.
7. b
1 bronasto, p., 1 srebrno
1 bronasto, p., 1 srebrno
1 bronasto p.
0

9. r

1 bronasto p.

Projekt branja v tujem jeziku
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Priznanje S knjigo v svet je osvojilo 24 učencev od 6. do 8. razreda, 11 učencev
9. razreda pa je prejelo zlato priznanje in knjižno nagrado.
V znanju iz Vesele šole je tekmovalo 9 učencev 4.r, 7 učencev 5. r, 5 učencev 6.
r in 3 učenci 8. razreda.
Bronasto priznanje je prejelo 9 učencev, 5 učencev pa se je udeležilo državnega
tekmovanja.
8.1 Ostale interesne dejavnosti, ki so potekale na šoli
Literarno novinarski in dramski krožek
Mentorica: Mojca Strmšek

Otroški in mladinski pevski zbor
Poročilo o delu s pevskimi zbori
v šolskem letu 2018/2019
Prireditve na katerih smo peli:



poučevanje glasbene umetnosti v sledečih razredih: 4. A, 5. A, 6. A, 6. B, 7.A, 7.B, 8.
A, 8. B, 9. A, 9.B;



podaljšano bivanje ob torkih in čertkih za 5. a in 5. b;



vodenje pevskega zbora prvih in drugih razredov, otroškega pevskega zbora tretjih in
četrtih razredov in mladinskega pevskega zbora, skupaj šest ur teden;



za 19. 10 2018 sem organizirala in bila vodja naravoslovnega dne Živalski vrt za 7.A
in 7. B razred;



s pevskimi zbori smo nastopili na sledečih prireditvah:



na decembrski prireditvi OŠ KDK,



ob kulturnem prazniku v šoli in 14. 2. 2019 v Domu starejših občanov;



17. 3. 2019 smo z mladinskim zborom nastopili na celjskem sejmu: Altermed z
glasbeno igro: Koruza;



25. marca 2019 smo z otroškim pevskim zborom nastopili na Festivalu otroškim,
mladinskih in srednješolskih pevskih zborov Pomladna prepevanja 2019;



6. maja 2019 smo s pevkami mladinskega zbora nastopili na velikem odru
Cankarjevega doma,



ob slovenskem državnem prazniku dnevu državnosti in slovesni podelitvi priznanj
ravnateljice učencem ob zaključku šolskega leta;
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od 27. 5. do 31. 5 2019 sem bila vodja tabora »Peca« v sklopu CŠOD za 8. A in 8.B,
v Mežici;



11. 6. 2019 sem spremljala s klavirjem na treh nastopih za starše:



učence 2. a in 2. b sem korepetirala na njihovem skupnem nastopu;



3. a in 3. b razred sta z razredničarkama pripravila vsak svoj nastop za starše, imeli
smo kar nekaj pevskih vaj, petje (dvajset pesmic) sem spremljala s klavirjem.

Marija Tratnik Rupar

ZAKLJUČNO POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 ZA 3. A RAZRED
V letošnjem šolskem letu so se učenci udeleževali različnih tekmovanj. Sodelovali
so na tekmovanju iz naravoslovja (Kresnička), tekmovanju Logična pošast,
matematičnem tekmovanju Kenguru, Cankarjevem tekmovanju in na tekmovanju
za Čiste zobe. Na tekmovanjih so bili zelo uspešni, dosegli so kar nekaj priznanj,
med njimi tudi zlata. V letošnjem šolskem letu smo bili tudi del projekta Varni na
spletu, ki je potekal v obliki delavnic in se bo nadaljeval z istimi učenci v
naslednjem šolskem letu. Sodelovali smo tudi na vseh šolskih prireditvah in
šolskem bazarju.
Učenci so uspešno obogatili svoj besedni zaklad, saj je Bralno značko opravilo
kar 25 učencev. Obiskovali so različne interesne dejavnosti in tudi tam
pridobivali različne spretnosti.
Sodelovali smo tudi z Zdravstvenim domom Moste. V razredu je medicinska
sestra izvedla delavnico Skrb za zdravje. Udeležili so se tudi tekmovanja iz Cici
vesele šole in Znam več z Lili in Binetom.
Letos so učenci sodelovali še na šolski prireditvi OŠ KDK ima talent in bili s
svojimi točkami zelo izvirni. Ob koncu šolskega leta smo pripravili tudi razredno
prireditev za starše. Učenci so pripravili različne glasbene in pevske točke.
Razredničarki: Branka Repovž in Anja Valerija Jalšovec
Interesna dejavnost: Matematični krožek
Mentorica: Marjeta Vaupotič
POROČILO DELA – MARJETA VAUPOTIČ – 4. a
za leto 2018/2019
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Z učenci smo sodelovali na različnih tekmovanjih: bralna značka, matematično
tekmovanje, Vesela šola, Kresnička, angleška bralna značka, Logika, Matemček,
Za čiste zobe ob zdravi prehrani.
Z različnmi prispevki smo sodelovali pri šolskem spletnem glasilu. Prav tako sem
objavila poročila o različnih naših dejavnostih na naši šolski spletni stran. (TD TMS Bistra, projekt - Maketa naselja)
Sem večletni poverjenik revij PIL in MOJ PLANET.
Sodelovali smo na novoletni prireditvi, prireditvi talenti KDK, obiskali dom
upokojencev v času pustovanja ter sodelovali na šolski zaključni prireditvii.
Sodelovali smo pri pomladanski razstavi druge triade – čebelnjak. Skozi celo
šolsko leto smo skrbeli za razstavo različnih izdelkov po hodnikih.
V letošnjem šolskem letu sem vodila matematični krožek, namenjen za učence 4.
in 5. razreda, kjer smo se skozi celo šolsko leto pripravljali na matematično
tekmovanje Kenguru. Iz 4. a razreda je en učenec prejel bronasto priznanje.
Učence sem skozi celo šolsko leto spodbujala k branju knjig, tako je 14 učencev
prejelo priznanje za opravljeno bralno značko.
Delo pri matematičnem krožku je potekalo z nadarjenimi učenci četrtega in
petega razreda. Reševali so različne matematične naloge za razvijanje logike,
uganke, miselne orehe in druge problemske naloge. Za širjenje matematičnega
obzorja smo uporabili tipe nalog Kenguru iz preteklih let. Prav tako smo pri
reševanju nalog uporabljali drugo gradivo (Miselni orehi, Računski orehi, Slikovni
orehi). Na ta način so se učenci skozi cello šolsko leto pripravljali na tekmovanje
za mednarodni matematični Kenguru.
Sodelovali smo tudi v projektu Varno s soncem, Eko šola z delavnicami podnebne
spremembe.
Planinski krožek
Mentorica: Jerneja Preložnik

V šolskem letu 2018/2019 smo opravili 8 pohodov. 1x na mesec ob sobotah smo
se okoli 8. ure odpravili proti načrtovani lokaciji in se vračali okoli 16. ure.
Lokacije pohodov smo sproti prilagajali vremenu. V planinski krožek je bilo letos
vpisanih 42 otrok. Uspešno smo sodelovali s PD Ljubljana Matica in njihovimi
vodniki.
1. pohod: 6. 10. 2018; Čemšeniška planina
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2. pohod: 17. 11. 2018; Velika Poljana
3. pohod: 8. 12. 2018; Tinjan
4. pohod: 19. 1. 2019; Pokljuški maraton
5. pohod: 16. 2. 2019; Sankanje Martuljek
6. pohod: 16. 3. 2019; Boč
7. pohod: 6. 4. 2019; Smrekovec
8. pohod: 18. 5. 2019; Donačka gora
Jerneja Preložnik, Petra A. Grünfeld
Planinski krožek že vrsto let aktivno sodeluje s planinskim društvom Ljubljana
Matica.
Znam več
Mentorica Branka Repovž
Interesno dejavnost Znam več je obiskovalo 12 učencev tretjega razreda. Na
koncu dejavnosti smo izvedli tekmovanje v okviru založbe. Vsi učenci so prejeli
priznanje in napihljive žoge, najbolj uspešni učenki pa majico z napisom Znam več
z Lili in Binetom.
Prometni krožek
Mentorica: Mira Vidmar
Kolesarski izpit je opravilo učencev. Pri praktičnem delu izpita so sodelovali
policisti Policijske postaje Moste. Učenci, ki v tem letu niso opravili ali opravljali
kolesarskega izpita, ga bodo lahko realizirali v naslednjem šolskem letu.



Vodenje interesne dejavnosti, B. Menegalija
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Skozi celotno šolsko leto smo se pripravljali na matematična tekmovanja in razvijali
različna matematična znanja.
Cilji:
- vzpodbujanje vedoželjnosti
- razvijanje logičnega mišljenja
- reševanje matematičnih problemov z ustreznimi strategijami
- pripravljanje na šolska tekmovanja
- pripravljanje na državna tekmovanja
V sklopu interesne dejavnosti Logična pošast smo se pripravljali na naslednja
tekmovanja:
-

LOGIKA,

-

MATEMČEK,

-

LOGIČNA POŠAST.

Rezultati s tekmovanj so v prilogi
Za drugo šolsko leto se bosta obe interesni dejavnosti nadaljevali. Na željo otrok
bom priključila še 6. razred.
LOGIČNA POŠAST1 – 2. IN 3. RAZRED
LOGIČNA POŠAST2 – 4., 5. IN 6. RAZRED
Glede na število prijavljenih učencev (število in razred) bom naredila terminski plan
izvajanja interesne dejavnosti
Gibalne urice
Mentorici: Karmen Peterlin
Interesna dejavnost je združevala učence prvih, drugih in tretjih razredov. Ure
so vsebovale elemente gibalnih in sprostilnih vaj in iger. Glavni namen krožka je
bilo gibanje, saj je to primarna potreba otrok te starosti.
Poglobimo znanje matematike in logike
Mentorica: Urška Čarni
Pri logiki smo se pripravljali predvsem na tekmovanje iz logike. K dejavnosti je
prihajalo 10 učencev. Delo je bilo organizirano v manjših skupinah, tako da je
vsak lahko vprašal ali izvedel, kar ga zanima.
Vrtnarski krožek
Mentorici: Jožica Lang in Janja Martinčič- Matušin
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Vse leto smo se družili v vrtnarskem krožku. Z delom smo začeli jeseni, ko smo si
najprej ogledali pomladanske nasade, jih uredili in očistili plevela. Nasadili smo
tudi nekatere jeseni cvetoče rože. Nato smo naredili načrt in plakate za sajenje
čebulic za spomladanske cvetice. Kasneje smo jih tudi posadili in ob lipi na
šolskem dvorišču naredili okroglo gredico.
V različne vrtnarije smo poslali dopis s prošnjo za pomoč. Razveselili smo se, ko
so nam iz vrtnarije Šimenc poslali sporočilo, da so za nas pripravili sadike mačeh.
Imeli smo veliko dela s sajenjem, saj je bilo sadik res veliko.
Kmalu za tem je zapadel prvi sneg in naše delo smo preselili v šolske prostore.
Vso zimo smo razmnoževali vijolice, hibiskuse in druge sobne rastline, jih
presajali, negovali in zalivali. Veliko časa smo namenili tudi načrtovanju
spomladanskih del in posejali rože za na gredice.
V začetku pomladi smo nestrpno čakali in opazovali, kdaj bodo naše čebulice
pognale. Z veseljem smo si kasneje ogledovali gredico ob lipi. Vanjo smo zasadili
še poletne rože, ki smo jih vzgojili v zimskem času. Ker je bilo suho vreme, smo
pogosto zalivali gredice in grmičke ter jih dognojevali.
V letošnjem letu smo dobili veliko izkušenj z nego sobnih in zunanjih rastlin. Z
delom bomo nadaljevali v septembru.
Interesna dejavnost je večinoma potekala v dveh časovnih obdobjih: jesenskemin
spomladanskem.
V okviru vrtnarskega krožka smo poskrbeli za več različnih zasaditev:
- zelenjavni vrtiček (osnovna zelenjava za prepoznavanje, poudarek na
avtohtonih vrstah),
- zeliščna greda (zelišča so bila namenjena prepoznavanju po izgledu in
vonju, učenju o uporabi),
- cvetlične gredice (poznavanje posameznih cvetic, spoznavanje nege
rastlin),
- grmovnice (opazovanje, prepoznavanje),
- skalnjak (opazovanje, urejanje).
JESENSKO OBDOBJE:
- ogledali smo si zelenjavni vrtiček, pobrali pridelke, jih uporabili,
- urejali smo cvetlične gredice,
- sadili čebulice,
- urejali zeliščne gredice,
- ogledovali smo si grmovnice.
ZIMSKO OBDOBJE:
- zalivali smo lončnice,
- negovali notranje rastline,
- vzgajali potaknjence,
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oblikovali novoletne aranžmaje,
pripravljali smo se in sodelovali na novoletnem bazarju.

SPOMLADANSKO OBDOBJE:
- opazovali smo cvetenje grmičevja,
- pripravili smo zelenjavni vrt: prekopali, gnojili, sejali in sadili zelenjavo
(poudarek je bil na sejanju avtohtonih vrst zelenjave),
- negovali smo zelenjavni vrt,
- sejali in sadili cvetice,
- opazovali smo cvetoče rastline,
- negovali in urejali zeliščni vrt,
- urejali skalnjak,
- negovali grmovnice.
Angleška bralna značka –Nina Grum, Erika Golob, Bojana Skobir Rozman
Mentorica:
Učenci so redno obiskovali dejavnost, prebrali vse potebne knjige in prejeli zlata
priznanja za opravljene aktivnosti.
Pri kreativnem pisanju so vadili tehnike različnega literarnega pisanja. Učenci so
prebrali izbrane knjige v angleščini in zapisali konec zgodbe po svoje.
Mentorica: Nina Grum
Nemške urice
Krožek je obiskovalo 16 učencev od 1.-3. razreda. Izvajal se je 1x tedensko.
Učenci so skozi glasbo, gibalnimi in družabnimi igrami spoznavali svet nemškega
jezika. V nemškem jeziku so se naučili šteti, poimenovati barve, živali,
predstaviti sebe in svojo družino ter veliko nemških pesmic.
Gledališki klub
Mentorica Nina Grum
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN – IGRAJMO SE
GLEDALIŠČE


ZRCALCE - …veverica, zajček, šoja, miška, … najdejo čudno stvar…

( predšolski/1.-3. OŠ) KDK Teater OŠ Karla Destovnika Kajuha
Lutkovni krožek
Krožek je obiskovalo 21 učencev od 1.-3. razreda. Izvajal se je 1x tedensko.
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Učenci so spoznavali različne vrste lutk in tudi sami izdelali več različnih lutk
(ročne, prstne, na palici). Odigrali smo tudi manjšo lutkovno predstavo Pekarna
Mišmaš. Učenci so pri krožku razvijali ročne spretnosti in predvsem
ustvarjalnost.

Knjižničarski krožek
Mentorica: Marta Gorjup
Na srečanjih so učenci spoznavali ureditev in postavitev knjižničnega gradiva,
kasneje pa so bili učenci v pomoč pri pospravljanju vrnjenih knjig na police.
Učenci so se naučili zavijati knjige, pomagali so pri pripravi plakatov za oglasno
desko v avli in pred knjižnico, pripravljali so razstave ob različnih dogodkih in
obletnicah.
Poročilo o opravljenem taboru v Zambratiji
Oba druga razreda sta se udeležila tabora v Zambratiji. Tabor je potekal od 13.
do 17. maja 2019. Na taboru je bilo 45 učencev iz obeh razredov. Spremljale so
jih 4 učiteljice: Polona Ucman, Vesna Blatnik, Mija Cafnik in Janja Martinčič –
Matušin.
Prvi dan smo si ogledali tudi Piran in Akvarij v Piranu. Učenci so v času tabora
spoznali obalo, rastline in živali na obali, morje, rastline in živali v morju,
opazovali in raziskovali so okolico in morsko obalo, nabirali školjke. Veliko so imeli
tudi športnih aktivnosti, naučili so se več plesov. Opravili smo tudi pohod do
svetilnika v Savudriji in imeli veliko športnih iger. Vse dni so bili aktivni in so
dobro sodelovali. Zelo dobro so se povezali tudi učenci obeh razredov med seboj
in so prosti čas in igro preživljali skupaj.
Bivanje v domu Zveze prijateljev mladine je bilo zelo prijetno, osebje je zelo
prijazno in lepo poskrbi za otroke.
Zapisala:
Janja Martinčič - Matušin

Izbirni predmeti, ki so se izvajali v tem šolskem letu, so predstavljeni v posebni
publikaciji, ki smo jo izdali v času prijav na te predmete.

8. 2 Korak k sončku – poročilo je pri delu svetovalne službe
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8.3 Zdrava šola
Vodja: S. Šorli in sodelujoče učiteljice Ana Košir, Marija Tratnik Rupar
Učenci so se na razrednih urah in medpredmetno osveščali o pravilni prehrani,
gibanju in prijaznem medsebojnem odnosu. Poudarek je bil na reševanju
konfliktov z mediacijo. Učiteljica biologije je pripravila delavnice za učence
drugega triletja na temo Nevarnost uživanja sladkorja. Tematiko je vključila v
pouk in izvedla nekaj razrednih aktivnosti na to temo z učenci od 7. do 9.
razreda. Organizirala je naravoslovni dan za učence 8. razreda na temo Živim
zdravo, kjer so se pogovarjali o zdravem načinu življenja (prehrana, gibanje,
prekomerno uživanje sladkorja, soli v hrani), negativni vplivi različnih snovi
(droge, alkohol, cigarete) ter škodljivih učinkih sončnega sevanja. Izvedli so
meritve krvnega tlaka, obseg pasu, telesne višine in teže, ter izračunali indeks
telesne mase.
Učencem je učiteljica pripravila predavanje o zdravem načinu življenja in
sladkorni bolezni, ki je težava današnjega časa.
V okviru projekta Varno s soncem smo izvedli naslednje aktivnosti: skozi celo
leto smo učence ozaveščali o nevarnosti prekomerne izpostavljenosti soncu,
pogovarjali so se o zaščitnih sredstvih in načinu zaščite pred sončnim sevanjem.
Na to temo smo pripravili razredne aktivnosti (vpliv sonca na človeka, pri temi o
koži smo govorili o poškodbah in boleznih kože). Vse aktivnosti je vodila
učiteljica Ana Košir.
V Termah Zreče je bilo ob 25. obletnici slovenske mreže zdravih šol srečanje
šol, ki so vključene v mrežo zdravih šol. Program je bil razdeljen v dva dela:
dopoldanski je bil posvečen predavanju in osveščanju o dobri komunikaciji in
pomenu psihičnega zdravja v vsakdanjem življenju, podelitvi priznanj šolam, ki so
vključene v mrežo že 10, 20 in 25 let, popoldne pa so se šole predstavljale s
svojimi dosežki in dejavnostmi. Dogodka sta se udeležili Sonja Šorli in Jožica
Lang.
8.4 Mentorska praksa:
Učiteljice Polona Ucman, Ana Košir, Nataša Skala, Karmen Peterlin, Polona
Markovič, Nina Grum so nudile svetovanje in pomoč študentoma Pedagoške in
Filozofske fakultete, smer razredni pouk, pedagogika, Nataša Skala pa
študentom FŠ.
8.5 NATEČAJI, SODELOVANJE
 natečaj otroške poezije Rima raja fest, 5. b razred,
 likovni natečaj Drevo, 5. b,
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celoletni projekt Sadje v šoli,
sodelovanju v akciji Tradicionalni slovenski zajtrk,
udeležba v akciji dopolnilnih dejavnisti MOL, okrasimo Ljubljano,
sodelovanje šole pri pripravi in izvedbi dneva četrtne skupnosti Golovec,
sodelovanje učencev 4. in 5. razreda na prireditvi projekta Igraj se z
mano,
pevski zbor je sodeloval na številnih prireditvah v šoli in drugje: četrtna
skupnost Golovec, v vrtcu O. Zupančiča, v domu starejših občanov,
sodelovanje na Festivalu otroških gledaliških sanj, predstava gledališke
skupine Pogumni KDK-jevci, nastop v domu Španski borci, v DSO Moste, na
Celjskem sejmu Altermed,
natečaj Naša mala knjižnica,
Bodi viden, bodi previden,
Teden vseživljenjskega učenja, vodja Nina Grum
KDK ima talent,
Sodelovanje na Celjskem sejmu ALTERMED – več učiteljic in učencev,
Medgeneracijski projekt Knjiga povezuje,
Ekskurzija v Celovec, 45 učencev– vodja Nina Grum,
Zmajev karneval – udeležba prvošolcev – maske mački Muriji, vodja Nina
Grum, sodelovala tudi Vesna Blatnik,
Medgeneracijski projekt Knjiga povezuje najmlajše in starejše učence,
EpiReadingBadge in EpiLesepreis, tekmovanje učencev 1., 2. in 9. razreda,
Kakovost zraka v notranjih prostorih, izdelava PP in sodelovanje pri
pripravi filma za konferenco v Pragi in Budimpešti, (Petra Grunfeld
Arnšek, Nina Grum, Sonja Šorli),
Sodelovanje v delavnicah Varna raba interneta,
Priprava in spletna izdaja šolskega časopisa Pegice,
Priprava šolskih prireditev in novoletnega bazarja,
Nagradni izlet za najuspešnejše učence – Atlantis (B. Skobir-Rozman),
priprava stojnic in peka peciva na dnevu Četrtne skupnosti Golovec
(koruzni piškoti), razstava pripomočkov za izvedbo socialnih iger pri ali
izven pouka, E. Golob, U. Čarni, V. Blatnik, A. Plevnik, M. Strmšek, S. Šorli,
B. Repovž.
Organizacija novoletnega bazarja (vsi učitelji RS in PS),
Dan brez zavržene hrane – aktivnosti ob dnevu slovenskega zajtrka, vsi
razredniki in učitelji,
dan dejavnosti Zeleni KDK, E. Golob in vse razredničarke,
zbiralne akcije papirja in kartona,
izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje (5 minut za zdravje),
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v projektu Eko šola smo sodelovali z naslednjimi projekti: podnebne
spremembe (P. G. Arnšek, J. Preložnik), eko kviz (A. Košir), ravnanje z
odpadki-žvečkožer (A. V. Jalšovec), zbiranje papirja in odpadne embalaže
(E. Golob in učitelji PS, A. V. Jalšovec in učitelji RS), hrana in zdravjezdrav življenjski slog (Golob, Pirc, Strmšek, Čarni, Tratnik Rupar), okolica
šole – moje vrtne škarje (J. Lang), organizacija glasbenih in športnih
prireditev.

9 PODROČJA DELOVANJA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE V ŠOLSKEM
LETU 2018/19

POROČILO O DELU STROKOVNEGA AKTIVA
PODROČJA DELOVANJA AKTIVA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE IN
UČITELJIC DSP V ŠOLSKEM LETU 2018/19
Aktiv šolske svetovalne službe so v šolskem letu 2018/19 sestavljale: pedagoginja,
Ida Krušič Smrekar, ki opravlja delo šolske svetovalne delavke ter 3 učiteljice za
dodatno strokovno pomoč: specialna in rehabilitacijska pedagoginja Janja Sunčič,
pedagoginja Polona Markovič in psihologinja Sonja Domazet.
Učiteljice za dodatno strokovno pomoč so učencem z odločbami nudile dodatno
individualno ali skupinsko strokovno pomoč.
Šolska pedagoginja Ida Krušič Smrekar je dodatno strokovno pomoč nudila dvema
učencema z odločbo in na ta način dopolnjevala delež zaposlitve v šolski svetovalni
službi (90% delež v ŠSS).
Šolska svetovalna služba je skozi šolsko leto opravljala dela, ki so potekala kot
kontinuirane naloge. Uresničevanje nalog je potekalo s pomočjo aktivnega
sodelovanja med članicami aktiva in svetovalno posvetovalnega dela z vodstvom
šole, učitelji, starši in učenci.
Delo šolske svetovalne službe je zajemalo vsa področja dela in življenja na šoli:
1) POPRAVNI IZPITI IN ANALIZA UČNEGA USPEHA
2) UČENJE IN POUČEVANJE, INTEGRACIJA OTROK S POSEBNIMI
POTREBAMI
3) KOORDINACIJA ODKRIVANJA NADARJENIH UČENCEV IN DELO Z NJIMI
4) ŠOLANJE NA DOMU
5) KARIERNA ORIENTACIJA
6) VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV
7) SVETOVANJE STARŠEM IN NJIHOVIM OTROKOM V PRIMERU
VEDENJSKIH, ČUSTVENIH IN OSEBNOSTNIH TEŽAV
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8) PREVENTIVNA DEJAVNOST IN PROJEKTI
9) POMOČ UČENCEM IZ MANJ SPODBUDNEGA SOCIALNEGA OKOLJA
10) VZGOJNI NAČRT
11) ŠOLSKA SKUPNOST IN OTROŠKI PARLAMENT
12) AKTUALNE TEŽAVE S KATERIMI SE JE AKTIV SVETOVALNE SLUŽBE IN
UČITELJIC DSP SREČEVAL V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU

 POPRAVNI, PREDMETNI IZPITI IN ANALIZA UČNEGA USPEHA
Ob koncu šolskega leta 2018/19 so imeli popravni ali predmetni izpit učenci iz
sledečih razredov:
razred
Učenec/ka
predmet
opomba
J.
B.
H.
neocenjen
pri
vseh
predmetih
MAT
(ni
opravil)
9. a
ŠPO (opravil – 3)
Ž. N.
MAT, FIZ
Opravil (MAT, FIZ)
I. P.
MAT, GEO, FIZ, TJA
Opravila (MAT, GEO,
FIZ, TJA)
I. H.
FIZ
Opravil (FIZ)
9. b
I. K.
MAT, ZGO, FIZ, KEM, BIO – negativno Ne bo pristopil k
TJA - neocenjen
popravnim izpitom
S. M.
FIZ, KEM
Opravil (FIZ, KEM)
8. a
M. M.
FIZ, MAT
Opravila (FIZ, KEM)
V. M.
FIZ
Opravila (FIZ)
K.H.
FIZ
Opravila (FIZ)
8. b
D. N.
GEO, KEM
Opravil (GEO, KEM)
A. K.
MAT
Opravil (MAT)
F. R.
TJA, MAT
Opravil (TJA, MAT)
7. a
S. G.
MAT, GEO
Ni opravila (MAT, GEO)
N. H.
MAT, GEO
Opravila (GEO, MAT)
7. b
Učenka A. A. je 7. razred zaključila s 4 nezadostnimi ocenami, zaključila je
osnovnošolsko obveznost.
Učenec G. P. je 8. b razred zaključil s sledečim rezultatom: 4 nezadostne ocene
(LUM, GEO, FIZ, KEM), 3 predmete je bil neocenjen (MAT, BIO, ŠPO).
Učenec I. K. Ne bo pristopil k opravljanju popravnih izpitov pristopil.
Razred ponavljajo sledeči učenci:
- S. D. (1. razred)
- E. B. (2. razred)
- N. O. (2. razred)
- E. V. (3. razred)
- M. B. (5. razred)
- U. B. (6. razred)
- T. G. (6. razred)
- N. N. (6. razred)
- S. G. (7. razred)
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Učni uspeh ob zaključku pouka, 24. 6. 2019 je bil 91,43% na dan 31. 8. 2019 je bil
96,67 % .
(11) UČENJE IN POUČEVANJE, INTEGRACIJA OTROK S POSEBNIMI
POTREBAMI
2.1 Učna pomoč
(2) Individualna in skupinska pomoč
V okviru ur individualne in skupinske učne pomoči (ISP) so bili deležni pomoči tako
učenci na razredni, kot tudi učenci na predmetni stopnji. Učna pomoč ni obsegala le
dodatne razlage, pojasnila snovi, ampak je bila prilagojena učenčevim potrebam in
težavam: vaje za urjenje pozornosti in vzdrževanje koncentracije preko računalniških
iger, iskanje učinkovitih metod in tehnik učenja, načini premagovanja strahu pred
pisnim in ustnim ocenjevanjem, pogovor in iskanje načinov za reševanje trenutnih
težav učenca in podobno. Za vse otroke so starši predhodno podpisali soglasje. Na
ta način se je za nekatere otroke izvajal kontinuum pomoči za učence z učnimi
težavami (12. a člen ZOŠ).
Učencem je bila ta oblika učne pomoči nudena skozi celo šolsko leto, izvajali pa so
jo učitelji in članice aktiva šolske svetovalne službe.
Izvajalka učne pomoči je za posameznega otroka napisala evalvacijsko poročilo.
 Individualne obravnave zaradi vedenjske, čustvene, osebnostne
problematike:
Šolska pedagoginja je tovrstno pomoč učencem nudila po potrebi. Izvajala je
svetovalne razgovore z učenci, ki so pomoč in svetovanje potrebovali za premostitev
svojih težav. Svetovalno-posvetovalne razgovore je izvajala tudi s starši in učitelji ter
sodelovala z zunanjimi institucijami.
Za nekaj učencev s kompleksnejšimi težavami (učne težave, zanemarjenost s strani
domačega okolja, socialna problematika) smo v sodelovanju s starši podali zahtevo
za usmerjanje.
Aktivno se je v razreševanje tovrstne problematike vključevala tudi nova sodelavka,
psihologinja, ki je sicer izvajala dodatno strokovno pomoč. Na šoli so se pokazale
velike potrebe po dodatni pomoči psihologa v svetovalni službi, ki bi se ukvarjal s
čustveno-vedenjskim področjem, disciplinsko problematiko, pomagal pri
razreševanju konfliktnih situacij, nujnih intervencij v času pouka in obravnavi nasilja.
 Dodatna strokovna pomoč učencem priseljencem:
Učno pomoč učencem priseljencem, ki jim je priznana pomoč pri učenju slovenščine
2 leti je izvajalo več učiteljev.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je naši šoli odobrilo 140 ur dodatne
strokovne pomoči, ki je namenjena učni pomoči pri posameznih predmetih in učenju
slovenskega jezika učencev priseljencev. Realizirane so bile vse ure dodatne
strokovne pomoči.
V prihodnjem šolskem letu, 2019/20 se bo na naši šoli prvo leto šolalo v Sloveniji 10
učencev. Drugo šolsko leto se bo šolalo 9 učencev.
Koristno za učence je, da se dodatna strokovna pomoč učencem priseljencem prične
nuditi čim prej, če je to mogoče pa že v zadnjem tednu avgusta, kot pripravljalnica.
(3) Cent'r Most- UVP:
S Cent'rom Most sodelujemo že vrsto let, zadnja leta se je naše sodelovanje še
okrepilo. Kar nekaj naših otrok je na Cent'ru Most našlo dnevni prostor za učenje,
pomoč pri delanju domačih nalog in kvalitetno preživljanje prostega časa.
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Cent'r Most- UVP se je z novim šolskim letom preselil v nove prostore in sicer na
Zaloško c. 69.
2.2 Integracija otrok s posebnimi potrebami
Učiteljice za dodatno strokovno pomoč so učencem z odločbo o usmeritvi v program
s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo nudile ustrezno pomoč.
Delo je vključevalo sestavo individualiziranega programa, koordinacijo in vodenje
strokovnih skupin, izvajanje individualiziranega programa, delo s starši ter ob koncu
šolskega leta evalvacijo dela.
Pri izvajanju in načrtovanju individualiziranega programa so učiteljice za DSP
sodelovale z razredniki in učitelji predmetov, pri katerih so imeli otroci dodatno
strokovno pomoč. Nekatere ure dodatne strokovne pomoči so v skladu z odločbami
izvajali učitelji.
Zelo veliko učencev, ki so bili usmerjeni in so prejeli odločbo je strokovna komisija
odločila, da je specifika njihovih težav takšna, da potrebujejo pomoč psihologa.
(12) ODKRIVANJE NADARJENIH UČENCEV IN DELO Z NJIMI
Učiteljici 4. razredov sta v tem šolskem letu kot nadarjene zaznali osem učencev,
enega učenca je predlagala učiteljica 5. razreda. Učitelji, ki te učence poučujejo, so
jih ocenili po ocenjevalnih lestvicah, testirala pa jih je psihologinja Sonja Domazet.
Analizo je predstavila na zaključni konferenci.
(4) ŠOLANJE NA DOMU
Na domu so se šolali 3 učenci, vsi trije so predmetne izpite ob koncu šolskega leta
uspešno opravili. Šolanje na domu nadaljujejo v 3., 7. in 8. razredu.
(5) KARIERNA ORIENTACIJA
6.1. Učenci devetega razreda
Za učence 9. razredov je karierna orientacija potekala skozi celotno šolsko leto.
Starši so se na prvem roditeljskem sestanku seznanili, kaj se bo v posameznem
mesecu dogajalo na področju poklicne orientacije njihovih otrok. V okviru tehniškega
dne so devetošolci obiskali Karierno središče. Poleg omenjenega, so učenci v okviru
razredne ure reševali test poklicnih interesov »KAM IN KAKO« in vprašalnik o
poklicni poti (VPP) in bili deležni individualnega in skupinskega svetovanja glede
izbire nadaljnje poklicne in izobraževalne poti.
Šolska pedagoginja je z vsakim devetošolcem in njegovimi starši opravila individualni
razgovor in jim podala natančne informacije o vpisnem postopku in štipendijah.
Devetošolci so se vpisovali v naslednje srednješolske programe:
Vrsta srednje šole
2 letne šole; skrajšani programi
3 letne poklicne šole
4 letne strokovne šole
gimnazijski programi
Ni podatka

Število učence
2
8
17
6
1

Šola se je vključila v projekt PREHOD MLADIH s posebnimi potrebami na trg
delovne sile, preko zavoda Papilot.
(6) VPIS ŠOLSKIH NOVINCEV
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V mesecu februarju smo starše šolskih novincev pisno povabili na vpis, ki je potekal
12. in 13. februarja 2019, obakrat med 8.00 in 12.00 ter od 16.00 do 19.00.
V prvi razred, za šolsko leto 2019/2020 je vpisanih skupno 32 šolskih novincev od
tega eden, v soglasju s starši, ponavlja razred.
V mesecu juniju smo organizirali roditeljski sestanek za bodoče prvošolce in njihove
starše. Starši so dobili osnovne informacije ob vstopu otroka v šolo, izpolnili so
prijavo na neobvezni izbirni predmet angleščina.
Za odložitev šolanja njihovega otroka je zaprosilo 9 staršev, od tega je šola osmim
staršem izdala odločbo o odlogu, za 1 otroka pa je predlagala všolanje.
(7) SVETOVANJE OTROKOM IN NJIHOVIM STARŠEM V PRIMERU
VEDENJSKIH, ČUSTVENIH IN OSEBNOSTNIH TEŽAV
S pomočjo timskega svetovanja in svetovalne posvetovalne dejavnosti med
članicami aktiva šolske svetovalne službe, vodstvom šole, učitelji, starši in učenci je
potekalo sprotno reševanje težav na področju psihosocialnega razvoja otrok. V ta
namen je potekalo tudi sodelovanje z zunanjimi institucijami predvsem Društvom za
nenasilno komunikacijo, Društvom za preventivno delo in Svetovalnim centrom za
otroke, mladostnike in starše v Ljubljani, Centrom za socialno delo Ljubljana MostePolje, Policijo Moste-Polje, Družinskim centrom na ZPM Ljubljana Moste-Polje in
Pediatrično kliniko v Ljubljani oz. bolnišnično šolo.
V aktivu ŠSS in učiteljic DSP ugotavljamo, da so v porastu težave pri učencih zaradi
neustrezne domače vzgoje (neustrezno postavljanje meja in permisivna vzgoja ter
druga skrajnost, discipliniranje otrok s fizično in psihično kaznijo in zanemarjanje,
predvsem odtegovanja od osnovnih razvojnih spodbud ter pomanjkljive skrbi za
otrokovo šolanje).
Šola je v preteklem šolskem letu podala 4 prijave suma družinskega nasilja
(zanemarjanje in pomanjkljivo opravljanje starševskih obveznosti).
(8) PREVENTIVNA DEJAVNOST IN PROJEKTI
Velik poudarek je bil na različnih preventivnih dejavnostih tako za starše, kot za
učence (projekti, tematski roditeljski sestanki, mladinske delavnice in preventivne
dejavnosti zunanjih izvajalcev).
Projekti, ki so jih na šoli izvajale ali koordinirale članice aktiva ŠSS:
8.1.
a) Mladinske delavnice v okviru Društva za preventivno delo
(koordinatorka pedagoginja Ida Krušič Smrekar)
V okviru razrednih ur so prostovoljci iz Društva za preventivno delo v 8. a in 8. b
razredu izvajali preventivne mladinske delavnice. Namen projekta je, da
mladoletnikom pomagamo, da čim bolj uspešno hodijo po poti lastnih psihosocialnih
sprememb ter odrastejo v zdrave, avtonomne in zrele osebe. Poudarek je na učenju
številnih socialnih veščin (na področju komunikacije, vzpostavljanja, razvijanja in
ohranjanja medosebnih odnosov, učenja strategij reševanja psihosocialnih težav,
stisk in kriz ipd.).
Za učence 9. razredov je bil izpeljan tudi tehniški dan na temo »Kaj bi želel biti, ko
odrastem«.
- Tehniški dnevi:
Za učence4., 5., 6., in 7. razredov so bili v šolskem letu 2018/2019 izpeljani tehniški
dnevi.
4. r: Obisk vrta čutil
5. r: Festival Igraj se z mano
6. r: Varnost na socialnih omrežjih (safe.si)
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7. r: Varnost na socialnih omrežjih (safe.si)
Tehniške dneve je koordinirala pedagoginja Polona Markovič.
(9) POMOČ UČENCEM IZ MANJ SPODBUDNEGA SOCIALNEGA OKOLJA
(1) Subvencionirana šolska prehrana (malica in kosilo)
Podatke o upravičenosti smo pridobili preko centralne evidence oz.
izmenjave podatkov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Šola se nahaja v specifičnem,
socialno-ekonomsko manj spodbudnem okolju. To potrjuje tudi podatek o številu
učencev s subvencionirano prehrano. Brezplačno kosilo ima kar 168 učencev, kar je
skoraj polovica (43,97%) vseh učencev naše šole.
(2) Pomoč pri plačilu taborov in šole v naravi:
- sredstva šolskega sklada (270€ za 2 učenca)
- sredstva ČSG (416€ za 4 učence)
- sredstva MIZŠ (805€ za 6 učencev)
(3) Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin (delovni zvezki, potrebščine):
- sredstva iz projekta Botrstvo
- vrednosti boni za Mladinsko knjigo iz škofijske Karitas
- sredstva iz Četrtne skupnosti Golovec.
9.1. Sodelovanje z zunanjimi institucijami
Za subvencioniranje šolske prehrane smo starše usmerili na Center za socialno delo
Ljubljana Moste-Polje, saj je subvencija šolske prehrane vezana na veljavno odločbo
o otroškem dodatku.
Na podlagi informacij o socialnih stiskah smo sodelovali z Župnijsko Karitas in
staršem pomagali pri nakupu delovnih zvezkov.
Četrtna skupnost Golovec je naši šoli, v okviru socialnega programa, odobrila 800€
pomoči (za koledarsko leto 2019), namenjene za pomoč pri nakupu šolskih
potrebščin in pri plačilu tabora oz. šole v naravi.
(10) VZGOJNI NAČRT
Opravili smo evalvacijo vzgojnega načrta za šolsko leto 2018/2019 in načrtovanje za
novo šolsko leto 2019/2020.
Vzgojni načrt se vsako šolsko leto na novo sprejema, hkrati z LDN šole, sprejme in
potrdi ga svet staršev in svet šole. Tim za vzgojni načrt je ob zaključku šolskega leta
pregledal pravila šolskega reda, ter dokument v posameznih točkah spremenil.
Potrebno bi bilo pregledati in v nekaterih točkah natančneje opredeliti dokument hišni
red.
(11) ŠOLSKA SKUPNOST IN OTROŠKI PARLAMENT
Mentorica Otroškega parlamenta je bila v preteklem šolskem letu učiteljica
slovenščine, Mojca Strmšek. Otroški parlament se je odvijal na temo »Šolstvo in šolski
sistem«.
Mentorica šolske skupnosti pa je bila vodja Eko šole, ga. Erika Golob.
(12) AKTUALNE TEŽAVE S KATERIMI SE JE AKTIV SVETOVALNE SLUŽBE IN
UČITELJIC DSP SREČEVAL V PRETEKLEM ŠOLSKEM LETU
Aktiv ŠSS in učiteljic DSP se je ob koncu preteklega šolskega leta, zaradi kadrovske
podhranjenosti svetovalne službe (glede na standarde in normative je šola imela
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90% svetovalno službo) ter izjemnega porasta problematike pretežno psihološke
narave (stiske učencev, konflikti, fizični obračuni, agresivnost, močni čustveni izbruhi,
depresivnost, anksioznost, čustvene posledice spolnega nasilja, slaba samopodoba,
prezgodnja spolnost...) z dopisom obrnil po pomoč na Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport ter Mestno občino Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo in
izobraževanje.
V dopisu, ki smo ga ponovno sestavili dne 27. 9. 2019 smo argumentirali potrebe po
dodatnem delovnem mestu v šolski svetovalni službi v prihodnjem šolskem letu,
2020/21.
12) ŠOLSKA SKUPNOST IN OTROŠKI PARLAMENT
13) IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
14) SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI.
Center za informiranje in poklicno svetovanje na Zavodu za zaposlovanje,
Društvo za preventivno delo,
Karitas,
Mladinski dom Jarše,
ZPM Moste-Polje,
KADIS, kadrovsko izobraževalni inženiring,
Filozofska fakulteta, oddelek za pedagogiko in andragogiko,
Slovenska filantropija,
Pediatrična klinika (bolnišnična šola),
Ekipa Varni internet,
Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana.

10 POROČILO O DELU ŠOLSKE KNJIŽNICE v šolskem letu 2018/2019
INTERNO BIBLIOTEKARSKO DELO
Nakup novega gradiva je bil minimalen, nekaj gradiva smo pridobili z darovi različnih
institucij in posameznikov. Žal že več let ne dosegamo standardov glede nabave niti ne
moremo ustreči željam oz. potrebam uporabnikov po določenem gradivu, saj ne moremo
kupiti več izvodov istega naslova. Čedalje več je gradiva, ki je dotrajano, vendar ga obdržimo
v zbirki, ker gre za najbolj iskana dela.
To se pozna tudi pri obisku knjižnice in izposoji gradiva. Učenec si je v tem šolskem letu
povprečno izposodil 15 knjig (enako kot lani), največ v 2. b, najmanj v 8. b razredu. Poleg
leposlovja so najbolj iskane knjige o živalih, izstopa povpraševanje po novostih in stripih.
Zelo težko zadostimo informacijskim potrebam učencev za izdelavo plakatov in seminarskih
nalog pri različnih predmetih.
DELO Z UPORABNIKI
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Učenci ob individualnih obiskih knjižnice spoznavajo njeno delovanje in ureditev, se učijo,
kako pridobivati in uporabljati informacije, ki jih potrebujejo za pouk, interesne dejavnosti in
za kakovostno preživljanje prostega časa. Navajajo se tudi na to, da je knjižnica prostor,
namenjen predvsem branju in samostojnemu delu, zato morajo to upoštevati pri obnašanju
in glasnosti, da ne motijo ostalih uporabnikov. Učence ob individualnih obiskih skušam
motivirati tako za branje leposlovja kot tudi za uporabo poučnega gradiva. Kar nekaj
učencev čas v knjižnici izkoristi za pisanje domačih nalog. Nekateri učenci potrebujejo tudi
pomoč pri uporabi oz. delu z računalnikom.
Knjižnično informacijsko znanje je medpredmetna povezava, ki jo izvajata knjižničarka in
učitelj, zanjo so predvidene 4 ure letno za posamezni oddelek v šolskem letu, v nekaterih
razredih smo izvedli tudi več ur. Te ure so učinkovite le, če učenci pridobljeno znanje
uporabijo pri svojem delu, npr. navajanje literature, izdelava pisne naloge itd. V izvedene
ure sem vključevala elemente formativnega spremljanja.
S KNJIGO V SVET – Bralna značka
Tekmovanje za bralno značko S knjigo v svet je ena od oblik spodbujanja branja. Učenci si
knjige, ki jih preberejo za bralno značko, izbirajo po svojih željah in s pomočjo priporočilnih
seznamov. V prvem razredu otrokom berejo starši. Preverjanje prebranega na razredni
stopnji opravljajo učiteljice, na predmetni knjižničarka (ali učiteljica slovenščine).
Društvo Bralna značka je prvošolcem podarilo knjigo Anje Štefan Kotiček na koncu sveta.
Zlati bralci so prejeli knjigo Borisa A. Novaka Oblike neba. Udeležili so se tudi nagradnega
izleta v Italijo v organizaciji ZPM Ljubljana Šiška in zaključne prireditve za zlate bralce v
Cankarjevem domu.
Zaskrbljujoč je podatek, da upada število bralcev v prvem VIZ, ki je ključno za vzgojo bralcev.
Priznanje S knjigo v svet je letos osvojilo 228 učencev (59 %) učencev. Število osvojenih
priznanj po razredih:

razred
1. r.
2. r.
3. r.
4. r.
5. r.
6. r.
7. r.
8. r.
9. r.
spol
m ž m ž m ž m ž m ž m ž m ž m ž m ž
št. vseh
22 29 24 26 27 25 29 20 16 22 17 20 14 19 18 14
učencev 24 15
št.
15 13 8 25 22 23 18 20 21 17 5 12 6 6 3 5 4 1
19
bralcev
PROJEKTI, OSTALO DELO
Skozi vse leto smo pripravljali razstave knjig (teden otroka, šolski parlament, obletnice oz.
jubileji ustvarjalcev ipd.) in knjižne uganke in kvize. Posebno pozornost v septembru smo
posvetili prvemu Nacionalnemu mesecu skupnega branja.
V oktobru smo obeležili Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2018, z naslovom Zakaj imam
rad šolsko knjižnico. Izvedli smo mednarodno izmenjavo knjižnih kazalk za učence od 6. do 8.
razreda in sicer z učenci iz Avstralije, ZDA in Hrvaške. Slovensko izmenjavo knjižnih kazalk, v
kateri so sodelovali učenci, ki radi in bolj pogosto obiskujejo knjižnico smo izpeljali z OŠ
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Venclja Perka iz Domžal. Učenci so se s posebnim veseljem odzvali na pobudo »Postani
knjižničar za en dan«.
Učenci 7. razreda so v oktobru obiskali MKL - Knjižnico Jožeta Mazovca. V okviru projekta
RASTEM S KNJIGO so prejeli knjigo Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh.
V novembru smo obiskali Slovenski knjižni sejem. V decembru smo za učence (kot že nekaj
let zapovrstjo) pripravili adventni koledar ugank. Tudi letos smo organizirali dogodek Brati
gore (pobuda Alpske konvencije), prebirali smo knjigo Frana Saleškega Finžgarja Gospod
Hudournik. V zadnjem tednu januarja smo pripravili različne dejavnosti ob tednu pisanja z
roko, v aprilu obeležili mesec knjige, osrednji dogodek je bila Noč v knjižnici. Organizirala
sem tudi tekmovanje iz Vesele šole ter sodelovala pri izdaji šolskega časopisa Vrtiljak pegic.
Sodelovala sem tudi v projektu Naša mala knjižnica, ki ga pripravlja založba Sodobnost.
Koordinirala sem obiske in nastope učencev v DSO Ljubljana Moste – Polje.
IZOBRAŽEVANJE
 Sodelovanje s prispevkom o večletnem sodelovanju šole z DSO na simpoziju Zgodbe
staranja.
 Sodelovanje v razvojni skupini Formativno spremljanje – projekt Zavoda za šolstvo.
 Sodelovanje s prispevkom o FS v šolski knjižnici na konferenci o trajnostnem razvoju.
 Udeležba na študijski skupini in konferenci šolskih knjižničarjev.
UČBENIŠKI SKLAD
Šola omogoča učencem brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za tekoče
šolsko leto, ministrstvo pa financira dokupe učbenikov. MIZŠ zagotavlja tudi sredstva za
nakup učnih gradiv za prvošolce. Po navodilu MIZŠ so podatki o gradivu US vneseni v COBISS.
Marta Gorjup

11 REALIZACIJA ŠPORTNIH TEKMOVANJ OSNOVNIH ŠOL
LJUBLJANE V ŠOLSKEM LETU 2018/19
ATLETIKA
MALI IN VELIKI ATLETSKI POKAL
EKIPNO
STAREJŠI UČENCI: 15. mesto (sodelovalo 48 šol)
STAREJŠE UČENKE: 26. mesto (sodelovalo 48 šol)
MLAJŠI UČENCI: 23. mesto (sodelovalo 46 šol)
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MLAJŠE UČENKE: 25. mesto (sodelovalo 48 šol)

JESENSKI KROS
EKIPNO – B skupina
UČENCI: 9. mesto (sodelovalo 19 šol)
UČENKE: 16. mesto (sodelovalo 19 šol)

DVORANSKA ATLETIKA
EKIPNO – C skupina
MLAJŠI UČENCI: 6. mesto (sodelovalo 7 šol)
MLAJŠE UČENKE: 3. mesto (sodelovalo 7 šol)
NAJMLAJŠI UČENCI: 1. mesto (sodelovalo 7 šol)
NAJMLAJŠE UČENKE: 4. mesto (sodelovalo 7 šol)

ATLETSKI TROBOJ
EKIPNO
NAJMLAJŠI UČENCI: 18. mesto (sodelovalo 26 šol)
NAJMLAJŠE UČENKE: 22. mesto (sodelovalo 26 šol) NOGOMET
EKIPNO
STAREJŠI UČENCI: 2. mesto V PRVEM KROGU SKUPINSKEGA DELA
1. mesto V DRUGEM KROGU SKUPINSKEGA DELA
3. mesto V TRETJEM KROGU SKUPINSKEGA DELA
MLAJŠI UČENCI: 2. mesto V PRVEM KROGU SKUPINSKEGA DELA

ODBOJKA
EKIPNO
MLAJŠE UČENKE: 3. mesto V SKUPINSKEM DELU 2. LIGE

ROKOMET
EKIPNO
STAREJŠI UČENCI: 3. mesto V SKUPINSKEM DELU
3. mesto NA ČETRTFINALNEM DRŽAVNEM TURNIRJU

BADMINTON
POSAMIČNO
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MLAJŠI UČENEC: PORAZ V PRVEM KROGU

NAMIZNI TENIS
POSAMIČNO
UČENCI A: 5. mesto (sodelovalo 9 učencev)
UČENCI B: 12., 13. in 45. mesto (sodelovalo 50 učencev)
UČENKE B1: 8. in 12. mesto (sodelovalo 12 učenk)

ŠPORTNA GIMNASTIKA
POSAMEZNO
MLAJŠI UČENEC: 5. mesto (sodelovalo 20 učencev)
NAJMLAJŠE UČENKE: 4. in 19. mesto (sodelovalo 37 učenk)

PLAVANJE
POSAMIČNO
STAREJŠI UČENCI 100 m MEŠANO REGISTRIRANI: 20. mesto (sodelovalo
32 učencev)
STAREJŠI UČENCI 100 m PROSTO REGISTRIRANI: 15. mesto (sodelovalo 41
učencev)

NAJBOLJ
ŠPORTNA
ŠOLA
UDELEŽBA
NA
TEKMOVANJIH – 22. MESTO (od skupno 52 šol), od manjših
šol (koeficient 1,2) SMO DOSEGLI 6. MESTO (17 šol s tem
koeficientom)
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MENTORJI:
Anže KRAJNC
Nataša SKALA
Rok ZAKRAJŠEK
Ljubljana, september 2019

Letno poročilo sta pripravili

Pomočnica ravnateljice
Alenka Plevnik

Ravnateljica
Sonja Šorli

September 2019
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