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1. Uvod 
Osnovno šolo Gradec je v šolskem letu 2018/2019 začelo obiskovati 661 učencev, ob koncu 
pouka pa je šolo obiskovalo 660 učencev. Ob koncu pouka je bilo na šoli zaposlenih 116 ljudi, 
od tega 79 učiteljev, 4 svetovalne delavke, 26 tehničnih delavcev in ravnatelj. 6 zaposlenih je 
bodisi v bolniškem staležu bodisi na porodniškem dopustu. 
 
V prvi razred vstopijo učenci s šestimi leti, deveti razred pa zapustijo praviloma stari petnajst 
let. Delo poteka po triadah. V prvi triadi poučujejo samo učiteljice razredne stopnje, v drugi 
triadi se jim pridružijo nekateri učitelji predmetne stopnje, v zadnji triadi poučujejo samo učitelji 
predmetne stopnje. Pouk poteka v dopoldanskem času od 8.00 do največ 14.15. Vmes imamo 
odmore za malico in kosilo, ki ju pripravijo kuharice na šoli. V zadnji triadi si učenci lahko 
izberejo izbirni predmet, pri katerem so ocenjeni. V drugi triadi ponujamo neobvezne izbirne 
predmete-tudi pri njih so učenci ocenjeni. V šestem in devetem razredu je obvezno nacionalno 
preverjanje znanja; v šestem razredu iz slovenščine, matematike in angleščine, v devetem 
razredu iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga vsako leto določi MIZŠ. V 
letošnjem šolskem letu smo izpeljali tudi poskusno nacionalno preverjanje za učence 3. razreda 
(matične šole in vse 4 podružničnih šol). 
 

2. Ključni poudarki 
Šolsko leto 2018/2019 se je začelo v ponedeljek, 3. septembra 2018. Pouk se je na matični šoli 
začel ob 8.00 za učence predmetne stopnje in ob 9.00 za učence od 2. do 5. razreda, obakrat z 
uvodnima himnama (državno in šolsko) ter pozdravom ravnatelja. Na podružničnih šolah so s 
poukom pričeli ob 8.00. Ob 13.30 smo pripravili skupni sprejem vseh prvošolčkov v telovadnici 
Gimnazije Litija. 
 
V septembru smo že tradicionalno za učence razredne stopnje izpeljali predstavitve športov 
(rokomet, Igriva košarka). V prvi polovici meseca smo izpeljali prve roditeljske sestanke, za 
učence pa prve dneve dejavnosti, ki so bili potem enakomerno razporejeni preko celotnega 
šolskega leta. 14. septembra smo pripravili obeležitev pred državnim praznikom dan vrnitve 
Primorske k matični domovini. 15. 9. smo imeli prvo letošnjo delovno soboto, na kateri smo se 
priključili vseslovenski akciji Očistimo Slovenijo. Od 17. do 21. septembra smo izpeljali letno šolo 
v naravi v Žusterni za učence 5. razredov. 19. septembra so odšli učenci 7. razredov na 
ekskurzijo s tematiko Obpanonskih pokrajin, naslednji dan, 20. septembra, so članice društva 
Ključ učencem 8. in 9. razredov matične šole in POŠ Vače predstavile boj proti trgovini z ljudmi. 
V petek, 21. septembra, so se učenci 1. triade priključili akciji Dan brez avtomobila. 24. 
septembra so našo šolo v okviru promocije nogometa obiskali nogometaši in predstavniki 
Nogometnega kluba Olimpija. 25. septembra so učenci Podjetniškega krožka OŠ Gradec iz Litije 
v veliki sejni sobi Občine Litija predstavili svoj inovativni izdelek »KI-KI LITIJA«, ki so ga razvijali 
od leta 2016. Izdelek se odlično povezuje s turističnimi produkti, ki bi povečali prepoznavnost 
Litije in hkrati izpostavlja dostopnost z železniškim prometom. S tem so dokazali, da je 
podjetniški talent in potencial potrebno razvijati že v zgodnji fazi otrokovega razvoja. Ker izdelek 
spodbuja tudi vožnjo z vlakom, so bili na dogodek povabljeni tudi predstavniki podjetja 
Slovenske železnice d.o.o. 26. septembra smo na šoli organizirali delavnice kompostiranja (2 uri 
teorije in 2 uri praktičen del – postavitev kompostnika). Delavnic se je udeležilo 9 učiteljic iz 
naše šole (5 učiteljic iz matične šole in 4 učiteljice iz podružničnih šol) ter učiteljica iz osnovne 
šole Šmartno pri Litiji. 
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Na delavnico sta bila prijavljena še dva predstavnika iz OŠ Mokrong, vendar se delavnic nista 
udeležila. 29. septembra je aktiv ŠVZ izpeljal prvo letošnje druženje s starši: pohod na Krvavec. 
 
Od 3. do 5. oktobra smo izpeljali prvo akcijo zbiranja starega papirja, v kateri smo skupaj 
(matična šola in vse 4 podružnične šole) zbrali 18,74 ton papirja in zanj dobili 1.467,85 € za 
šolski sklad. V prvem tednu oktobra (od 1. do 5. 10.) so učenci 4. razredov odšli v šolo v naravi 
v CŠOD v Dom Medved na Medvedje Brdo. 9. oktobra je bila uprizorjena 1. abonmajska 
predstava za učence 1. triade. 12. oktobra smo na nogometnem igrišču Nogometnega kluba 
Litija izpeljali 2. šolski kros za vse učence razredne stopnje naše šole. Zaradi megle in precej 
blatnega igrišča smo se odločili, da bomo ta dogodek v prihodnje izpeljali v prvi polovici 
septembra. 24. oktobra so učenci 9. razredov organizirali druženje - ples z osmošolci. 26. 
oktobra smo pripravili obeležitev pred dnevom reformacije, v ponedeljek, 29. oktobra pa smo 
izpeljali 2. druženje s starši in sicer so članice družboslovno-slovenističnega aktiva odšle s starši 
v Ljubljano »po Cankarjevih stopinjah«. 
 
V sredo, 7. novembra so imele članice aktiva 1. triade izobraževanje Milana Hoste z naslovom 
Playness. V nedeljo 11. novembra smo organizirali izbirno ekskurzijo v Kobarid, kjer je potekala 
proslava na čast 100 let konca 1. svetovne vojne. 15. novembra smo popoldne pripravili 
srednješolski sejem, predvsem za učence 9. razreda; sejma se udeležujejo tudi učenci iz nižjih 
razredov, predvsem 8.r. Za prihodnja leta se nameravamo združiti z OŠ Litija in skupaj pripraviti 
sejem. V petek, 16. novembra, smo imeli na šoli Tradicionalni slovenski zajtrk – prvošolčkom se 
je na zajtrku pridružil župan Obline Litija, gospod Franci Rokavec. Poleg zajtrka smo imeli ta dan 
še dogodek Rastem s knjigo za učence 7. razreda, obeležili pa smo tudi svetovni dan strpnosti 
in sicer tako, da so bile za učence predmetne stopnje izpeljane tematske delavnice in nekaj 
vsebin tudi v 4. in 5. razredu.  
 
Po pouku so člani mladinskega pevskega zbora naše šole odšli v CŠOD Čebelica na Čatežu pri 
Litiji na pevski vikend. 19. novembra so članice aktiva 4.&5. razred obiskale Zavod Planina. 23. 
novembra smo obeležili dan Rudolfa Maistra, 29. novembra popoldne pa smo imeli novoletni 
sejem s prodajo izdelkov učencev in zbiranjem sredstev za šolski sklad. 
 
1. teden decembra (od 3. do 7. 12.) smo se pridružili akciji Osnovne šole Litija-enote s 
prilagojenim programom, ki so zbirali hrano za pomoč otrokom v stiski. V šolski avli smo 
postavili spominsko razstavo o Ivanu Cankarju in 3. decembra po šolskem radiu obeležili Ta 
veseli dan kulture. 7. decembra smo za učence 8. in 9. razredov matične šole izpeljali delavnico 
Kretanja; vodila sta jo ga. Simona Gerenčer Pegan iz Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN in 
Rok Anžur. Naučeno znanje so učenci predstavili ob obeležitvi državnega praznika Dan 
samostojnosti in enotnosti. 11. decembra smo, poleg palete dogodkov tega dne, tudi s 
premierno predstavitvijo dokumentarnega filma Ivan Cankar (5 slik takrat in zdaj) slavnostno 
zaključili projekt Ivan Cankar, ki je od začetka šolskega leta do tega dne potekal na šoli. 12. 
decembra so nas na šoli obiskali člani Društva za nenasilno komunikacijo, ki so za učence 8. 
razredov matične šole izpeljali delavnice o nenasilni komunikaciji, naslednji dan, 13. decembra, 
smo izpeljali novoletni koncert: pripravili so ga učenci matične šole in POŠ Hotič. 17. decembra 
je naša šola oddala prijavo k pristopu v Mrežo gozdnih vrtcev in šol v Sloveniji. V torek, 18. 
decembra 2018, so izbrane učenke in učenci obiskali gospoda ministra dr. Jerneja Pikala. Učenci 
so zanj pripravili številne predloge, vprašanja in ideje v zvezi z osnovnim šolstvom (smisel 
NPZjev, natrpani učni načrti, zakaj pri urah gospodinjstva ni več praktičnega učenja in zakaj je v 
šolah malo ur športa ter aktivnega državljanstva. Nato so obiskali še parlament RS, kjer so si 
ogledali veliko sejno sobo, obiskali litijskega poslanca g. Borisa Doblekarja, ki jim je na kratko 
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predstavil delovanje parlamenta, gospod Dušan Štrus pa jim je omogočil ogled državnega sveta. 
19. decembra so imeli učenci 9.r zgodovinski večer (od 17.00 do 21.00), 21. decembra pa smo 
imeli obeležitev pred dnevom samostojnosti in enotnosti. 
 
9. januarja smo pripravili gledališki večer, na katerem sta sodelovali gledališki skupini Šund'r in 
4.&5. r, program pa so dopolnjevali učenci 3. razreda z recitacijami. 10. januarja je bila 
uprizorjena 2. abonmajska predstava za učence 1. triade. V tednu med 14. in 18. januarjem so 
učenci 6. razredov odšli v CŠOD v Bohinj na zimsko šolo v naravi. 25. januarja so imeli 
zgodovinski večer (od 17.00 do 21.00) še učenci 8.r. Med 25. in 29. januarjem smo izpeljali 
nadstandardno ekskurzijo v London za učence 9. razreda. Dejavnosti tega meseca smo zaključili 
31. januarja s 1. redovalno konferenco za vse razrede. 
 
V soboto, 2. februarja smo imeli delovno soboto; učenci razredne stopnje so imeli dan 
dejavnosti, učenci predmetne stopnje pa pouk po torkovem urniku. Ta dan smo za vse učence 
pripravili tudi obeležitev pred slovenskim kulturnim praznikom. 7. februarja je aktiv učiteljic DSP 
pripravil druženje s starši na temo: »Učenje za življenje.« 18. februarja smo v športni dvorani v 
Litiji organizirali četrtfinale državnega prvenstva v nogometu za učence, na katerem smo zasedli 
2. mesto in se uspešno uvrstili v polfinale v Škofijah. 21. februarja je na šoli gostovalo Društvo 
DIA iz Litije, ki je za učence 8. in 9 . razredov pripravilo predavanje o diabetesu. 
 
V sredo, 6. marca smo v dvorani Kulturnega centra v Litiji pripravili zelo dobro obiskano 
prireditev ob zaključku projekta »Ženske«, s katero smo se želeli pokloniti vsem ženskam. 7. 
marca so se štirje predstavniki šolske skupnosti udeležili občinskega parlamenta v prostorih 
Občine Litija, tega dne popoldne pa je druženje s starši pripravil aktiv naravoslovja in 
matematike na temo predstavitev učil s teh dveh področij. 13. marca so na ekskurzijo v 
Dinarskokraški svet odšli učenci 6. razredov. 15. marca se je gledališka skupina učencev 4.&5. 
razredov udeležila srečanja otroških gledaliških skupin v organizaciji JSKD Litija. 21. marca so si 
izbrani učenci predmetne stopnje ogledali trening smučarskih poletov v Planici. 22. marca sta se 
dva predstavnika šolske skupnosti udeležila regijskega parlamenta v prostorih Kulturnega centra 
v Litiji. Učenci 8. in 9. razredov, ki so sodelovali v projektu Iskusi Erasmus +, so od 23. do 29. 
marca v sodelovanju z Društvom Lojtra odšli na izmenjavo v Romunijo. Učenci 7. razredov so 
imeli od 25. do 29. marca šolo v naravi (naravoslovni teden) v CŠOD Soča. 29. marca je bila 
uprizorjena 3. abonmajska predstava za učence 1. triade. 
 
V aprilu smo za učence 3. razredov organizirali plavalni tečaj v bazenu Osnovne šole Šmarno pri 
Litiji. Od 3. do 5. aprila smo izpeljali 2. akcijo zbiranja starega papirja, v kateri smo skupaj zbrali 
19,79 ton papirja in zanj dobili 1.752,87 € za šolski sklad. V nedeljo, 7. aprila, je 27 učencev 
matične šole in POŠ Vače v vlogi zastavonoš sodelovalo na Dnevu slovenske zastave, ki ga 
tradicionalno organizira Društvo Heraldica Slovenica ob pomniku GEOSS. 3. aprila smo za 
učence 3. razredov izpeljali poskusno preverjanje iz slovenščine, 9. aprila pa še iz matematike. 
9. aprila sta dve gledališki skupini naše šole (Šund'r in The Black&White Theatre) nastopili na 
17. Otroškem festivalu gledaliških sanj v Ljubljani. 10. aprila so učenci 9. razredov odšli na 
ekskurzijo po alpskih in predalpskih pokrajinah, 11. aprila pa smo se udeležili zaključka projekta 
»Varno s kolesom«. 16. aprila se je MPZ POŠ Vače udeležil Območne revije otroških in 
mladinskih zborov »Pojemu pomladi«. 17. aprila smo v telovadnici Gimnazije Litija izvedli naš 
vsakoletni pevski dogodek OŠ Gradec poje. 25. aprila smo za učence, ki obiskujejo izbirni 
predmet nemščina, organizirali nadstandardno ekskurzijo v Graz v Avstrijo. 26. aprila smo 
pripravili obeležitev dneva upora proti okupatorju, v prehodu med obema hodnikoma matične 
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šole pa razstavo na čast Leonarda da Vincija. V aprilu smo posneli 1. celovečerni detektivski film 
z uporabo tehnike Green screen. Naslov filma je Išče se… 
 
V ponedeljek, 6. maja so predstavniki Združenja Sever prišli v avlo matične šole postaviti 
razstavo Vojne za samostojno Slovenijo, v sredo, 8. maja pa smo gostujočo razstavo z 
zunanjimi gosti in predstavniki lokalne skupnosti tudi slavnostno otvorili. 7., 9. in 13. maja je na 
šoli potekalo nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razreda. 9. maja je na šoli 
potekal gledališki večer v izvedbi skupine The Black&White Theatre. V petek, 10. maja, smo tudi 
letos organizirali za učence 1. triade spanje v šoli, dogodek, ki smo ga naslovili: Pravljična noč. 
V soboto, 11. maja smo realizirali letošnjo 3. delovno soboto –v glavnem z dnevi dejavnosti. Za 
učence z dodatno strokovno pomočjo je aktiv učiteljic DSP organiziral izlet v živalski vrt v 
Zagreb, za učence, ki so sodelovali pri tekmovanju iz Prve pomoči, pa je območno združenje 
Rdečega križa organiziralo izlet na Debeli rtič. Na POŠ Jevnica so na delovno soboto organizirali 
likovno kolonijo ob 90 letnici te podružnične šole. 13. maja so na ekskurzijo v Obsredozemske 
pokrajine odšli še učenci 8. razredov. 14. maja smo v športni dvorani v Litiji organizirali državno 
tekmovanje v nogometu za učence, na katerem smo zasedli 4. mesto v državi. 15. maja so nas 
obiskali predstavniki društva Heraldica Slovenica, ki so za učence zadnje triade pripravili 
predstavitev grboslovja in zastavoslovja. 22. maja so imeli učenci prve triade v dvorani 
Kulturnega centra v Litiji glasbeno matinejo, popoldne tega dne pa smo izpeljali druženje s 
starši, aktivom OPB in evropskimi prostovoljci, ki so v letošnjem letu razporejeni po različnih 
ustanovah Občine Litija. Od 24. do 26. maja smo v CŠOD Trilobit organizirali naravoslovni 
vikend za nadarjene učence. 28. maja so učenci, ki so sodelovali pri interesni dejavnosti Poskusi 
v kemiji odšli na ogled tovarne Krka v Novo mesto, za učence in starše pa je bil ta dan v 
predavalnici matične šole organiziran Filmski večer. 30. maja je na POŠ Vače za učence 
razredne stopnje vseh podružničnih šol potekal zaključek bralne značke, 31. maja pa smo 
zaključek bralne značke pripravili še za učence razredne stopnje matične šole (v jedilnici 
matične šole).  
 
Od 27. maja do 7. junija so na šoli potekali dnevi živali, ko smo zbirali hrano za zapuščene 
živali. 5. junija so se predstavniki šolske skupnosti udeležili športno-družabnega srečanja 
predstavnikov šolskih skupnosti osnovnih šol občine Litija in občine Šmartni pri Litiji, ki je 
potekalo na OŠ Gabrovka-Dole, naslednji dan pa učenci 1. triade Tačkovega festivala. V maju in 
juniju so različne naše gledališke skupine gostovale na OŠ Litija, OŠ Šmartno pri Litiji, Evropski 
OŠ v Ljubljani in po naših POŠ. V soboto 8. junija smo se udeležili Litijskega teka (tudi 3 ekipe 
učiteljev in staršev), v nedeljo, 9. junija je mladinski pevski zbor POŠ Vače sodeloval na 15. 
dnevu Geossa - Petrovem dnevu, pri pomniku GEOSS, v ponedeljek, 10. junija pa smo za 
učence zadnje triade, ki so v tem šolskem letu pomembneje prispevali k življenju in delu naše 
šole, organizirali ogled gledališke predstave Vihar v glavi. 11. junija smo imeli 2. redovalno 
konferenco za učence 9. razredov, 18. junija pa še za vse ostale učence. V četrtek, 13. junija je 
v ŠRC Reka potekalo športno druženje učencev 8. in 9. razredov, ki se je zaključilo s predajo 
ključa najbolj uspešnemu 8. razredu. V juniju so vsi razredi za starše organizirali zaključna 
druženja. V petek, 14. junija smo imeli v telovadnici Gimnazije Litija valeto, kjer smo se uradno 
poslovili od devetošolcev in jim podelili spričevala, pohvale, priznanja in dve zlati priznanji. 17. 
junija smo imeli na posameznih šolah sestanek s starši bodočih prvošolcev. 19. junija smo na 
šoli organizirali zaključno srečanje v okviru projekta »Kdor se giba je zdrav kot riba«; na obisk 
smo povabili Toneta Vrhovca, ki je učencem predstavil borilno veščino ju-jitsu. Zadnji dan 
pouka v tem šolskem letu je bil 24. junija, ko smo tudi obeležili dan državnosti. Med 26. in 30. 
junijem je 18 zaposlenih odšlo na strokovno ekskurzijo na Škotsko. 
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3. Vizija Osnovne šole Gradec 
OŠ Gradec zagotavlja kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, varno okolje, prijetno in 
ustvarjalno ozračje, možnosti za uveljavljanje posameznika, kar ob sodelovanju vseh 
udeležencev omogoča prepoznavnost šole in primerljivost v slovenskem in evropskem prostoru. 
OŠ Gradec je šola odgovornih učencev, učiteljev in staršev. 
 

4. Osnovni podatki o šoli 
4.1. Šolski okoliš 

Določa ga uredba o šolskem okolišu. 
Matična šola: mesto Litija (skupni šolski okoliš, gravitacijsko območje levi breg Save), 
Ponoviče, Zgornji Log. 
  
Podružnična šola Vače: Boltija, Cirkuše, Kandrše-del, Klenik, Laze pri Vačah, Mala sela, 
Podbukovje pri Vačah, Potok pri Vačah, Ržišče, Slivna, Široka Set, Tolsti Vrh, Vače, Vovše. 
  
Podružnična šola Hotič: Bitiče, Ribče, Jesenje, Konj, Spodnji Hotič, Vernek, Zapodje, Zgornji 
Hotič. 
  
Podružnična šola Kresnice: Kresnice, Kresniški Vrh. 
  
Podružnična šola Jevnica: Golišče, Jevnica, Kresniške Poljane, Zgornja Jevnica. 
 

4.2. Podatki o številu učencev 
V šolskem letu 2018/2019 je pouk potekal v 39 oddelkih, delo smo izvajali v 4 oddelkih 
jutranjega varstva in 11,00 oddelkih podaljšanega bivanja. 
Tabela prikazuje število učencev po oddelkih ob koncu pouka, 24. junija 2019: 

 

Na matični šoli je bilo 395 učencev v 20 oddelkih, na POŠ Vače 106 učencev v 8 oddelkih, na 
POŠ Hotič 42 učencev v 3 oddelkih, na POŠ Kresnice 55 učencev v 3 oddelkih in na POŠ Jevnica 
je 63 učencev v 5 oddelkih. 
Podrobnejša razdelitev: 

Matična šola 

1. – 5. razred: 
 

10 oddelkov 
3,92 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
183 učencev 

20 oddelkov 
3,92 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
395 učencev 

6. – 9. razred: 
10 oddelkov 
212 učencev 
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POŠ Vače 

1. – 5. razred: 

4 oddelki 
1,68 oddelka OPB 
0 oddelkov JUV 

55 učencev 

8 oddelkov 
1,68 oddelka OPB 
0 oddelkov JUV 
106 učencev 

6. – 9. razred: 
4 oddelki 

51 učencev 

   

POŠ Hotič 

1. – 5. razred:  

3 oddelki 
1,68 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
42 učencev 

   

POŠ Kresnice 

1. – 5. razred:  

3 oddelki 
1,76 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
54 učencev 

   

POŠ Jevnica 

1. – 5. razred:  

5 oddelkov 
1,96 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
63 učencev 

Skupaj:  

39 oddelkov 
11,00 oddelka OPB 

4 oddelki JUV 
660 učencev 

5. Organizacija dela in kadrovska zasedba 

5.1. Vodstvo šole 

5.1.1. Ravnatelj 
Damjan ŠTRUS damjan.strus@osgradec.si 01 897 33 01 030 479 100 

 

5.1.2. Pomočnici ravnatelja 
Jana ISOSKI jana.isoski@osgradec.si 01 897 33 02  
    
Katarina MURN katarina.murn@osgradec.si 01 897 33 02  

 

5.1.3. Podružnična šola VAČE 
Vače 24, 1252 Vače vodja: Jernej GRDUN 

jernej.grdun@osgradec.si 
01 897 33 15 

 

5.1.4. Podružnična šola HOTIČ 
Zg. Hotič 6, 1270 Litija vodja: Elizabeta BUČAR 

elizabeta.bucar@osgradec.si 
01 897 33 20 

 

mailto:damjan.strus@osgradec.si
mailto:jana.isoski@osgradec.si
mailto:katarina.murn@osgradec.si
mailto:jernej.grdun@osgradec.si
mailto:elizabeta.bucar@osgradec.si
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5.1.5. Podružnična šola KRESNICE 
Kresnice 26a, 1281 Kresnice vodja: Angelca KOPRIVNIKAR 

angelca.koprivnikar@osgradec.si 
01 897 33 22 

 

5.1.6. Podružnična šola JEVNICA 
 
 

vodja: Darja RAJŠEK 
darja.rajsek@osgradec.si 

01 897 33 24 

 

5.2. Učiteljski zbor 

Delo učiteljskega zbora je potekalo po načrtu pedagoških in orientacijskih konferenc, in sicer: 
 Uvodna pedagoška konferenca (27. 8. 2018): uvodna navodila, šolski koledar 2018/2019, 

organizacija pouka v šolskem letu 2018/2019, dokumentacija (nazaj/naprej), dejavnosti 
in projekti 2018/2019, predstavitve (šolski sklad-Maja Jeglič, nadarjeni-Marjeta Žagar 
Rupar, prehod iz 5.r v 6.r-Dunja Požaršek). 

 1. orientacijska konferenca  (29. 10. 2018): 
o Kako ohraniti možgane današnjih otrok (delavnica; Tatjana Jakovljević). 
o Novosti v pokojninskem skladu (predavanje; predstavniki Modre zavarovalnice). 

 2. orientacijska konferenca (20. 12. 2018): predstavitve učitelj-učitelju: 
o Tatjana Gombač: Mreža gozdnih šol. 
o Ines Štaut: Kompostnik gre v šolo, šolski vrtički. 
o Astrid Žibert: osnovne informacije o orodju ORKA (analiza NPZ). 
o Tjaša L. Novak: Filmska OŠ. 
o Elizabeta Bučar: Novogradnja POŠ Hotič. 
o Barbara Toš: informacija o letošnji prostovoljki. 
o Judita Nemeček: učenec s polževim vsadkom (predstavitev prispevka s 

konference). 
o Alena Đafić Dedić, Dunja Požaršek, Sandra Železnik: Brain Gym. 

 3. orientacijska konferenca (21. 3. 2019): 
o Predstavitev FIT pedagogike (predavanje in delavnica, Barbara Konda). 

 4. orientacijska konferenca (23. 5. 2019): učitelj učitelju: Temeljni postopki oživljanja in 
nudenje prve pomoči; 4 delavnice za zaposlene: 

1. delavnica: Uroš Rozina 
Nezavest in položaj za nezavestnega (praktično), klic na 112, 
uporaba AED (praktično) 

2. delavnica: 
Olga Kotar in 
Sonja Rudolf 

Pristop k ponesrečenemu, temeljni postopki oživljanja 
(praktično), stiski prsnega koša (praktično) 

3. delavnica: Jernej Grdun 
Stanja pri otrocih, s katerimi se srečujemo v šoli, zlomi, zvini, 
imobilizacija 

4. delavnica: Maja Lenart Krvavitve, oskrba ran 

 pogovori ravnatelja s posameznimi aktivi (27. 6. 2019): 
 zaključna pedagoška konferenca (2. 7. 2019): poročila vodij aktivov (opravljeno delo, 

dosežki aktiva (delo z učenci), načrt za naslednje šolsko leto), poročila vodij projektov, 
okvirna sistemizacija za šolsko leto 2019/2020. 

 
Učiteljski zbor se je sestajal na rednih jutranjih sestankih. Na matični šoli, kjer ti sestanki 
potekajo ob torkih zjutraj od 7.00 do praviloma 7.50, smo v tem šolskem letu realizirali 10 
sestankov za vse učitelje (RS+PS), 10 sestankov za učitelje razredne stopnje (RS) in 9 

mailto:angelca.koprivnikar@osgradec.si
mailto:darja.rajsek@osgradec.si
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sestankov za učitelje predmetne stopnje (PS); skupaj torej 29 jutranjih sestankov. Spodnja 
tabela prikazuje datumsko razporeditev sestankov: 
 

RS+PS RS PS 

25. 9. 18. 9. 11. 9. 

23. 10. 16. 10. 9. 10. 

20. 11. 27. 11. 13. 11. 

11. 12. 15. 1. 4. 12. 

19. 2. 29. 1. 18. 12. 

5. 3. 12. 2. 8. 1. 

26. 3. 19. 3. 5. 2. 

23. 4. 9. 4. 12. 3. 

14. 5. 14. 5. 16. 4. 

28. 5. 11. 6.  

 
V četrtek, 22. 8. 2018 smo izpeljali strokovno ekskurzijo v Poreč in Rovinj za vse zaposlene 
(strokovne in tehnične delavce šole). 
Tudi v tem šolskem letu smo za strokovne delavce šole ob petkih 7. učno uro (od 13.10 do 
14.15) rezervirali šolsko telovadnico z namenom tedenske rekreacije in druženja zaposlenih. Z 
enakim namenom (rekreacija in druženje) smo v okviru priprav na Litijski tek organizirali tudi 
nekaj popoldanskih tekov. Z obema dejavnostma bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. 
 
Realizirane redovalne konference: 

Ocenjevalno obdobje Redovalne konference 

1. od 3. 9. 2018 do 31. 1. 2019 
31. 1. 2019 ob 17.00 za 1.–5.R 

31. 1. 2019 ob 14.30 za 6.–9.R 

2. 

od 1. 2. 2019 do 14. 6. 2019 (za 9.R) 11. 6. 2019 ob 14.30 za 9.R 

od 1. 2. 2019 do 24. 6. 2019 (1.–8.R) 
18. 6. 2019 ob 17.00 za 1.–5.R 

18. 6. 2019 ob 14.30 za 6.–8.R 

 

5.3. Poročila o delu strokovnih aktivov 

5.3.1. Aktiv 1. triade 

Vodja strokovnega aktiva: Alenka Planinšek 
Število članov aktiva: 21 
Število sestankov aktiva: 7 
 
Realizacija programa: 
Realizirale smo skoraj vse zadane cilje razen dveh - Zelišča (Sabina Grošelj) in  Escape room 
(Team building) . 
Učiteljice smo uskladile letne delovne načrte in priprave. Dogovorile smo se, da v pouk vnesemo 
nekaj sprememb, s poudarkom na aktivnih in gibalnih strategijah učenja. 
Pregledale smo razpored dni dejavnosti, in sicer učiteljice matične šole skupaj ter vsaka 
podružnica posebej svoje dejavnosti. 
Izvedle smo Likovno ustvarjanje-delavnice (Lacara), kjer smo izdelovale zapestnice in ogrlice iz 
mrežastih cevčic, okraske presenečenja, obeske in obešanke za vrata. Delavnice bi ohranile še 
vnaprej le časovno se moramo uskladiti tudi z učiteljicami, ki poučujejo v 4. in 5. razredih. 
V mesecu novembru smo povabile na predstavitev dr. Milana Hosto, mednarodno 
uveljavljenega strokovnjak s področja filozofije in pedagogike športa, ki je začetnik Playness 
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pedagogike v Sloveniji. Med samo predstavitvijo Playness-a, nam je s primeri dobre prakse 
ozavestil pomen gibanja za učence vseh starosti, predvsem pa naše najmlajše. 
V januarju smo si ogledale v Ljubljani na Škofijski gimnaziji dramsko uprizoritev KIT NA PLAŽI, 
ki jo je priredila Zala Žnidarič in nastopila v vlogi glavne igralke Nike. Zgodba je osnovana na 
družbeni problematiki sprejemanja drugačnih v sodobnem svetu. Gledalci smo sprva spoznali 
Nikin vsakdanjik, ki kot odlična učenka na mnogih področjih dosega uspehe in je vsestransko 
nadarjena, vendar pred svojimi prijatelji skriva svojo družino, saj jo je sram svojega brata, ki 
ima Downov sindrom. Na odru je tako nastopil tudi Zalin sorodnik z Downovim sindromom in s 
tem dramsko uprizoritev naredil zares pristno. Lahko bi jo ponudili tudi našim osmošolcem in 
devetošolcem, ker se dotika res dobre problematike. 
V mescu februarju smo se dotaknile problematike nadomeščanj in se dogovorile, da bi v 
naslednjem šolskem letu v okviru abonmaja povabili v goste gledališče KUKUC. 
V mesecu maju smo se dogovorile o uporabi učbenikov in delovnih zvezkov v naslednjem 
šolskem letu. 
Na zadnjem aktivu v juniju smo pregledale delo aktiva v letošnjem šolskem letu, si izmenjale 
zanimive vsebine raznih seminarjev, ki so se jih udeležile posamezne učiteljice in se pogovorile 
o delu ter novostih v preteklem šolskem letu. Dogovorile smo se katera tekmovanja bomo 
obdržale v naslednjem šolskem letu. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 Na matični šoli bomo izvedli Pravljično noč od 1. do 3. razreda in sicer 10. 5. 2019.   
 Učiteljice v seznam potrebščin za LUM vnesejo materiale, ki so jih spoznale pri izdelavi 

predstavljenih izdelkov, če želijo te izdelke izdelovati z učenci v razredu. 

 Predlaga se nakup kompleta za rezanje tršega kartona za vsako šolo. 
 Učiteljice se strinjamo, da je potreba po gibanju nagon, ki ga ne smemo zatreti, zato se 

bomo v prihodnje v vseh razredih 1. triade posluževale gibanja (nekaj minut), ko bo to 
potrebno, ne glede na uro oz. učno snov, ki je takrat na urniku. 

 Predstavo Kit na plaži bi si lahko ogledali učenci 8. in 9. razreda glede na sporočilo, ki ga 
daje predstava. Sprejemajmo drugačnost. 

 Ob odsotnosti 2. učiteljice na matični šoli, naj se uredi nadomeščanje. V primeru, da 
nadomeščanja ni mogoče urediti in se ne organizira, naj se ura vrednoti. 

Pri nadomeščanju na podružničnih šolah naj se ob združevanju oddelkov upošteva 
nadomeščanje pol ure na uro. 
 
V šolskem letu 2019/2020 bomo uporabljali naslednje delovne zvezke:  
1. razred matična šola, POŠ Kresnice, POŠ Vače: učbeniški komplet medpredmetnih delovnih 
zvezkov  Lili in Bine 1,  založbe Rokus,  1. razred POŠ Jevnica, POŠ Hotič: delovni zvezek za 
matematiko Novi prijatelji 1, založbe Rokus ter Računanje je igra, založbe Antus.  
 
2. razred matična šola: samostojni delovni zvezek za slovenščino in matematiko Lili in Bine 2, 
založbe Rokus,   2. razred Kresnice: medpredmetni učbeniški komplet Lili in Bine 2, založbe 
Rokus, 2. razred POŠ Jevnica: samostojni delovni zvezek za matematiko Lili in Bine 2,  založbe 
Rokus ter Računanje je igra, založbe Antus, POŠ  Vače: medpredmetni učbeniški komplet Lili in 
Bine 2, založbe Rokus.   
 
 3. razred matična šola, POŠ Vače, POŠ Kresnice: učbeniški komplet samostojnih delovnih 
zvezkov Lili in Bine 3, založbe Rokus, POŠ Jevnica: samostojni delovni zvezek za matematiko Lili 
in Bine 3, založbe Rokus ter Računanje je igra, založbe Antus, POŠ Hotič: 
samostojna  delovna  zvezka za slovenščino in matematiko Lili in Bine 3 ter Računanje je igra.   
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V tretjem razredu bomo učiteljice 3. razredov male in velike pisane črke obravnavale hkrati. 
V naslednjem šolskem letu se projekt z naslovom Hello to the world ne bo izvajal zaradi 
prevelikih stroškov, ki so povezane z njim. Ga. Urška Pišek in ga. Tanja Vesel pa sta se odločili, 
da projekt preneseta na nivo šole in povežeta učence matične šole z učenci iz podružnične šole 
Jevnica. 
Ga. Sandra Železnik nas je seznanila s projektom TRAJNOSTNA MOBILNOST, s katerim bomo 
učence tekom šolskega leta preko različnih dejavnosti vzpodbujali k temu, da namesto 
avtomobila izberejo  aktivnejšo obliko za premagovanje razdalj (pešačenje, kolo). Prvi skupni 
del naj bi bil v evropskem tednu mobilnosti s sloganom GREMO PEŠ, ko bodo učenci dnevno 
beležili načine prihoda v šolo. 
Ga. Angelca Koprivnikar je predlagala, da na enega od aktivov prihodnjem letu povabimo ga. 
Doro Gobec. 
Učiteljice 1. triade se bomo udeležile Akademije Lili in Bine. 
 

5.3.2. Aktiv 4. in 5. razreda 

Vodja strokovnega aktiva: Maja Lenart 
Število članov aktiva: 11 (Anita Kušar, Mateja Gorše, Suzana Likar, Judita Nemeček, Elizabeta 
Bučar, Angelca Koprivnikar, Anica Brvar, Nuška Štros, Maja Lenart, Marjeta Pečnik in Aleksandra 
Štrus) 
Število sestankov aktiva: 8 in 1 dopisni 
 
Realizacija programa: 
Program, načrtovan v mesecu avgustu, je bil večinoma realiziran. V mesecu februarju smo 
sodelovanje z umetnostnim aktivom nadomestile z naravoslovnimi delavnicami pod vodstvom g. 
Miha Zorca. 
 
Na 8 srečanjih smo: 

 pripravile dokumentacijo za šolsko leto 2018/2019, 

 sodelovale s športnimi pedagogi pri projektu Kdor se giba, je zdrav kot riba, 
 načrtovale aktivne oblike pouka, 
 izdelale načrt nabave potrebnega tehničnega in didaktičnega materiala, 
 se opredelile glede vpogleda in hranjenja pisnih ocenjevanj znanja, 
 načrtovale in izvedle srečanje z ravnateljem o poučevanju na razredni stopnji, 

 pregledale točkovnik in se opredelile za enoten kriterij, 
 sodelovale z go. Jasmino Rome Rodić, ki nam je pokazala vaje po principih klinične 

somatike, 

 sodelovale z zunanjimi V-I institucijami – obiskale smo Vzgojni zavod Planina, 
 pregledale opravljeno delo ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja, 
 izmenjale primere dobre prakse, 
 sodelovale v delavnicah s področja naravoslovja in tehnike, 
 pregledale predlog o ureditvi nadomeščanj in podale mnenje, 

 si ogledale POŠ Kresnice, 
 se seznanile z učnim gradivom za 4. in 5. razred založbe DZS, 
 pripravile seznam učnih gradiv za učence 4. in 5. razreda za šolsko leto 2019/2020, 
 naredile vsebinsko analizo projektov in tekmovanj, 
 ob zaključku šolskega leta analizirale delo aktiva in načrtovale delo za prihodnje šolsko 

leto, 
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 analizirale delo z nadarjenimi učenci. 
 
Pomembnejši sklepi: 
29. 8. 2018 
Sklep 1 
Članice SA smo se dogovorile, da učenec lahko popravlja zgolj negativno oceno. Oblika 
popravljanja ocen (ustno ali pisno) je po presoji učitelja. 
Sklep 2 
Na RS naj vse predmete po predmetniku poučuje razredni učitelj. 
 
DOPISNA SEJA 3. 9. – 10. 9. 2018 
Sklep 1  
Učitelj se avtonomno odloči glede vpogleda in vračanja pisnih ocenjevanj znanja. 
 
15. 10. 2018 
Sklep 1  
Učenci 4. in 5. r se bodo v šolskem letu 2018/19 udeležili tekmovanj iz znanja matematike - 
Kenguru, slovenščine - Cankarjevo tekmovanje, logičnega sklepanja - Logična pošast ter 
naravoslovja – Kresnička. Učiteljice upoštevajo interes in želje posameznega učenca. 
 
21. 1. 2019 
Sklep 1  
Pred bivanjem v naravi učiteljice starše opozorimo, da otroci na bivanje ne nosijo nobenih 
sladkarij in sladkih pijač (tudi, če v tem času praznujejo rojstni dan). 
 
22. 5. 2019 
Sklep 1 
V šolskem letu 2019/2020 bomo za likovne potrebščine na MŠ, POŠ Jevnica, POŠ Hotič in POŠ 
Vače poskrbele razredničarke. 
Sklep 2:  
Seznama učencev, ki so razporejeni v posamezne oddelke 6. razredov, konec avgusta ni 
potrebno dodatno spreminjati na željo staršev. 
 
26. 6. 2019 
Sklep 1 (dopolnitev sklepa 1 iz sestanka 6. strokovnega aktiva):  
V šolskem letu 2019/2020 bomo za likovne potrebščine na MŠ, POŠ Jevnica, POŠ Hotič in POŠ 
Vače poskrbele razredničarke. V šolskem letu 2020/2021 bodo za likovne potrebščine poskrbele 
tudi razredničarke POŠ Kresnice. Enoten obrazec za 4. in 5. r OŠ Gradec pripravi Mateja Gorše. 
Sklep 2 (dopolnitev sklepa iz uvodnega sestanka strokovnega aktiva):  
Članice SA smo se dogovorile, da učenec lahko popravlja zgolj negativno oceno. Oblika 
popravljanja ocen (ustno ali pisno) je po presoji učitelja. Pri zaključevanju ocene se upoštevajo 
vse pridobljene ocene pri predmetu, tudi negativna in popravljena ocena, v kolikor jo je učenec 
popravil. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 
V naslednjem šolskem letu načrtujemo: 

 sodelovanje z umetniškim aktivom, 

 obisk enote s prilagojenim programom OŠ Litija, 
 aktivno udeležbo na Rokusovi akademiji Radovednih 5, 
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 predstavitev/izdelava didaktičnega pripomočka, 
 aktiv na POŠ Vače.  

 
Ostali cilji: 

 Ohraniti želimo projekt Petošolska druženja.  

 Poenotile bomo nakup likovnega materiala.  
 Skupaj bomo načrtovale in pripravljale pisna ocenjevanja znanja. 

 

5.3.3. Aktiv naravoslovja in matematike 

Vodja strokovnega aktiva: Astrid Žibert  
Število članov aktiva: 13 
Število sestankov aktiva: 8 
 
Realizacija programa: 
Vsi cilji so bili realizirani: 

 oblikovanje programa aktiva, 
 organizacija tehniških in naravoslovnih dni, 
 priprava in oblikovanje letnih delovnih priprav, 
 priprava interesnih dejavnosti s področja naravoslovja in matematike, 

 sodelovanje pri pripravi dejavnosti za nadarjene, 
 priprava razstave v avli šole, 
 organizacija in priprava učencev na tekmovanja s področja naravoslovja in matematike, 
 urejanje oglasnega panoja – naravoslovne info točke kot tudi oglasne deske pri 

matematičnem kabinetu, 

 izvedba projekta UČILOLOGIJA, 
 urejanje cvetličnih korit pri šoli, 
 spremljanje realizacije skozi celotno šolsko leto, 

 določitev enotnih datumov pisnih ocenjevanj znanj za 6., 7., 8. in 9. razred za 
matematiko na matični šoli, 

 organizacija in izvajanje dodatnega in dopolnilnega pouka matematike, fizike, kemije, 

 organiziranje in izvedba zbiralnih akcij starega papirja dvakrat letno, v času roditeljskih 
sestankov, 

 organiziranje zbiranja plastičnih zamaškov v dobrodelni namen pri šolskih malicah 
učencev, 

 sodelovanje z učitelji I., II. triade, predmetnimi učitelji, šolsko svetovalno službo in 
učitelji DSP, 

 popravljanje NPZ v 6. in 9. razredu ter analiza rezultatov NPZ naših učencev (6. in/ali 9. 
razred),  

 govorilne ure za učence (po potrebi), 
 izdelava IP programov in evalvacij za učence z DSP in nadarjene učence, 

 dodatno strokovno izpopolnjevanje in samoizobraževanje,  
 čim boljša komunikacija, pretok informacij in usklajevanje dela med člani aktiva,  
 pregled realizacije letnih priprav,  
 pregled realizacije ur po posameznih razredih na koncu šolskega leta ter 
 analiza vzrokov za morebitno manjkajoče število ur, 

 priprava letnega poročila o realizaciji učnih načrtov in ur ter vrednotenje učnega uspeha 
po predmetih, 

 analiza dela v naravoslovno – matematičnem aktivu, 
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 analiza  izvedenih dejavnosti in tekmovanj, 
 analiza projektnih nalog in določitev novih, 
 okvirna določitev dni aktivnosti in zbiranje predlogov za novo šolsko leto. 

Dodatno smo izvajali mentorstvo za 2 študenta na praksi. 
 
TEHNIŠKI IN NARAVOSLOVNI DNEVI: 
Letos smo izvedli po 4 tehniške in 3 naravoslovne dneve za razrede predmetne stopnje. Določili 
smo že tudi načrt za naslednje šolsko leto. Nekaj dejavnosti se ohrani, nekatere pa smo planirali 
na novo (preglednica). 
 
NARAVOSLOVNI DNEVI 

RAZRED DEJAVNOST 
PREDVIDENI 
DATUM 

PRIMERJAVA 
Z 2018/19 

6. a 
Zdrav način življenja (Marijana 
Sebastijan) 

 ENAKO 

6. b 
Zdrav način življenja (Marijana 
Sebastijan) 

 ENAKO 

6. c 
Zdrav način življenja (Marijana 
Sebastijan) 

 ENAKO 

6. v Zdrav način življenja (Jernej Grdun)  ENAKO 

6. razred MŠ + V Botanični vrt (Marijana Sebastijan) 
Začetek junija 
2020 

ENAKO 

6. razred MŠ + V 
Pestrost rastlin (Marijana Sebastijan, 
Jernej Grdun) 

2. polovica 
maja 2020 

letos Travnik 

7. razred MŠ + V CŠOD  ENAKO 

7. razred MŠ + V CŠOD  ENAKO 

7. razred MŠ + V Živalski vrt (Marijana Sebastijan) Junij 2020 letos april 

8. razred MŠ + V 
Hiša eksperimentov in IJS (Uroš 
Rozina) 

29. 1. 2020 ENAKO 

8. razred MŠ + V 
(na matični šoli) 

Varstvo pred naravnimi nesrečami 
(Uroš Rozina) 

Zadnji teden 
oktobra 2019 

letos marec 

8. a Skrbimo za zdravje ( Anita Mikša)  ENAKO 

8. b Skrbimo za zdravje ( Anita Mikša)  ENAKO 

8. c Skrbimo za zdravje ( Anita Mikša)  ENAKO 

8. v Skrbimo za zdravje ( Jernej Grdun)  ENAKO 

9. razred MŠ + V 
Ob svetovnem dnevu hrane(Anita 
Mikša, Jernej Grdun) 

16. 10. 2019 ENAKO 

9. razred MŠ + V 
Genetika in biotehnologija – BIC 
Ljubljana (Anita Mikša) 

28. 11. 2019 
MŠ 
10. 12. 2019 

Namesto 
Prirodoslovni 
muzej in 
Narodni muzej 
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9. razred MŠ + V 
(na matični šoli) 

Sistematika in astronomija (Anita 
Mikša, Jernej Grdun, Damjan 
Grobljar) 

April 2020 
Dodali še 
astronomijo, 
letos TD  

 
TEHNIŠKI DNEVI 

RAZRED DEJAVNOST 
PREDVIDENI 
DATUM 

 

6. – 9.  razred MŠ + V 
Delavnice ob novem letu - 
sodelovanje z U3 
(Katja Kotar, Jernej Grdun) 

26. 11. 2019 ENAKO 

6. – 9.  razred MŠ NVO gre v šolo (Astrid Žibert) 11. 10. 2019 

Namesto 
Papirnica 
Radeče, 6. r; 
Ročne 
spretnosti – 
sodelovanje z 
U3, 7. r; 
Eksperimentalne 
delavnice, 8. r; 
Astronomija pri 
Sistematiki 

6. – 9.  razred V Igriva arhitektura 11. 10. 2019 

6. razred 
Obisk SŠ Grm (Damjan 
Grobjar) 

Začetek 
novembra 
2019 

ENAKO 

6. razred ZŠN  ENAKO 

7. razred CŠOD 
16. - 20. 12. 
2019 

ENAKO 

7. razred 
Muzej premogovništva Velenje 
(Anja Knežević) 

12. 3. 2020 ENAKO 

8. razred 
Obdelava kovin Trbovlje 
(Damjan Grobljar) 

marec 2020 ENAKO 

8. razred 
Učimo se učiti (Minka Savšek 
in DSP aktiv), varna raba 
interneta (Uroš) 

Februar 2020 
+ Učitelji 
matematike, 
Uroš 

9. razred 
Reaktor Podgorica (Damjan 
Grobljar) 

April 2020 ENAKO 

9. razred 
Energija (Astrid Žibert, Katja 
Kotar) 

čas ekskurzije 
v London 

ENAKO 

 
TEKMOVANJA: 
Učenci OŠ Gradec so se v šolskem letu 2018/2019 udeležili desetih tekmovanj s področja 
naravoslovja in matematike.  
Na državnih tekmovanjih so osvojili 15 srebrnih priznanj in 4 zlata priznanja. 
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TEKMOVANJE IZ LOGIKE: 

 ŠOLSKO 
TEKMOVANJE 

BRONASTA 
PRIZNANJA 

DRŽAVNO 
TEKMOVANJE 

SREBRNO 
PRIZNANJE: 
Lovro Klinc, 9.b 
 
ZLATI 
PRIZNANJI: 
Matej Logaj, 7.c  
Nuša Šef, 7.c 

Astrid Žibert 
 

27. 9. 2018 6.razred: 3 
7. razred: 7 
8. razred: 5 
9. razred: 2 

20. 10. 2018 

26 tekmovalcev 5 tekmovalcev 

17 bronastih 
priznanj 

3 priznanja 

6. – 9. razred 

 
TEKMOVANJE O ZNANJU KAJ VEŠ O SLADKORNI BOLEZNI: 

 ŠOLSKO TEKMOVANJE DRŽAVNO 
TEKMOVANJE 

SREBRNO 
PRIZNANJE: 
Liza Potisek, 9.b Anita Mikša 

Jernej Grdun 
12. 10. 2018 17. 11. 2018 

29 tekmovalcev 3 tekmovalci 

15 bronastih priznanj 1 priznanje 

8. in 9. razred 

 
TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE: 

 ŠOLSKO TEKMOVANJE DRŽAVNO 
TEKMOVANJE 

SREBRNO 
PRIZNANJE: 
Lovro Klinc, 9.b Anita Mikša 17. 10. 2018 30. 11. 2018 

8 tekmovalcev 2 tekmovalca 

2 bronasti priznanji 1 priznanje 

8. in 9. razred 

 
TEKMOVANJE OSNOVNOŠOLCEV V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA: 

 ŠOLSKO 
TEKMOVANJE 

BRONASTA 
PRIZNANJA 

DRŽAVNO 
TEKMOVANJE 

SREBRNA PRIZNANJA: 
Patricija Sluga, 5.v 
Maria Elena Cividini, 8.c 
Ožbej Sakač, 8.v 
Patricija Fašing, 9.b 
Lovro Klinc, 9.b 
 
ZLATO PRIZNANJE: 
Nuša Šef, 7.c 

Tina 
Hojnik 

21. 3. 2019 1. razred: 11 
2. razred: 11 
3. razred: 11 
4. razred: 12 
5. razred: 14 
6. razred: 6 
7. razred: 7 
8. razred: 6 
9. razred: 4 

13. 4. 2019 

243 
tekmovalcev 

8 tekmovalcev 
(5. – 9. razred) 

82 bronastih 
priznanj 

6 priznanj 

1. – 9. 
razred 

 
TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE: 

 ŠOLSKO 
TEKMOVANJE 

BRONASTA 
PRIZNANJA 

DRŽAVNO 
TEKMOVANJE 

ZLATO PRIZNANJE: 
Maša Bajec, 8.c 

Jernej Grdun 21. 1. 2019 8. razred: 3 30. 3. 2019 
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Jana Isoski 
Marijana 
Sebastijan 

21 
tekmovalcev 

9. razred: 3 6 tekmovalcev 

6 bronastih 
priznanj 

1 priznanje 

8. in 9. razred 

 
TEKMOVANJE IZ NARAVOSLOVJA KRESNIČKA: 

 ŠOLSKO TEKMOVANJE 

Anita Kušar 
 

6. 2. 2019 

138 tekmovalcev 

62 bronastih priznanj 

1. - 7. razred 

 
TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE: 

 ŠOLSKO 
TEKMOVANJE 

PODROČNO 
TEKMOVANJE 

DRŽAVNO 
TEKMOVANJE 

SREBRN0 
PRIZNANJE: 
Lovro Klinc, 9.b 
 

Katja Kotar 
 

6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019 

43 tekmovalcev 6 tekmovalcev 1 tekmovalec 

13 bronastih 
8. razred: 8 
9. razred: 5 

4 srebrna 
priznanja 

1 priznanje 

8. – 9. razred  

 
TEKMOVANJE IZ LOGIČNE POŠASTI: 

 ŠOLSKO 
TEKMOVANJE 

DRŽAVNO 
TEKMOVANJE 

SREBRNA PRIZNANJA: 
Matic Gorenc, 4.j 
Brina Pok, 5.v 
Pia Dražumerič, 5.a 
Neli Tancer, 7.b 
Nuša Šef, 7.c 
Lovro Klinc, 9.b 

Astrid Žibert 
 

10. 5. 2019 25. 5. 2019 

80 tekmovalcev 13 tekmovalcev 

47 bronastih in 24 
srebrnih priznanj 

6 priznanj 

4. – 9. razred 

 
TEKMOVANJE BOBER: 

 
Anja Knežević 
 
 
2. – 9. razred 

ŠOLSKO TEKMOVANJE 
12. – 16. 11. 2018 
92 tekmovalcev 
31 bronastih priznanj 

BRONASTA PRIZNANJA: 

2. razred: 8 
3. razred: 4 
4. razred: 4 
5. razred: 1 

6. razred: 2 
7. razred: 7 
8. razred: 3 
9. razred: 2 

 
TEKMOVANJE IZ ASTRONOMIJE ZA DOMINKOVA PRIZNANJA: 
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Katja Kotar 
 
 
8. in 9. razred 

ŠOLSKO TEKMOVANJE 
6. 12. 2018 
7 tekmovalcev 
2 bronasti priznanji 

BRONASTA PRIZNANJA: 
8. razred: 1 
9. razred: 1 

DELO Z NADARJENIMI: 
Učenci so se v okviru dela z nadarjenimi učenci (DNU) v tem šolskem letu pripravljali 
in tekmovali na vseh naravoslovnih področjih (MAT, FIZ, KEM, BIO, 
RAČUNALNIŠTVO, LOGIKA, LOGIČNA POŠAST, KRESNIČKA). 
 
Tekom leta so se učenci udeležili 3 različnih  dogodkov in bili na naravoslovnem 
vikendu v CŠOD: 

 20.-23.8.2018 
Delavnica iz logike 
6 učencev od 7.-9. razreda se je udeležilo priprav na tekmovanje iz logike. Reševali 
so lingvistične naloge, naloge iz izjavne logike ter razvedrilne naloge iz logike. 
Mentorica: Astrid Žibert 
 

 24. 10. 2018  
Ogled razstave Razkrita telesa (BODY WORLDS) v Ljubljani na Gospodarskem 
razstavišču. 
Ogleda se je udeležilo 23 učencev iz 8. in 9. razreda.  
Učni cilji: 
Učenci so si ogledali razstavo pravih človeških teles, spoznavali anatomijo in 
fiziologijo človeškega telesa in spoznavali razliko med zdravimi, ogroženimi in 
obolelimi deli telesa. Zagotovo eden najboljših prikazov in vpogledov v pravo 
človeško telo. Izjemen dogodek na področju biologije oz. človeške anatomije. 
Mentorja: Anita Mikša in Jernej Grdun 
 

 18. 4. 2019 
Ogled muzeja Krapinski pračlovek v Krapini na Hrvaškem.  
Ogleda se je udeležilo 16 učencev iz 8. in 9. razreda ter  9 učencev iz OŠ Litija.  
Učni cilji: 
Učna snov sovpada z učnim načrtom 9. razreda, ko obravnavamo evolucijo človeka in 
nastanek življenja. Učenci so si ogledali posamezna geološka obdobja, razvoj 
življenja, človečnjake in podrobno spoznali življenje neandertalca ter njegovo 
najdišče.  
Ogled planiramo v prihodnje na vsaki dve leti, zaradi daljše poti. 
Mentorica: Anita Mikša 
 

 24. 5. 2019 
Ogled dogodka Dan očarljivih rastlin v biološkem središču v Ljubljani.  
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Udeleženi so bili učenci, ki so tekmovali s področja  sladkorne bolezni in učenci iz  
interesne dejavnosti Mi prostovoljci. Od 6.-8. razreda (19 udeležencev). Dogodka se 
udeležujemo že več let.  
Učni cilji: 
Učenci so spoznavali uporabnost rastlin v različnih panogah. Predstavljene so bile 
biotehnološke smeri kot so kloniranje, GSO, genski inženiring. Sodelovali so v 
praktičnih delavnicah, ki prikazujejo vzgojo in uporabo rastlin.  
Ogled načrtujemo tudi prihodnje leto z učenci iz Vač. 
Mentorica: Anita Mikša 
 

 24. 5.- 26. 5. 2019 
Naravoslovni vikend za nadarjene v  CŠOD Trilobit  
V CŠOD Trilobit, izvajajo program Vikend za nadarjene-obnovljivi viri energije. 
Udeležilo se ga je 14. učencev od 7. - 9. razreda. 
Učni cilji:  
Učenci so spoznavali načine pridobivanja energije v delavnicah s kompleti Lego. 
Ogledali so si tudi elektrarno, zvečer pa so se družili ob tabornem ognju. Dva učenca 
sta med vikendom potrebovala protibolečinska zdravila, zaradi česar so bili ostali 
učenci priključeni skupini iz OŠ Litija.  
Mentor in spremljevalec je bil Uroš Rozina. Pri tem bi še enkrat opozoril na dvig 
števila spremljevalcev na minimalno 2. 
 
Pri pouku matematike so učenci DNU, dobivali redne dodatne zaposlitve z nalogami 
na višjem nivoju. 
 
V prihodnjem šolskem letu načrtujemo nove vsebine, ki bodo predstavljanje v načrtu 
naravoslovno-matematičnega aktiva za šolsko leto 2019/2020. 
 
PROJEKT: 
V okviru projekta Učilologija so bili realizirani naslednji cilji: 

 pripraviti različna učila ali didaktične igre za popestritev pouka (učitelji in 
učenci), 

 uporabiti učila za pripravo bolj aktivnih oblik pouka pri vseh naravoslovnih 
predmetih in matematiki (učenci), 

 z učenci 8. ali 9. razredov pripraviti didaktične igre za učence razredne stopnje 
in Vrtca Litija (enota Sonček in Ribica) (MŠ in POŠ Vače), 

 učencem razredne stopnje predstaviti didaktične igre, ki jih nato uporabijo pri 
uri učilologije (učenci učencem, POŠ Vače), 

 pripraviti razstavo učil, ki so nastala znotraj projekta (učitelji in učenci), 
 pripraviti družabni večer za starše (učitelji, starši). 

Dejavnosti so opisane v poročilu o projektu. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 Na roditeljskem sestanku se staršem predstavijo kriteriji ocenjevanja 
naravoslovno – matematičnega aktiva pod točko razno: 
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 Učitelji naravoslovnih predmetov in matematike uporabljamo naslednji kriterij 
za ocenjevanje (tako pri pisnem kot ustnem ocenjevanju): 

od 0% naprej = nzd (1) 
od 50% naprej = zd (2) 
od 65% naprej = db (3) 
od 77% naprej = pdb (4) 
od 90% naprej = odl (5) 

Bolj podrobne kriterije in načine pridobivanja ocen za posamezne predmete pa so 
učitelji predmetov predstavili na uvodnih urah učencem. V vsakem razredu so 
izobešeni tudi minimalni standardi znanj, ki jih morajo učenci doseči za pozitivno 
oceno. 

 Pri vseh praktičnih izdelkih se ocenjuje tudi upoštevanje varstva pri delu, na 
kar bomo učitelji predmetov, kjer se izvaja praktično delo, še posebej pozorni.  
Opozorili bi tudi na to, da se lahko fizična poškodba ali samopoškodba, ki je 
storjena zaradi neupoštevanja navodil in opozoril, oceni z nezadostno oceno.  

 Če pri POZ učitelj ugotovi goljufanje, učencu takoj vzame pisni izdelek in oceni 
napisano.  

 V POZ se lahko dodajo tudi dodatne neobvezne naloge, s katerimi učenec 
lahko pridobi dodatne točke. 

 Učenec dobi odlično oceno, pri predmetu h kateremu sodi tekmovanje, za 
vsako osvojeno priznanje na vseh nivojih. Tisti, ki pa doseže zlato priznanje na 
državnem tekmovanju, je opravičen pisanja zadnjega POZ-a, pri predmetu, h 
kateremu sodi tekmovanje.  

 Zapisnike aktiva objavljamo v Teamsu v zavihku NAR – MAT aktiv, v mapo 
Zapisniki. 

 
V šolskem letu 2019/20 bomo uporabljali učbenike in delovne zvezke s spodnjega 
seznama. Rumeno so obarvane spremembe. 

 MATEMATIKA:  
o 6. razred: Skrivnosti števil in oblik 6, učbenik, Rokus Klett 
o 7. razred: Skrivnosti števil in oblik 7, učbenik, Rokus Klett 
o 8. razred: Skrivnosti števil in oblik 8, učbenik, Rokus Klett 
o 9. razred: Skrivnosti števil in oblik 9, učbenik, Rokus Klett 

 FIZIKA:  
o 8. razred: Moja prva fizika 1, učbenik, Modrijan in samostojni delovni 

zvezek Moja prva fizika1, Modrijan 
o 9. razred: Moja prva fizika 2, učbenik, Modrijan 

 KEMIJA: 
o 8. razred: Moja prva kemija, učbenik, Modrijan 
o 9. razred: Moja prva kemija, učbenik, Modrijan 

 BIOLOGIJA: 
o 8. razred: Dotik življenja 8, učbenik, Rokus Klett 
o 9. razred: Dotik življenja 9, učbenik, Rokus Klett 

 NARAVOSLOVJE: 



 
 
 
 
 

 

25 
 

o 6. razred: Dotik narave 6, učbenik, Rokus Klett, samostojnega 
delovnega zvezka ne bomo več uporabljali 

o 7. razred: Dotik narave 7,učbenik, Rokus Klett, samostojnega 
delovnega zvezka ne bomo več uporabljali 

 TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA: 
o 6. razred: Tehnika in tehnologija 6, IZOTECH, učbenik in škatla z 

gradivom 
o 7. razred: Tehnika in tehnologija 7, IZOTECH, učbenik in škatla z 

gradivom 
o 8. razred: Tehnika in tehnologija 8, IZOTECH, učbenik in škatla z 

gradivom 

 GOSPODINJSTVO: 
o 5. razred: Gospodinjstvo 5, učbenik, Rokus Klett 
o 6. razred: Gospodinjstvo 6, učbenik in delovni zvezek, Rokus Klett 

 SODOBNA PRIPRAVA HRANE: 
 Sodobna priprava hrane, učbenik in delovni zvezek, Modrijan 

Šola naj zavzame stališče, kaj nam je bolj pomembno-zlata priznanja ali velik obseg 
različnih dejavnosti. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

o Vodenje aktiva prevzema Damjan Grobljar.  
o Tudi v prihodnje bomo učence pripravljali na tekmovanja iz fizike, kemije, 

biologije, prve pomoči, astronomije, sladkorne bolezni, naravoslovja, logike in 
matematike. 

o V šolskem letu 2019/2020 ohranjamo projekt Učilologija – zaključek tega 
projekta bo naravoslovni vikend v juniju na POŠ Vače za drugo triado. 

 

5.3.4. Aktiv tujih jezikov (TJA, NI) 

Vodja strokovnega aktiva:  Saša Setničar Jere 
Število članov aktiva: 11 
Število sestankov aktiva: 5 
 
Realizacija programa: 
Začrtani program je bil izpeljan. Glavni poudarki: projekt aktiva Slovenia [I/EYE 
Slovenia] (s podprojektom bralni nahrbtnik (Book Bag), razstava z naslovom 
Slovenia, izvajanje interesnih dejavnosti Angleška bralna značka in Black&White 
Theatre, priprave in izvedba tekmovanj iz angleščine in nemščine, izvedba 
nadstandardnih ekskurzij v London in Gradec. 
Ostalo: oblikovanje programa aktiva, priprava in oblikovanje LDN, urejanje oglasnih 
desk (pri kabinetu TJ in učilnici TJA2), sodelovanje z učitelji DSP, šolsko svetovalno 
službo in učiteljskim zborom, izdelava IP programov in evalvacij za učence s 
posebnimi potrebami, nadarjenimi, izvirnih delovnih načrtov za učence s težavami, 
dodatno strokovno izpopolnjevanje in samoizobraževanje, pregled realizacije ur 
pouka, analiza izvedenih dejavnosti. 
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PROJEKT 
Projekt Slovenia [I/EYE Slovenia] je koordinirala Tjaša Lemut Novak. Sodelovale smo 
vse članice aktiva. V projekt so bili vključeni vsi oddelki. Poskusno smo uvajale bralni 
nahrbtnik za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razrede. Glavni cilje spodbujanje branja je 
bil dosežen. V aprilu in maj je bila na isto temo v avli šole postavljena razstava 
SLOVENIA – In the world where you can BEE anything, BEE kind. V času 
popoldanskih govorilnih ur je bil ob razstavi organiziran še dogodek z anketo in 
nagrado. 
Realizirane dejavnosti za učence: 

 aktivnosti iz domovinskih dodatkov, 
 aktivnosti povezane z rdečo nitjo – čebele/čebelarstvo, 
 minibooks za tradicionalni slovenski zajtrk, 
 stripi o čebelah, 

 recepti pri TJA, 
 priprava medenjakov pri GOS itd., 
 oddaja o svetovnem dnevu čebel na šolskem radiu. 

Realizirane dejavnosti za starše: delavnice ob razstavi na temo I/eye Slovenia – 
'BEEing Slovenian', vprašalnik o Sloveniji/'čebelah' 'Koliko poznamo/cenimo tisto, kar 
imamo v Sloveniji?' (tradicijo, naravo, floro in favno …) – izžrebali smo dobitnika 
domače nagrade. 
Od 575 učencev OŠ Gradec (od 2. do 9. razreda) je sodelovalo 383 učencev in učenk 
(66,6%). Učenci so za sodelovanje prejeli priznanja mentoric. Zaradi očitnega 
množičnega zanimanja so bo Book Bag nadaljeval v naslednjem šolskem letu kot 
samostojen projekt aktiva TJ. 
   
EKSKURZIJE 
Izvedeni nadstandardni ekskurziji sta bili uspešno izpeljani, program je bil realiziran. 
Ekskurzijo v Gradec je organizirala Darija Kokalj  v spremstvu sta bili še učiteljici 
Tadeja Ocepek in Mateja Troha. Ekskurzije se je udeležilo 37 učencev in učenk.  
Ekskurzijo v London je organizirala Saša Setničar Jere, program je bil realiziran. 
Ekskurzije se je udeležilo 23 učencev in učenk. Spremljevalna učiteljica je bila Maja 
Bregar.  
 
TEKMOVANJA 
Tekmovanje iz znanja nemščine: mentorica Darija Kokalj je na tekmovanje 
pripravljala 5 učencev, ki so se udeležili šolskega tekmovanja. 2 učenki sta se uvrstili 
na državno tekmovanje. Ena učenka je osvojila bronasto priznanje, ena pa srebrno 
na državnem. 
Tekmovanje iz znanja angleščine: mentorici Saša Setničar Jere in Irena Kokalj. V 7 
razredu je ena skupina učencev usvojila bronasto priznanje, druga skupina pa zlato 
priznanje. 
V 8. razredu so 4 učenci osvojili bronasta priznanja, ena učenka pa srebrno na 
državnem. V 9. razredih je bilo podeljenih 9 bronastih na šolskem tekmovanju, eno 
srebrno na regijskem tekmovanju in eno srebrno na državnem tekmovanju.  
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Mentorici tekmovanj Darija Kokalj in Saša Setničar Jere sta dopolnili prispevke o 
tekmovanjih na spletni strani šole z zaključnim poročilom.  
 
DELO Z NADARJENIMI UČENCI 
Na začetku šolskega leta je aktiv TJ nadarjenim učencem in ostalim ponudil ogled 
gledališke predstave Sen kresne noči v Mariboru. Zaradi majhnega števila prijav je 
bila ponujena nadomestna dejavnost »Short films«, v izvedbi Tjaše Lemut Novak in 
Saše Setničar Jere. Popoldanske delavnice se je udeležilo 8 učenk.  
 
NPZ 
Analizo NPZ za 6. razrede pripravi Almira Gregorič Kolenc. V primerjavi z državnim 
povprečjem, šestošolci OŠ Gradec zaostajajo za 7,6 %. 
 
Pomembnejši sklepi: 
SKLEP 1  
Pri zaključevanju ocen je učitelj avtonomen. Zaključevanje ocen ne temelji samo na 
aritmetični sredini, ampak tudi na celoletnem delu učenca (domače naloge, urejen in 
rešen delovni zvezek, sodelovanje pri pouku, dodatno delo, sodelovanje in dosežki na 
tekmovanjih, sodelovanje pri izven šolskih dejavnostih povezanih s predmetom: 
bralna značka, gledališki nastopi). 
 
SKLEP 2 
Glede sankcioniranja kroničnega neopravljanja domačih nalog želimo rešitev na ravni 
šoli. 
 
SKLEP 3 
Dopolnilnemu pouku na predmetni stopnji je potrebno nameniti več kot eno šolsko 
uro na teden. 
 
SKLEP 4 
Nujno potrebno je, da se ohrani ura dopolnilnega za angleščino v 4. in 5. razredu. 
 
SKLEP 5 
V šolskem leto 2019/2020 skušamo za skupno izobraževanje članic aktiva TJ 
organizirati izlet, npr. v Wales. 
 
SKLEP 6  
Za ažurnejše in enostavnejše delo bi potrebovali en prenosnik na osebo in ne enega 
na aktiv (ki ima npr. kot naš 10 članic). 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 
V naslednjem šolskem letu bomo izvajale projekt Book Bag, koordinirala ga bo Tjaša 
Lemut Novak. V projekt bodo vnesene novosti, ki bosta obeleževali dve pomembni 
obletnici v novem šolskem letu (10. februar: Tom & Jerry, 80. obletnica in Charles 
Dickens, 9. junij 2020 – 150. obletnica njegove smrti). 
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Za dopolnitev nahrbtnikov potrebujemo dodatne nahrbtnike. V letošnjem šolskem 
letu jih je doniral Rdeči križ Slovenije, a jih še potrebujemo. Želimo, da ravnatelj na 
RK Slovenije naslovi prošnjo po donaciji nahrbtnikov »Mladi za boljši svet«. Prav tako 
bo potrebno dokupiti nove knjige, za kar potrebujemo finančna sredstva.  
 
Za nadarjene učence lahko ponudimo več dejavnosti. Koordinatorici bosta Alenka 
Zupančič in Tjaša Lemut Novak. Ponudba aktiva TJ: 

 »Noč pod zvezdami«, ki bi jo izvedle v večernem času v mesecu septembru, 
ko je zunaj še dovolj toplo, 

 ogled 35. knjižnega sejma Frankfurt po Frankfurtu (26. 11. 2019 -  1. 12. 
2019) skupaj s sprehodom oz. ogledi po Ljubljani v sodelovanju z aktivom SLJ, 

 obisk Kinodvora, 
 vključitev nadarjenih učencev v medsebojno učno pomoč, ki bi se lahko 

izvajala po pouku ali ko učenci čakajo na prevoz ali izbirni predmet. Pomoč bi 
se evidentirala in evalvirala, na koncu bi lahko podelili pohvalo učencem, ki bi 
nudili pomoč (predlog Almire G. Kolenc).  

 
Izvedena bo ekskurzija v London. Koordinirala jo bo Irena Kokalj. V zvezi s to 
ekskurzijo je bila izvedena poizvedovalna anketa med letošnjimi osmošolci: 25 
učencev se je opredelilo, da gredo na izlet, 10 je bilo neodločenih. Vsi niso vrnili 
ankete. Izveden je bil sestanek z ravnateljem. Udeležila sta se ga Irena Kokalj in 
Tjaša Lemut Novak, ki je poročala o preteklih izkušnjah. Irena Kokalj je poslala 
povpraševanje na 10 agencij, cenovno najbolj ugodna in z najboljšim programom je 
agencija Twin, s katero smo že potovali. V septembru bo pred 1. roditeljskim 
sestankom za devetošolce izveden sestanek za zainteresirane starše in učence. 
Za učence, ki se učijo nemščine je želja organizirati dvo- ali tri- dnevni izlet v 
Nemčijo. Ekskurzijo bo koordinirala Darija Kokalj. 
 

5.3.5. Aktiv družboslovja in slovenščine 

Vodja strokovnega aktiva: Vanja Arhnaver 
Število članov aktiva: 12 (Bojana Kotar, Darija Kokalj, Alenka Zupančič, Bernarda 
Imperl, Dajana Maurič, Stanislava Sirk, Ana Tori, Maria Primožič, Manca Poglajen, 
Anita Mirjanić, Maja Žibert) 
Število sestankov aktiva: 4 
 
Realizacija programa: 
Aktiv slovenistov se je v šolskem letu 2018/2019 formalno sestal štirikrat, od tega je 
bil en sestanek izveden korespondenčno. Sodelovanje učiteljic je skozi celo šolsko 
leto potekalo tudi v obliki neformalnih sestankov med vsemi oz. posameznimi 
učiteljicami, preko elektronske pošte ipd. Predvsem v času pisnih ocenjevanj znanja, 
sestavljanju in vrednotenju le-teh, je bilo potrebno medsebojno dogovarjanje in 
usklajevanje. Velikokrat smo si izmenjavale izkušnje, tudi učna gradiva ali pa smo jih 
pripravljale skupaj, skratka sodelovanje med učiteljicami v aktivu je bilo skozi celo 
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leto zelo dobro. Trudile smo se tudi, da bi bila čim boljša povezava med matično šolo 
in POŠ Vače.  
 
PREGLED AKTIVNOSTI PO MESECIH 
AVGUST 

 prvi sestanek aktiva (29. 8.) 

 načrtovanje dela za novo šolsko leto 
 pregled in priprava LDN za 6., 7., 8. in 9. r. po predmetih; nov LDN za 6.r. 
 priprava programa kulturnih dni (KD) ter določitev njihovih vodij 
 priprava programa ekskurzij likovnih in glasbenih aktivnosti ter določitev vodij 

DEJAVNOSTI, NENAČRTOVANE PO LDN: 

 dobrodošlica novemu šolskemu letu (razstava v avli šole) – Maria Primožič 
 peka glinenih izdelkov za OPB, MŠ – Maria Primožič 

SEPTEMBER 

 vključitev učencev  v dodatni pouk za pripravo na Cankarjevo tekmovanje 
(Bojana Kotar in Bernarda Imperl na Vačah; organizatorka Vanja Arhnaver) 

 vključitev učencev v MPZ – Ana Tori  
 organizacija in analiza ekskurzije za 7. r. (Obpanonske pokrajine, 19. 9.) – 

Anita Mirjanić 

 vključitev učencev k dodatnemu pouku, interesnim dejavnostim 
 zunanja rekonstrukcija stene na šoli (15. 9.) – Maria Primožič, Tjaša Lemut 

Novak 

 začetek projekta Ivan Cankar in aktivnosti v povezavi z njim – celoten aktiv 
(koordinatorka Vanja Arhnaver) 

 organizacija in analiza KD za 9. r. (V Trubarjeve kraje, 14. 9.) – Bojana Kotar 
 KD Učimo se učiti za 6. r. (14. 9.)-aktiv DSP 
 organizacija in analiza KD za 8. r. (Kiparstvo in arhitektura v Litiji, 21. 9.) – 

Maria Primožič  
 obeleženje praznika: dan vrnitve Primorske k matični domovini (14. 9.) – Anita 

Mirjanić 
DEJAVNOSTI, NENAČRTOVANE PO LDN: 

 druženje z nogometašema NK Olimpija (24. 9.) – Manca Poglajen 
 ureditev panojev vseh šolskih projektov 

 
OKTOBER/NOVEMBER 

 organizacija in analiza KD za 6. r. (Filmskoglasbena fantazija in Narodna 
galerija, 23. 10.) – Ana Tori, Maria Primožič 

 organizacija in analiza KD za 7. r. (Učimo se družboslovja, 5. 10.) – Anita 
Mirjanić 

 obeleženje dneva Rudolfa Maistra (23. 11.) – Anita Mirjanić 

 sodelovanje v likovni ustvarjalnici občinske LILE 16. 10.) – Maria Primožič 
 Rastem s knjigo (16. 11.) – Stanislava Sirk 
 pevski vikend (16. – 18. 11.) – Ana Tori 

DEJAVNOSTI, NENAČRTOVANE PO LDN: 
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 sodelovanje na komemoraciji ob dnevu spomina na mrtve – Ana Tori, Vanja 
Arhnaver  

 Tajvan: predavanje in razstava na POŠ Vače (28. 11.) – Bernarda Imperl 
 razstava za dan strpnosti – Anita Mirjanić, Maria Primožič 
 ekskurzija v Kobarid ob 100-letnici konca prve svetovne vojne (11. 11.) – 

Anita Mirjanić 

 tečaj retorike (8. 10.) – Anita Mirjanić 
 peka glinenih izdelkov za POŠ Kresnice in 2. r., MŠ – Maria Primožič   

 
DECEMBER 

 Ogled opere (6. 12. in 14. 1.) – Ana Tori 
 Novoletna prireditev (13. 12. 2018) – koncert Ana Tori, scenarij Bojana Kotar 
 izvedba šolskega tekmovanja iz zgodovine (4. 12.) – Anita Mirjanić na MŠ, 

Maja Žibert na Vačah 

 izvedba šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje (11. 12.) in vrednotenje 
nalog – Bojana Kotar na matični šoli ter Bernarda Imperl na Vačah, 
organizacija Vanja Arhnaver 

 zaključek projekta Ivan Cankar in postavitev razstave v šolski avli – celoten 
aktiv 

 začetek projekta Ženske in aktivnosti v povezavi z njim – celoten aktiv 
(koordinatorka Anita Mirjanić) 

 obeleženje praznika: dan samostojnosti in enotnosti (21. 12.) – Maria Primožič 
na MŠ, Maja Žibert na Vačah 

 organizacija in izvedba kulturne prireditve ob novem letu na Vačah – Maja 
Žibert 

DEJAVNOSTI, NENAČRTOVANE PO LDN: 

 aktivno državljanstvo – obisk Državnega zbora RS in ministra za šolstvo (18. 
12.) – Anita Mirjanić 

 zgodovinski večer za 9. r. (19. 12.) – Anita Mirjanić 
 peka glinenih izdelkov za 4. r, MŠ – Maria Primožič 
 enotno oblikovanje vabila, plakatov, napovednika, programskega lista in 

sejemskih stojnic za praznični december – Maria Primožič 

 delavnica kretanja za 8. in 9. razred (7.12.) – Ana Tori 
 
JANUAR/FEBRUAR 

 drugi sestanek aktiva (9. 1.) 
 udeležba na območnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje (23. 1.) – Bojana 

Kotar 

 izvedba šolskega tekmovanja iz geografije (15. 1.) – Manca Poglajen, 
Bernarda Imperl na Vačah 

 udeležba na regijskem tekmovanju iz znanja zgodovine (5. 2.) – Anita Mirjanić 
na MŠ, Maja Žibert na Vačah 

 sodelovanje na steklo-slikarski delavnici v Hrastniku  (22. 2.) – Maria Primožič 
 obeleženje praznika: slovenski kulturni praznik (2. 2.) – Dajana Maurič na 

Vačah 
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 izvedba šolskega tekmovanja Glasbena olimpijada (4.2. MŠ, 5. 2. Vače) – Ana 
Tori 

DEJAVNOSTI, NENAČRTOVANE PO LDN: 
 sodelovanje na natečaju Bodi pisatelj – Alenka Zupančič 

 Antično steklo – ogled razstave v Mestnem muzeju Litija (24. 1.) – Anita 
Mirjanić, Maria Primožič 

 zgodovinski večer za 8. r. (25. 1.) – Anita Mirjanić 

 sodelovanje na prireditvi ob kulturnem prazniku na Geossu (3. 2.) – Bernarda 
Imperl 

 glasilo OKA – Darija Kokalj, Maria Primožič 
 
MAREC/APRIL 

 zaključek projekta Ženske s predstavitvijo in pogovorom z Vesno Vuk Godina v 
Kulturnem centru Litija (6. 3.) – koordinatorka Anita Mirjanić 

 začetek projekta Skriti pomeni simbolov z obiskom društva Heraldika 
(koordinatorka: Manca Poglajen) 

 udeležba na regijskem tekmovanju iz znanja geografije (6. 3.) – Manca 
Poglajen, Bernarda Imperl na Vačah 

 organizacija in analiza ekskurzije za 6. r. (Dinarskokraške pokrajine, 13. 3.) – 
Bernarda Imperl 

 priprava učencev na NPZ 
 organizacija in izvedba kulturne prireditve ob materinskem dnevu na Vačah 

(25. 3.) – Bernarda Imperl 

 organizacija in analiza KD za 8. r. (Po Prešernovih stopinjah, 9. 4. in 10. 4.) – 
Darija Kokalj, CŠOD  

 organizacija in analiza ekskurzije za 9. r. (Alpske in predalpske pokrajine, 10. 
4. – Manca Poglajen 

 udeležba na državnem tekmovanju iz znanja geografije (12. 4.) – Manca 
Poglajen 

 obeleženje praznika: dan upora proti okupatorju (26. 4.) – Anita Mirjanić na 
MŠ, Maja Žibert na Vačah  

 organizacija in analiza OŠ Gradec poje (17. 4.) – Ana Tori 
DEJAVNOSTI, NENAČRTOVANE PO LDN: 

 sodelovanje na Občinskem otroškem parlamentu (7. 3.) – Manca Poglajen 
 sodelovanje na Regijskem otroškem parlamentu (22. 3.) – Manca Poglajen 

 obeleženje 500 let smrti Leonarda da Vincija; razstava (26. 4.) – Anita 
Mirjanić, Maria Primožič, Katja Kotar, Stanislava Sirk 

 zaključek natečaja Lipa, simbol slovenstva – Alenka Zupančič, Bojana Kotar 
 sodelovanje na prireditvi ob dnevu zastave na Geossu (7. 4.) – Manca 

Poglajen 
 
MAJ 

 tretji (korespondenčni) sestanek aktiva (21. 5.–23. 5.) 
 nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razred (4. 5.) in sodelovanje pri 

vrednotenju testnih nalog 
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 organizacija in analiza ekskurzije za 8. r. (Obsredozemske pokrajine, 23. 5.) – 
Manca Poglajen  

 zaključek projekta Skriti pomeni simbolov; obisk društva Heraldika (15. 5.) – 
Manca Poglajen  

 zaključek Bralne značke za učence razredne stopnje podružničnih šol (30. 5.) – 
Stanislava Sirk 

 zaključek Bralne značke za učence razredne stopnje matične šole (31. 5.) – 
Stanislava Sirk 

DEJAVNOSTI, NENAČRTOVANE PO LDN: 

 razstava in program ob obletnici Majniške deklaracije (8. 5.) – Anita Mirjanić, 
Ana Tori 

 publikacija Zgodovina napisana s črno; zgodbe učencev 9. r. POŠ Vače – Maja 
Žibert 

 oblikovanje logotipa za potisk za šolsko ekipo Litijskega teka – Maria Primožič 
 ogled razstave Cloveka nikar v solski avli MŠ z ucenci 9. V, Maja Žibert. 

 
JUNIJ/JULIJ 

 četrti sestanek aktiva (11. 6.) 
 organizacija in analiza KD za 7. r. (Muljava, 6. 6.) – Alenka Zupančič 
 analize rezultatov NPZ – za 6. r. Bernarda Imperl, za 9. r. Bojana Kotar, Maria 

Primožič za LUM v 9. r. 

 sodelovanje na KD za 9. r. (Valeta, 15. 6.) – Alenka Zupančič 
 oblikovanje EX- librisov za bilten devetošolcev – Maria Primožič 
 evalvacija dela aktiva 

 načrtovanje in smernice za delo naprej 
 obeleženje praznika: dan državnosti (24. 6.) – Vanja Arhnaver na MŠ in Maja 

Žibert na Vačah  

 zaključeni natečaji s področja LUM: TRIGLAV, MOJ DOM; NARAVNE IN DRUGE 
NESREČE; LIKOVNI SVET OTROK (OD DETAJLA K CELOTI); MEDNARODNI 
MODNI NATEČAJ SŠOF; CVETJE, OŠ MARIJE VERE KAMNIK; BARVA V 
GRAFIKI – Maria Primožič 

DEJAVNOSTI, NENAČRTOVANE PO LDN: 

 knjiga Pika nogavička; Samo Nagode in Živa Nagode – POŠ Vače 
 šolsko glasilo OKA – Darija Kokalj, Maria Primožič  
 peka glinenih izdelkov za POŠ Jevnica – Maria Primožič 
 sodelovanje na 15. dnevu Geossa, Petrov dan (MPZ Vače) – Ana Tori 
 športno druženje predstavnikov Šolske skupnosti na OŠ Gabrovka-Dole – 

Manca Poglajen 
Natančne analize so priložene k zapisnikom aktiva oz. so že bile oddane vodstvu šole. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu:  
Predlogi za KD v šolskem letu 2019/20: 
6.r. 

 Glasbene reke in Narodna galerija 
 Obisk gledališča 
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 Učimo se učiti (DSP) 
7.r. 

 Zgodovina naših krajev 
 Obisk gledališča 
 Muljava 
 Rastem s knjigo (1 ura) 

8.r. 

 Kiparstvo in arhitektura  
 Obisk gledališča 

 Po Prešernovih stopinjah 
9.r. 

 V Trubarjeve kraje 

 Obisk gledališča 
 Valeta 

Ekskurzije: 

 Dinarskokraške pokrajine (6.r.) 
 Obpanonske pokrajine (7.r.) 
 Obsredozemske pokrajine (8.r) 
 Alpske in predalpske pokrajine (9.r.) 

 
Aktivnosti s področja GUM: 

 Ogled opere 
 Novoletna prireditev 
 OŠ Gradec poje 
 Zborovski bum 

 
Projekti: 

 Igriva arhitektura (POŠ Vače) 
 Slovenija (2019/20 in 2020/21) 
 Afrika (POŠ Vače) 

 

5.3.6. Aktiv športnih pedagogov 

Vodja strokovnega aktiva: Petra Kobe 
Število članov aktiva: 6 
Število sestankov aktiva: 4 
 
Realizacija programa: 
V šolskem letu 2018/19 so bile realizirane vse načrtovane dejavnosti: 
ŠPORTNI DNEVI: 

 6.RAZRED: 
o POHOD: Petra Kobe 
o ŠPORTNE IGRE: Tjaša Končina 
o ZIMSKI ŠD: Srečko Somrak 
o PLAVANJE: Petra Kobe 
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o V CŠOD 

 7. RAZRED: 
o POHOD: Petra Kobe 
o ZIMSKI: Srečko Somrak 
o ATLETIKA: Petra Kobe 
o ŠPORTNE IGRE: Srečko Somrak 
o V CŠOD 

 

 8. RAZRED: 
o POHOD: Tjaša Končina 
o PLAVANJE LAŠKO: Srečko somrak 
o ZIMSKI: Srečko Somrak 
o ATLETIKA: Tjaša Končina 
o PREDAJA KLJUČA IN ŠPORTNE IGRE: Nuška Mlekuž 

 
 9. RAZRED: 

o POHOD: Srečko Somrak 
o ZIMSKI: Srečko Somrak 
o RAZLIČNE ŠPORTNE VSEBINE: Tjaša Končina 
o ATLETIKA: Petra Kobe 
o PREDAJA KLJUČA IN ŠPORTNE IGRE: Nuška Mlekuž 

 
V 6. razredu je bil en športni dan realiziran v ZŠN, v 7. razredu pa v CŠOD. 
Na POŠ Vače je bila koordinatorka in vodja športnih dni Nuška Mlekuž. 
 
LŠN IN ZŠN: 
Letna šola v naravi je bila tudi v tem šolskem letu izvedena v Žusterni (17. 9.- 21. 9. 
2018). Vodja je bila Judita Nemeček. Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji.  
Zimska šola v naravi je bila letos izvedena na novi lokaciji in sicer v CŠOD v Bohinju, 
učenci pa zaradi pomanjkanja snega niso smučali na Voglu, temveč na manjšem 
smučišču Senožeta in na Soriški planini. Sama namestitev in program, ki ga ponuja 
CŠOD je bil za učence zelo kvaliteten in pester. Vodja ZŠN je bil Srečko Somrak. 
 
IZVEDBA PLAVALNEGA TEČAJA ZA 3. RAZREDE: 
V mesecu aprilu smo izvedli plavalne tečaje za vse učence 3. razredov naše šole. 
Učenci matične šole so imeli plavalni tečaj od 1. 4. 2019 do 9. 4. 2019. Skupaj je bilo 
36 učencev 3. a in 3. b. Učitelji, ki so učili plavanje v tej skupini so bili: Petra Kobe, 
Tjaša Končina in Srečko Somrak. 
Učenci vseh podružnic so imeli plavalni tečaj od 10. 4. 2019 do 18. 4. 2019. Teh 
učencev je bilo skupaj 48. Plavalni učitelji so bili: Maruša Krnc, Andrejka Setničar, 
Nuška Mlekuž in Nuška Štros 
Vsi učenci so napredovali glede na začetno stanje, razen učencev, ki so bili odsotni 
zaradi bolezni.  
 
PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE: 
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Športni pedagogi smo se udeležili vseh izobraževanj, ki so bila organizirana s strani 
šole.  
 
PROJEKTI: 
V sodelovanju z učiteljicami od 1. do 5. razreda, se je izvajal projekt KDOR SE GIBA 
JE ZDRAV KOT RIBA. V okviru tega projekta je bil v mesecu septembru izveden šolski 
kros, pohod na Krvavec, potekale so različne gibalne dejavnosti, v mesecu juniju so 
se učenci, učitelji in starši udeležili Litijskega teka. 11. 5. smo izvedli športno 
druženje z OŠ Litija (4., 5. razredi), 4. 6. pa še z OŠ Šmartno (4. razredi). 
 
Na POŠ Vače je potekal projekt Aktivno v središču, v katerega so bile zajete različne 
športne dejavnosti. 
 
POSODOBITEV ŠPORTNIH REKVIZITOV NA MATIČNI ŠOLI IN PODRUŽNICAH: 
Za POŠ Jevnica so bili v mesecu februarju kupljeni športni rekviziti v vrednosti 444 €, 
za POŠ Hotič prav tako športni rekviziti v vrednosti 460 € in za POŠ Kresnice rekviziti 
v vrednosti 580 €.  
Na matični šoli so bila kupljena tri kolesa za spinning v vrednosti 1.200 €, za potrebe 
organizacije finala državnega prvenstva v nogometu so bile kupljene 4 nogometne 
žoge. Za potrebe OPB so bile v mesecu aprilu kupljene žoge, kolebnice in obroči v 
vrednosti 158 €.  
V mesecu maju sta bila v šolski telovadnici zamenjana oba glavna koša. Nova koša 
sta nastavljiva po višini. 
Na matični šoli je bila nameščena zunanja plezalna stena, ki je namenjena predvsem 
učencem razredne stopnje. Zasluge za to pa gredo Andreji Bregar Rop. 
 
Na matični šoli je še vedno potrebno preplastiti asfalt na igrišču za nogomet, črte pa 
je začasno zarisal hišnik. Predlagamo tudi zaris črt za dve igrišči za med dvema 
ognjema.  
Na hodniku razredne stopnje predlagamo namestitev talnih nalepk z gibalnimi 
nalogami, to pa bi bilo izvedljivo tudi zunaj, pred plezalno steno. 
V veliki telovadnici je potrebno zamenjati zaščitno oblogo. Obstoječa je raztrgana in 
pod njo odpada omet. Potrebno je tudi narediti dolgoročni načrt zvočne adaptacije 
telovadnice. V letošnjem letu smo pridobili dva predračuna za zvočno izolacijo 
telovadnice. Ena je od Žoli Športa (cca 55.000 eur) in druga od AB športa (50.000 
eur). 
 
Natančen seznam potreb za nabavo športnih rekvizitov v prihodnjem šolskem letu bo 
dokončno izoblikovan do septembra 2019. 
 
DRUŽABNA SREČANJA ŠPORTNIH PEDAGOGOV IN OSTALIH UČITELJEV NA ŠOLI 

 2 odbojkarski tekmi med učenci in učitelji v tednu športa (28.9. 2019) in 21. 
12. 2018 (izvedeno tudi na Vačah v drugem terminu). 

 Športni vikend v Planici 22., 23., 24. 2. 2019. 
 Rekreacija za učitelje – v letu 2018/2019 ni bila obiskana. 
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 Litijski tek – 8. 6. 2019. 
 Zaključno športno druženje 2. 7. 2019 v ŠRC Reka. 

 
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI KOT POPESTRITEV POUKA IN MOTIVACIJA UČENCEV 

 Uvedba rekreativnega odmora. 
 Uporaba spinning koles med urami športa, še posebej za učence, ki zaradi 

različnih poškodb niso smeli telovaditi, lahko pa so kolesarili. 

 Organizacija dveh delavnic za nadarjene učence, ena je bila izvedena v 
mesecu novembru (funkcionalna vadba), druga pa v mesecu maju (tekaška 
delavnica). Obisk na obeh delavnicah je bil dober. 

 Uporaba IKT tehnologije – predvsem pri gimnastiki.  
 Ogled treninga smučarskih poletov v Planici in pohod v Tamar, 21. 3. 2019. 

 
TEKMOVANJA: 
Udeležili smo se vseh načrtovanih šolskih športnih tekmovanj razen rokometa 
(nezadostno število tekmovalk) in atletike, ki je zaradi slabega vremena odpadla. 
Sodelovali smo na naslednjih šolskih športnih tekmovanjih: 

 LJUBLJANSKI MARATON 
 OBČINSKO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE 

 REGIJSKO TEKMOVANJE MLADINA IN GORE – STAREJŠI IN MLAJŠI UČENCI 
 OBČINSKO TEKMOVANJE V NOGOMETU ZA STAREJŠE UČENCE 
 PODROČNO TEKMOVANJE V NOGOMETU ZA STAREJŠE UČENCE 
 PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENKE 
 PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENCE 

 DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADINA IN GORE – STAREJŠI UČENCI 
 ČETRTFINALNO TEKMOVANJE V NOGOMETU ZA STAREJŠE UČENCE 
 POLFINALNO TEKMOVANJE V NOGOMETU ZA STAREJŠE UČENCE 
 FINALNO TEKMOVANJE V NOGOMETU ZA STAREJŠE UČENCE 
 ŠPF – PODROČNO TEKMOVANJE  
 DRŽAVNO TEKMOVANJE V RAFTINGU – 2. mesto 

 DRŽAVNO TEKMOVANJE V VELIKEM KANUJU – 3. mesto 
 LITIJSKI TEK – 1. mesto: Luka Zupan, 2. mesto: Mark Lanšček, 1. mesto: 

Anita Jakupović 
 Letos so našo šolo na Litijskem teku zastopale tri ekipe učiteljev in dve ekipi staršev.  
 
ORGANIZACIJA TEKMOVANJ: 
V šolskem letu 2018/2019 smo organizirali: 

 PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENCE 
 PODROČNO TEKMOVANJE V ODBOJKI ZA STAREJŠE UČENKE 
 ČETRFINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V NOGOMETU 
 FINALE DRŽAVNEGA PRVENSTVA V NOGOMETU 

 
IZVEDBA ŠVK TESTIRANJA: 
Aktiv športnih pedagogov je pomagal pri izvedbi testiranja za ŠVK na razredni stopnji 
na matični šoli in podružnicah. Na MŠ se je letos testiranje za ŠVK izvajalo med urami 
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športa. Kljub temu, da smo s testiranjem začeli že meseca marca, pa se le-to zaradi 
slabega vremena in pomanjkanja opreme za testiranje, zavleklo tudi še v mesec junij 
 
Pomembnejši sklepi: 

 Vodja aktiva kljub izraženi želji po zamenjavi, ostaja Petra Kobe. 
 Spremeni se lokacija zimske šole v naravi. Nova lokacija bodo Kope. 
 V prihodnjem letu se oživi rekreacija za učitelje. 
 Študijske skupine v mesecu avgustu (23. 8. 2019) se bosta udeležila Matej 

Bajde in Petra Kobe. 

 Zaključi se projekt KDOR SE GIBA JE ZDRAV KOT RIBA. 
 Nadarjene učence na športnem področju se predlaga na podlagi XT vrednosti 

ŠVK. 

 Nujno je potrebno kupiti vsaj še en komplet rekvizitov za izvedbo ŠVK 
testiranja, ki bi bil namenjen samo podružnicam. To bi olajšalo in pospešilo 
sam potek testiranja. 

 V mesecu avgustu športni pedagogi izvedemo kratko izobraževanje o izvedbi 
ŠVK testiranja za razredne učiteljice. 

 V kabinetu za šport je potrebno urediti boljšo brezžično internetno povezavo, 
ker je trenutna zelo slaba in je ob uporabi dveh računalnikov naenkrat večkrat 
motena. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Potrebna bi bila  prenova športnega kabineta in zvočna izolacija telovadnice. 
 Organizacija šolskega krosa, vendar se je potrebno v naprej dogovoriti z NK 

Litija o uporabi prostora. V primeru, da ne dobimo dovoljenja, bo potrebno 
poiskati novo lokacijo. Za izvedbo krosa predlagamo 2. teden v septembru. 

 Še naprej bomo sodelovali z lokalnimi športnimi društvi in zavodi.  

 Športni pedagogi si (še vedno in še bolj) želimo športne opreme (trenirke).  
 Predlagamo, da bi si šola za tisti teden, ko gredo petošolci v LŠN v Žusterno 

izposodila toliko supov, kot bo plavalnih skupin.  

 Predlagamo izvedbo športnega vikenda za nadarjene. 
 

5.3.7. Aktiv OPB 

Vodja strokovnega aktiva: Ines Štaut 
Število članov aktiva: 13 
Število sestankov aktiva: 10 
 
Realizacija programa: 
V programu smo imeli predvidenih 8 sestankov. Zaradi izrednih dogodkov smo jih 
imeli 10: 

 Prvega smo realizirali z uvodnim aktivom v avgustu, kjer smo skupaj pripravili 
letni delovni načrt za podaljšano bivanje, pripravili obrazec za starše za 
pridobitev informacij o prisotnosti otroka v OPB-ju in jih seznanili s pravili 
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podaljšanega bivanja. Pogovorili smo se o sami organizaciji v OPB ter se 
dogovorili, v katerih projektih bomo sodelovali. 

 Drugi aktiv je bil realiziran v oktobru. 
Dnevni red: 
1. Tekoča problematika v OPB 
2. Začetek projektov na POŠ in celoletnega projekta na MŠ Šolski vrtiček 
3. Priprava na prednovoletne dejavnosti. Predlogi in izmenjava idej, mnenj itd. 
4. Glasovanje za strokovno ekskurzijo 
5. Razno 

Na aktivu smo med drugim govorili, kaj spremeniti, da bodo učenci bolj 
motivirani za pisanje domačih nalog in sprejeli sklep, da bomo šli v OPB pred 
samostojnim učenjem, vsak dan, tudi v slabšem vremenu, vsaj za nekaj minut 
ven na igrišče. Sklepa smo se držali in ugotovili, da je to zelo pozitivno vplivalo 
na učence, saj so bili pri domačih nalogah veliko bolj zbrani. Bilo je tudi manj 
vedenjskih težav.  

 Tretji aktiv je bil predviden v decembru in sicer kot “team building”. Namesto 
tega smo imeli izredni sestanek, ki smo ga sklicali po dogodku, ki se je zgodil 
na matični šoli. Dogovarjali smo se o evidentiranju prihodov in odhodov 
učencev iz šole. In se dogovorili, da bomo oblikovali bolj podroben obrazec za 
starše glede odhajanja otrok iz OPB. Učiteljice OPB, ki poučujemo na matični 
šoli, smo imele zaradi oblikovanja novega obrazca za starše še en sestanek 
skupaj z ravnateljem, na katerem smo se dogovorili, da posodobljen obrazec v 
tem šolskem letu razdelimo samo tistim staršem, pri katerih so nejasnosti 
glede odhajanja otrok iz OPB. Na sestanku smo dobili idejo, da pripravimo 
zbiralno akcijo igrač za učence v podaljšanem bivanju. Z akcijo smo začeli še 
pred novoletnimi počitnicami. 

 Peti aktiv je bil realiziran januarja. 
Dnevni red:  
1. Poročanje o poteku projektov  
2. Analiza prednovoletnih dejavnosti  
3. Zbiralna akcija igrač za oddelke OPB v sodelovanju s predmetno stopnjo in 
gimnazijo Litija  
4. Tekoča problematika pri delu v OPB  
5. Razno 

Zbiralna akcija v sodelovanju s predmetno stopnjo ni stekla tako kot smo si 
želeli, smo pa kljub temu dobili nekaj uporabnih igrač. Učiteljica Urška Pišek se 
je povezala z Gimnazijo Litija in gimnazijcem 3. letnika. Za naše učence so 
zbrali veliko igrač, katere so učencem predali v petek, 1. 2. 2019. 

 Šesti aktiv smo imeli v mesecu februarju, na katerem nam je bila 
predstavljena nova ureditev nadomeščanj na OŠ Gradec. Ker smo v 
podaljšanem bivanju učitelji z različno izobrazbo, je bil sprejet sklep, da naj 
učitelji OPB nadomeščajo predmet, za katerega imajo primerno izobrazbo. 

 V aprilu smo realizirali sedmi aktiv.  
Dnevni red: 
1. Predstavitev nove članice aktiva OPB 
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2. Poročanje o poteku projektov 
3. Priprava in organizacija druženja s starši v mesecu maju: Čajanka 
4. Zbiranje idej za ureditev razstave aktiva OPB v mesecu juniju 
5. Zbiranje idej za zaključek dela v OPB v šolskem letu 2018/2019 
6. Tekoča problematika pri delu v OPB 
7. Razno 

Sprejeli smo sklep: S  šolskim letom 2019/2020 naj velja, da ima, kdor je 
vključen v oddelek podaljšanega bivanja, šolsko prehrano (malico, kosilo, 
popoldansko malico). Obrok od doma lahko učenci v šolo prinesejo le takrat, 
kadar je v obroku prisotno živilo, ki ga zaradi verskih ali alergijskih razlogov ne 
uživajo. 
V okviru aktiva smo sodelovali pri pripravi scene za šolski novoletni koncert in 
prireditev OŠ Gradec poje. 

 V programu smo imeli tudi aktiv na šolskem vrtu v Jevnici. Realiziran je bil 20. 
6. 2019. 

 V zadnjem tednu v juniju smo imeli še dve zaključni seji. Na prvi smo 
analizirali delo aktiva v šolskem letu 2018/2019, pripravili predloge za 
naslednje šolsko leto, se pogovorili o urejanju dokumentacije v e-Asistentu. Na 
drugi smo ravnatelju poročali o delu aktiva v šolskem letu 2018/2019 ter 
predstavili svoje ideje in predloge za naslednje šolsko leto. 

 
Pomembnejši sklepi: 
Na uvodnem aktivu je bil sprejet sklep, da bodo učenci vsak dan vsaj nekaj minut 
zunaj na svežem zraku, kljub slabšemu vremenu. To se obrazloži tudi staršem na 
roditeljskem sestanku. 
Sklep 2: Ko starš pride po otroka, ga mora odpeljati takoj.  
Sklep 3: V prihodnjem šolskem letu damo večji poudarek na prosto igro in jo 
vključimo v  LDN. 
Sklep 4: Na naslednjem roditeljskem sestanku se staršem ponovno pove, da če gre 
njihov otrok sam domov ob določeni uri, je njegova pot domov njihova odgovornost 
oz. odgovornost učenca. Starši lahko po telefonu preverijo ali je otrok odšel domov 
ob določeni uri. 
Sklep 5: Na novo sestavljen obrazec bomo začeli uporabljati z novim šolskim letom. 
Sklep 6: Predlagamo, da učitelji OPB-ja nadomeščajo predmet za katerega imajo 
primerno izobrazbo. 
Sklep 7: S šolskim letom 2019/2020 naj velja, da ima, kdor je vključen v oddelek 
podaljšanega bivanja, šolsko prehrano (malico, kosilo, popoldansko malico). Obrok 
od doma lahko učenci v šolo prinesejo le takrat, kadar je v obroku prisotno živilo, ki 
ga zaradi verskih ali alergijskih razlogov ne uživajo. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 V naslednjem šolskem letu bomo nadaljevali s projektom Šolski vrtiček. Tako 
na matični, kot na podružničnih šolah. 

 V letošnjem šolskem letu smo uvedli nekoliko drugačen sistem razdelitve 
učencev po skupinah, kar se je izkazalo za dobro, zato bomo s takšnim 
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sistemom nadaljevali. Držali se bomo normativov in učence razdelili v šest 
mešanih skupin. Izvedli bomo še kakšno zbiralno akcijo igrač. Kot aktiv bomo 
sodelovali pri pripravah scen za šolske prireditve. Tudi v prihodnjem šolskem 
letu načrtujemo aktiv na šolskem vrtu v Jevnici. 

 “Team building”  bomo imeli v novem šolskem letu v jesenskem času. 
 

5.3.8. Aktiv dodatne strokovne pomoči 

Vodja strokovnega aktiva: Andreja Bregar Rop 
Število članov aktiva: 12 
Število sestankov aktiva: 10 
 
Realizacija programa: 

 predstavitev IP- jev in timski sestanki s starši 
 projekt » Migalnice « in umeščanje gibanja v pouk v sodelovanju z ga. Majdo 

Končar 

 popoldanska srečanja otrok in staršev s ciljem optimalnega razvijanja 
motorične koordinacije 

 » Plezalnica « na zunanji steni telovadnice na MŠ 
 delavnice PRIMI ŠOLO ZA  ROGE 4. do 9. razred 
 aktivno sodelovanje na novoletnem sejmu  

 aktivno sodelovanje na novoletni prireditvi 
 uspešno izpeljane delavnice za starše v mesecu februarju v okviru GU 
 pomoč in svetovanje v primeru učenca s SUT 
 izvajanje učne pomoči 
 sodelovanje z zunanjimi institucijami v okviru aktiva 
 redne evalvacije in timski sestanki 

 izredne govorilne ure 
 timski evalvacijski sestanki s starši ob zaključku šolskega leta z analizo dela, 

ter načrtovanjem za prihodnje šolsko leto 

 priprava dokumentacije  za usmerjanje in preverjanje odločb (predlogi za 
povečano število ur dodatne strokovne pomoči) 

 logopedske obravnave 
 oblikovanje zloženk o PP 
 sodelovanje z ostalimi aktivi 
 izdelava didaktičnih pripomočkov 
 izlet v živalski vrt Zagreb za učence DSP od 4.do 9.razredov 

 študij strokovne literature in skrb za uvajanje novosti in izsledkov raziskav v 
tekočem vzgojno izobraževalnem delu 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Odpravljanje primanjkljajev pri otrocih s PP in poudarek na sočasnem delu s 
starši. 

 Krepitev timskega sodelovanja med učitelji posameznih aktivov in ozaveščanje 
pomena našega dela - ozaveščanje o empatiji in drugačnosti. 
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 Srečanja s starši in otroki v okviru Šole za starše. 
 Širjenje projekta »Migalnice« v 3.razrede MŠ in PŠ. 
 Nadaljevanje projekta z ga. Majdo Končar za 1. razred. 
 Nadarjeni učenci-sodelovanje pri vsebinah » Socialne veščine «. 

 Učenje otrok na OŠ Gradec občutka, da so vredni, da so zadovoljni – le 
zadovoljen otok se lahko uči. 

 

5.4. Poročilo o delu Sveta zavoda 

V začetku šolskega leta 2018/2019 so Svet zavoda OŠ Gradec sestavljali naslednji 
člani: 

 predstavniki ustanoviteljice: Tjaša Brinovec Obolnar, Filip Fele in Marko Zajc, 
predstavniki staršev: Nada Golouh, Sebastjan Gorenc in Janez Žgajnar ter 
predstavniki zaposlenih: Mateja Gorše, Anita Kušar, Urška Pišek, Tadeja 
Resnik in Tanja Vesel. 

 
Člani Sveta zavoda OŠ Gradec so se v šolskem letu 2018/2019 sestali na treh rednih 
ter osmih korespondenčnih sejah. 
 
Svet zavoda OŠ Gradec se je prvič sestal 27. 9. 2018 na 11. (redni) seji, na kateri 
so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 11. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje g. Sebastjanu Gorencu 
mandat v Svetu zavoda OŠ Gradec za naslednje mandatno obdobje. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 8. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4:  Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepa 9. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 10. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 6: Svet zavoda OŠ Gradec pozove Zdravstveni dom Litija k 
skupnemu iskanju rešitev v zgodnji obravnavi otrok na področju logopedije, 
specialne pedagogike in psihologije.  

 SKLEP št. 7: Svet staršev naj ozavešča in vzpodbuja starše o pomembnosti 
udeležbe na predavanjih, ki jih organizira OŠ Gradec z namenom spodbujanja 
primernega ravnanja pri vzgoji, ki pripomore k optimalnemu in celostnemu 
razvoju otrok.  

 SKLEP št. 8: Svet zavoda na podlagi analize šolske svetovalne službe o 
povečanju števila otrok, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, poziva 
ravnatelja in strokovne delavce šole, da dosledno upoštevajo 5-stopenjski 
model pomoči za otroke z učnimi težavami ter da redno preverjajo, ali so se 
učne težave pri učencih z dodatno strokovno pomočjo zmanjšale do te mere, 
da odločbe morda ne potrebujejo več. 
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 SKLEP št. 9: Svet zavoda se je seznanil s Poročilom o realizaciji LDN OŠ 
Gradec za šolsko leto 2017/2018. Svet zavoda potrjuje Poročilo o realizaciji 
LDN OŠ Gradec za šolsko leto 2017/2018. 

 SKLEP št. 10: Svet zavoda potrjuje Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko 
leto 2018/2019. 

 SKLEP št. 11: Svet zavoda potrjuje Vzgojni načrt OŠ Gradec. 
 SKLEP št. 12: Svet zavoda OŠ Gradec se je seznanil z gibanjem fiksnih 

mesečnih stroškov zavoda in ugotovil istočasno povečanje stroškov in 
zmanjšanje sredstev ustanoviteljice, kar daje mnenju iz revizijskega poročila 
stvarno veljavo. 

 SKLEP št 13:  Svet zavoda OŠ Gradec bo na osnovi predstavljenega poročila 
pripravil zahtevo ustanoviteljici za zagotovitev povečanja sredstev za kritje 
dejanskih materialnih stroškov. 

 
12. seja Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je potekala od 22. 10. 2018 do 30. 10. 
2018, je bila korespondenčna. Sprejet je bil sklep: 

 SKLEP  – 12 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 11. seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 
13. (korespondenčna) seja Sveta zavoda OŠ Gradec je potekala od 5. 11. 2018  
do 12. 11. 2018. Sprejet je bil sklep: 

 SKLEP  – 13 KS: Svet zavoda OŠ Gradec na predlog knjižničarke ge. Sirk in 
računovodkinje ge. Kanduč potrjuje vrednost ene enote knjižničnega gradiva 
na lokaciji POŠ Jevnica, in sicer v višini 9,18 evrov. 

 
Na 14. (korespondenčni) seji Sveta zavoda OŠ Gradec (5. 12. 2018 do 13. 12. 
2018) je bil zaradi nujnih investicij v ogrevalni sistem na POŠ Vače sprejet rebalans 
Finančnega načrta OŠ Gradec. Sprejet je bil sklep:  

 SKLEP  – 14 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje rebalans finančnega načrta 
za leto 2018. 

 
15. (korespondenčna) seja Sveta zavoda OŠ Gradec je potekala od 3. 1. 2019 
do 11. 1. 2019. Sprejet je bil sklep: 

 SKLEP  – 15 KS: Svet zavoda OŠ Gradec na predlog knjižničarke ge. Sirk 
potrjuje vrednost ene enote knjižničnega gradiva na lokaciji OŠ GRADEC – 
matična šola, in sicer v višini 6,26 evrov. 

 
Na 16. (redni seji), 21. 2. 2019, so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje razširjeni dnevni red 16. redne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 2: G. Filip Fele, član Sveta zavoda OŠ Gradec – predstavnik 
ustanoviteljice, je bil dne 6. 2. 2019 imenovan za podžupana Občine Litija. 
Zaradi nezdružljivosti funkcij Svet zavoda OŠ Gradec pozove Občino Litija, da 
imenuje novega predstavnika ustanoviteljice. 
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 SKLEP št. 3: Svet zavoda pooblašča Matejo Gorše, predsednico sveta zavoda, 
da županu Občine Litija pošlje POZIV za imenovanje novega predstavnika v 
Svet zavoda OŠ Gradec. V dopisu naj se navede tudi, da naj Občina Litija 
novega člana imenuje v najkrajšem možnem času, najkasneje do začetka 
aprila, pred naslednjo sejo sveta zavoda. 

 SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 12. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 13. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 6: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 14. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 15. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 8: Svet zavoda potrjuje Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2018. 

 SKLEP št. 9: Svet zavoda potrjuje Inventurno poročilo OŠ Gradec za leto 2018. 
 SKLEP št. 10: Del sredstev presežka prihodkov nad odhodki v višini 30.577 € 

se v letu 2019 nameni za nakup osnovnih sredstev in investicijsko 
vzdrževanje. 

 SKLEP št. 11: Svet zavoda potrjuje Finančni načrt za leto 2019.   

 SKLEP št. 12: Svet zavoda se je seznanil s planom po denarnem toku za leto 
2019. 

 SKLEP št. 13: Svet zavoda pooblašča predsednico sveta zavoda, da zastavi 
vprašanje vodstvu ZD Litija v povezavi s stanjem glede pridobitve kadra za 
zgodnjo obravnavo otrok. 

 SKLEP št. 14: Svet zavoda imenuje koordinacijsko skupino, ki bo preučila 
možnost kandidiranja OŠ Gradec na aktualnih razpisih. Koordinacijska skupina 
bo vodila dialog tudi z ostalimi deležniki (ustanoviteljico, Razvojnim centrom 
Srce Slovenije, vladnimi službami idr.). Za vodjo koordinacijske skupine se 
imenuje Urško Pišek, za člane skupine pa ravnatelja Damjana Štrusa, 
predstavnika staršev Miho Jančarja in predsednico Sveta zavoda OŠ Gradec 
Matejo Gorše. 

 
Ker je Občinski svet Občine Litija na 3. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine 
Litija za leto 2019, dopolnjen s sprejetim amandmajem, in tako Osnovni šoli Gradec 
namenil 8.000 € dodatnih investicijskih sredstev, smo na 17. (korespondenčni) 
seji (10. 4. 2019 – 12. 4. 2019) sprejeli rebalans finančnega načrta s sklepom: 

 SKLEP - 17 KS : Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje rebalans finančnega načrta 
za leto 2019. 

 
Članstvo v Svetu zavoda OŠ Gradec se je v aprilu nekoliko spremenilo. S sklepom 
Občine Litija je g. Filipa Feleta zamenjala nadomestna predstavnica ustanoviteljice 
ga. Petra Bukovšek Batič. 
 
Na 18. (redni) seji Sveta zavoda OŠ Gradec, 23. 4. 2019, so člani sprejeli sklepe: 
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 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje razširjeni dnevni red 18. redne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje ge. Petri Bukovšek Batič 
mandat v Svetu zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklepe 16. redne seje Sveta 
zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 17. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 5: Svet zavoda OŠ Gradec se je seznanil z Revizijskim poročilom za 
leto 2018. 

 SKLEP št. 6: Iz revizijskega poročila, v katerem revizor ugotavlja, da je prišlo 
do neskladja med prihodki, ki jih je OŠ zagotovila občina v dejanski višini  
160.272 €, in odhodki, ki jih zavodu mora pokrivati občina po 82. členu 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in so v letu 2018 
dosegli 172.642 €, je razvidno, da je nastal finančni primanjkljaj v višini  
12.370 € (konstantno ga je bilo zaslediti tudi v preteklih letih), kar z drugimi 
besedami pomeni, da določen delež »občinskih« materialnih stroškov 
pokrivajo drugi financerji (dejavnosti), s čimer je kršeno načelo namenskosti 
porabe virov, ki jih OŠ zagotavljajo financerji. Glede na pretekle izkušnje 
ugotavljamo, da bo primanjkljaj 12.000 €  izkazan tudi v letu 2019. Zato 
pozivamo ustanoviteljico, da v letu 2019 zagotovi dodatna sredstva. 

 SKLEP št. 7: Svet zavoda pooblašča predsednico, da ustanoviteljici (Občini 
Litija) posreduje sklep št. 6, ki je bil sprejet na 18. redni seji sveta zavoda. 

 SKLEP št. 8: Člani sveta zavoda bodo ocene za ugotavljanje delovne 
uspešnosti ravnatelja podali tajno. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 9: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne 
uspešnosti ravnateljev je g. Damjan Štrus za leto 2018 skladno z obdobjem 
opravljanja funkcije dosegel 92,34 % vrednost. 

 
Na 19. (korespondenčni) seji sveta zavoda, 24. 5. 2019 – 2. 6. 2019, so člani 
sprejeli sklep: 

 SKLEP – 19 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 18. seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 
Na 20. (korespondenčni) seji, 1. 7. 2019 – 15. 7. 2019, so člani sveta zavoda 
sprejeli sklep: 

 SKLEP – 20 KS: Svet zavoda OŠ Gradec se je seznanil s kadrovskim načrtom 
OŠ Gradec za obdobje od 1. 1. 2019 do 1. 1. 2020. 

 
Na 21. (korespondenčni) seji Sveta Zavoda, 20. 8. 2019 – 28. 8. 2019, so člani 
sprejeli sklep: 

 SKLEP – 21 KS: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema načrt dela Sveta zavoda OŠ 
Gradec za šolsko leto 2019/2020. 
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Zapisniki sej so objavljeni na spletni strani šole: 
http://www.osgradec.si/category/svet-sole/ . 
 

5.5. Poročilo o delu Sveta staršev 

Svet staršev so v preteklem šolskem letu sestavljali predstavniki posameznih 
oddelkov (39 predstavnikov). Predsednica sveta staršev je gospa Nada Golouh. 
 
Svet staršev OŠ Gradec je v šolskem letu 2018/2019 izvedel tri seje sveta staršev. 
Na 1. seji Sveta staršev OŠ Gradec so bile obravnavane naslednje vsebine: 

 Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2017/2018. 

 Letni delovni načrt OŠ Gradec za šol. leto 2018/2019. 
 Predstavitev predloga ravnatelja o nadstandardnih storitvah OŠ Gradec za šol. 

leto 2018/2019. 

 Vzgojni načrt OŠ Gradec. 
 Izvolitev oz. potrditev članov v organe šole. 
 Izvolitev oziroma potrditev predstavnika sveta staršev za komunikacijo z 

občino. 

 Delo šolskega sklada  
  
Na 2. seji Sveta staršev OŠ Gradec so bile obravnavane naslednje vsebine: 

 Predstavitev POŠ Kresnice. 
 Letno poročilo 2018. 
 Letni finančni načrt 2019 

  
Na 3. seji Sveta staršev OŠ Gradec je Svet staršev OŠ Gradec dal soglasje k 
predlagani skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 
2019/2020. 
  
Na vseh sejah sveta staršev je bila obravnavana točka dnevnega reda: pobude, 
predlogi in vprašanja staršev.   
  
Zapisniki sej in pripadajočo gradivo se nahaja spletni stani šole 
http://www.osgradec.si/category/svet-starsev/ 
 

6. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu z učenci 
 

6.1. Realizacija pouka po razredih 

 
Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.A 700 692 98,9% 

1.B 700 692 98,9% 

2.A 805 802 99,6% 

2.B 805 802 99,6% 

http://www.osgradec.si/category/svet-sole/
http://www.osgradec.si/category/svet-starsev/
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3.A 840 829 98,7% 

3.B 840 833 99,2% 

4.A 840 838,5 99,8% 

4.B 840 837 99,6% 

5.A 910 908 99,8% 

5.B 910 922 101,3% 

6.A 910 895,5 98,4% 

6.B 910 899,5 98,8% 

7.A 892,5 885 99,2% 

7.B 892,5 885 99,2% 

7.C 892,5 884,5 99,1% 

8.A 910 907 99,7% 

8.B 910 906,5 99,6% 

8.C 910 906 99,6% 

9.A 832 869 104,4% 

9.B 832 870 104,6% 

 

Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.+2.V 805 802 99,6% 

3.V 840 834 99,3% 

4.V 840 825 98,2% 

5.V 910 908,5 99,8% 

6.V 910 893 98,1% 

7.V 892,5 883,5 99,0% 

8.V 910 903,5 99,3% 

9.V 832 872 104,8% 

 
Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.+3.H 840 829 98,7% 

2.H 805 799 99,3% 

4.+5.H 945 903 95,6% 

 
Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.+2.K 805 806 100,1% 

3.K 840 829 98,7% 

4.+5.K 945 912 96,5% 

 
Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.J 700 692 98,9% 

2.J 805 806 100,1% 

3.J 840 836 99,5% 

4.J 840 827 98,5% 
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5.J 910 906 99,6% 

 

6.2. Realizacija izbirnih predmetov 

 

Obvezni izbirni predmet 
Načrtovano št. 

ur 
Realizirano št. 

ur 
Realizacija v 

% 

Nemščina 1 70 71 101,4% 

Likovno snovanje 1 35 32 91,4% 

Obdelava gradiv les 35 35 100,0% 

Urejanje besedil 35 34 97,1% 

Gledališki klub 35 36 102,9% 

Sodobna priprava hrane 35 34 97,1% 

Nemščina 2 70 73 104,3% 

Likovno snovanje 2 35 32 91,4% 

Izbrani šport - nogomet 35 35 100,0% 

Izbrani šport - odbojka 70 68 97,1% 

Multimedija 35 36 102,9% 

Ples 35 34 97,1% 

Varstvo pred naravnimi in drugimi ... 35 34 97,1% 

Poskusi v kemiji 35 33 94,3% 

Likovno snovanje 3 32 32 100,0% 

Nemščina 3 64 67 104,7% 

Šport za zdravje 64 67 104,7% 

Načini prehranjevanja 32 32 100,0% 

Računalniška omrežja 32 32 100,0% 

Šport za sprostitev 105 113 107,6% 

Sonce, lina, zemlja - V 35 35 100,0% 

Sodobna priprava hrane - V 35 34 97,1% 

Šport za zdravje - V 70 72 102,9% 

Retorika - V 32 30 93,8% 

 

Neobvezni izbirni predmet Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

Angleščina - J 70 71 101,4% 

Angleščina - K 70 72 102,9% 

Angleščina - MŠ 140 134 95,7% 

Računalništvo - MŠ 105 93 88,6% 

Računalništvo - V 35 33 94,3% 

Šport - K 35 36 102,9% 

Šport - MŠ 35 36 102,9% 

Šport - V 70 72 102,9% 

Tehnika - H 35 36 102,9% 

Tehnika - K 35 37 105,7% 
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Tehnika - MŠ 35 36 102,9% 

Umetnost - J 35 37 105,7% 

Umetnost - MŠ 35 31 88,6% 

 

6.3. Poročilo o rezultatih NPZ v 6. razredih 

 
 

6.3.1. Slovenščina 6.R 

EVALVACIJA 6.A: 
Šestošolcem sem v decembru pokazala, kako se pride do spletne strani RIC.  V 
zadnjem tednu pred prvomajskimi počitnicami smo rešili star primer NPZ pri pouku in 
doma ter pri pouku pregledali rešitve. Učenci so v 6.razredu še zelo motivirani, 
rešujejo naloge in tudi sledijo pregledu rešitev. Priprave so potekale zadovoljivo. 
Koristno se mi je zdelo tudi to, da je ravnatelj spodbudil učence k resnejšemu 
pristopu pri reševanju pol NPZ. 
 
Predlogi za naprej: 
Zagotovo bi moral učitelj več delati s povprečnimi učenci (ocene 2, 3), saj bi ti 
učenci, sploh če so v 6. razredu, bistveno bolje nadaljevali s poukom. Takšni učenci 
velikokrat potrebujejo samo spodbudo, kakšno uro pomoči iz PUT, ko se jim zatakne. 
To jim omogoči sledenje pouku in s tem tudi boljše ocene in boljši dosežek. 
Za boljši rezultat NPZ-ja v 6. razredu bi bilo smiselno, da bi učenci v 5. razredu že 
pisali pisne sestavke za oceno. 
 
EVALVACIJA 6.B: 

 Utrjevanje književnega in jezikovnega znanja v okviru pouka – po obravnavi 
nove učne snovi, pred pisnimi ocenjevanji znanja. 

 Tipi nalog pri preverjanju in ocenjevanju znanja so podobni kot v NPZ. 
 NPZ v tiskani obliki – učenci reševali doma, v šoli naredili analizo. 
 Prikaz spletne strani, kjer se nahajajo NPZ-ji. 
 Motivacija, spodbuda, nagovor učiteljice. 

 
Predlogi za naprej: 

 Učiteljica ni navedla predlogov za naprej. 
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EVALVACIJA 6.V: 

 Pred zimskimi počitnicami smo si skupaj pogledali, kako pridejo na spletno 
stran RIC, kjer se nahajajo vsi NPZ – med počitnicami naj bi doma rešili 
kakšen NPZ (NPZ je rešila le ena učenka). 

 V aprilu smo skupaj rešili en primer NPZ, nato sem jim še enega skopirala, da 
ga rešijo doma (učenci, ki so bili tudi sicer večkrat brez DN, niso rešili). 

 Pred prvomajskimi počitnicami sem jih še enkrat opomnila, naj rešujejo stare 
NPZ-je, ki so na spletni strani RIC. 

 Tipi nalog pri PPZ in POZ so podobni, kot je sestavljen NPZ. 
 Na učence 6. razreda se še da vplivati in spodbuditi, da resno pristopijo k 

pisanju NPZ. 
Povprečje dosežkov na NPZ v 6. V je 47,2%, kar je najnižje povprečje na šoli. Od 
petih učencev, ki so bili najuspešnejši na NPZ iz SLJ (nad 70%), so tri učenke z Vač, 
Nika Horvat ima celo najvišje povprečje v generaciji. Na drugi strani je šest učencev, 
ki imajo najnižje povprečje (pod 30%), od tega so z Vač štirje (vsi imajo pri SLJ 
velike težave – z branjem, razumevanjem prebranega, izražanjem). Ostali so v 
povprečju. 
 
Predlogi za naprej: 
Glede na to, da velik del NPZ iz SLJ temelji na kakovosti branja, razumevanju 
prebranega ter tvorjenju besedil, bi bilo potrebno še bolj težiti k temu, da bi učenci 
že na razredni stopnji res usvojili tekoče branje, še več bi morali vaditi bralno 
razumevanje, več pisanja tvorbnih nalog – po prebranem besedilu kratka tvorbna 
naloga, več pisanja spisov (npr. za preverjanje prebranega domačega branja). 
POZ-i so sicer sestavljeni po vzoru NPZ, še več pa bi se učiteljice lahko posluževale 
RIC-ove banke nalog. 
 

6.3.2. Matematika 6.R 

EVALVACIJA 6.A: 
 Skozi celo šolsko leto sem pri urah matematike posvečala veliko pozornosti 

tudi tipom nalog, kot so pogosto v NPZ-jih.  

 Že pri pripravi letnih delovnih načrtov sem poskrbela, da sem vsebine, 
napovedane za letošnje nacionalno preverjanje znanja, obravnavala pred 
izvedbo NPZ.  

 Učencem sem svetovala, na kakšen način se lahko pripravljajo na NPZ, 
(papirnati izvodi ali dostop do spletne različice na RIC-ovi spletni strani).  

 Učence sem vzpodbujala in jih nagovarjala, naj pretekle NPZ rešujejo tudi 
doma, vendar je bilo za to zainteresiranih le nekaj učencev. 

 Učencem sem pregledovala rešene naloge iz preteklih NPZ-jev in jim svetovala 
kako priti do rešitev. 

 Poseben poudarek sem letos namenila obravnavi tistih nalog, ki so bile v 
preteklih POZ-ih in NPZ-jih najslabše reševane. To so v večini besedilne 
naloge, ki smo jih zato v šestem razredu pogosto reševali.  
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Predlogi za naprej: 

 pri urah matematike bom posvečala veliko pozornosti tipom nalog, kot so 
pogosto v NPZ-jih,  

 pri pripravi letnih delovnih načrtov bom poskrbela, da bom vsebine, 
napovedane za letošnje nacionalno preverjanje znanja, obravnavala pred 
izvedbo NPZ,  

 učencem bom svetovala, na kakšen način se lahko pripravljajo na NPZ, 
(papirnati izvodi ali dostop do spletne različice na RIC-ovi spletni strani), 

 učence bom vzpodbujala in jih nagovarjala, naj pretekle NPZ rešujejo tudi 
doma, 

 učencem bom pregledovala rešene naloge iz preteklih NPZ-jev in jim svetovala 
kako priti do rešitev, 

 poseben poudarek bom letos namenila obravnavi tistih nalog, ki so bile v 
preteklih POZ-ih in NPZ-jih najslabše reševane 

 
EVALVACIJA 6.B: 
V 6. razredu sem z učenci začela z seznanitvami z NPZ-ji že na začetku šolskega leta. 
Takrat smo si ogledali, kako NPZ preizkus izgleda in se pogovorili o smislu pisanja 
NPZ. Dosežek učencem pove, katera so njegova močna področja in katere vsebine iz 
učnega načrta obvlada slabše v primerjavi z vrstniki v državi. Ker dosežek učenca ne 
vpliva na zaključeno oceno smo imeli kot vsako leto prisotne tudi učence, ki se za 
pisanje NPZ-ja niso prav nič prizadevali.  
Skozi celo leto smo občasno reševali stare preizkuse, pri določenih temah (posebej 
tam, kjer se teme pogosto pojavljajo v NPZ- VIR: e-Banka nalog) sem posamezne 
naloge vključevala tudi v domače naloge in v preverjanje znanja pred ocenjevanjem. 
V razredu je sicer nekaj učencev (4), ki pri matematiki dosegajo najvišje ocene, 
vendar so te ocene pridobljene z veliko truda, vaje, učenja. V razredu ni učenca, ki bi 
posebno izstopal po sposobnostih in bi brez težav reševal naloge najvišje zahtevnosti. 
To se kaže tudi pri rezultatih matematičnih tekmovanj. Vsaj polovica razreda je 
precej neredna pri domačih nalogah, od pouka pogosto ne odnesejo, kar bi lahko. Ne 
morem sicer reči, da so pri matematiki disciplinsko problematični, vendar so živahni, 
potrebujejo stalen nadzor in jasno postavljene meje. V razredu je 6 učencev z DSP, 
od tega so 3 učenci zelo šibki. Poleg njih so še 4 učenci, ki potrebujejo zelo 
konkretne usmeritve za učenje minimalnih standardov znanja, nimajo pa dodatne 
strokovne pomoči. 
Eden od razlogov za slabši uspeh je po mojem mnenju tudi nemotivirananost za 
delo/učenje, ker NPZ niso osmišljeni in pravilno ovrednoteni (rezultat se ne upošteva 
ne pri zaključeni oceni ne pri vpisu v srednjo šolo). Tudi izkušnje s starši, ki sem jih 
imela, kažejo na to, da sami premalo vzpodbujajo otroke k želji po boljših rezultatih, 
prav tako ugotavljam, da sem tudi sama temu namenila premalo časa. V otrocih bi 
morali več spodbujati, da se veselijo in so ponosni na svoje uspehe, ter pomembno, 
da so se za lasten uspeh pripravljeni truditi in vsakodnevno za to vlagati napor 
 
Predlogi za naprej: 

 več ponovitve snovi za nazaj skozi celotno šolsko leto, 
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 večkrat med šolskim letom ponoviti, preveriti in oceniti znanje osnovnih 
računskih operacij, 

 načrtovati aktivnosti za izboljšanje razumevanja matematike, se pogovarjati o 
različnih strategijah reševanja problemskih nalog, ter poudarjati predvidevanja 
rezultatov in ocenjevanja le teh, saj učenci (tudi uspešnejši) pogosto ne 
zaznajo popolne nesmiselnosti rezultata, ker v svoje rešitve premalokrat 
dvomijo, 

 CELOLETNO (enkrat tedensko) reševanje posameznih nalog NPZ. 
 
EVALVACIJA 6.V: 
Z učenci smo se na NPZ pripravljali preko celega šolskega leta na več načinov: 
reševanje nalog iz preteklih NPZ-jev pri preverjanjih in ocenjevanjih, opozarjanje na 
napake, ki so se pri preteklih NPZ-jih dogajale, reševanje petih pol v okviru pouka in 
njihova analiza ter en preizkus znanja za domačo nalogo. 
Učenci so se dela lotili z odgovornostjo, saj smo se pogovorili in skupaj prišli do 
zaključka, da je NPZ pokazatelj njihovega znanja in da si želimo dober rezultat. Ob 
zaključni evalvaciji so nekateri učenci zapisali, da bi se lahko vseeno še malo bolj 
potrudili. 
Učenci v tem razredu so precej pozabljivi, neredni pri šolskem delu, zato me je 
rezultat presenetil, pričakovala sem slabše število točk pri posameznih učencih.  
Tekom leta smo redno ponavljali računanje z decimalnimi števili, vsebovana so bila v 
vseh preverjanjih in ocenjevanjih znanj, ploščine likov pa smo obravnavali pred 
samim NPZ-jem in snov ni bila utrjena. 
 
Predlogi za naprej: 

 še vedno uporaba e-banke nalog in uporaba nalog iz preteklih NPZ-jev na POZ 
in PPZ, 

 reševanje NPZ pol pri pouku – vsaj ena, da učenci dobijo občutek o nalogah in 
sestavi pisnega preizkusa, 

 v vseh POZ ponavljati snov za nazaj, 
 delo z besedilnimi nalogami in več nalog s problemskimi situacijami. 

 

6.3.3. Angleščina 6.R 

EVALVACIJA DELA 6.A in 6.B: 
V sklopu priprav na NPZ v obeh 6. razredih sem znotraj rednih ur pouka izvedla 
dejavnosti, ki sodijo v nabor ur rednega ponavljanja in utrjevanja snovi. Okrepljeno 
sem s seznanjanjem učencev z NPZ delala v aprilu.  
Učence sem seznanila z možnim različnimi tipi nalog. Pri vsakem tipu nalog smo se 
poglobili v strategije reševanja. Poudarila sem pomen natančnega branja navodil.   
 
Potek priprav:  
Učenci so bili seznanjeni s pomenom NPZ-ja, ter opozorjeni na resno delo. Enako so 
bili obveščeni, da se bo njihov rezultat primerjal z ocenami pri pouku.  
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Za domačo nalogo so morali na spletu samostojno ali ob pomoči odraslega na spletni 
strani RIC-a najti starejšo polo NPZ, ter jo rešiti. Naloge ni bilo potrebno natisniti, 
lahko so jih reševali v zvezek. V dokaz, da so to storili so k pouku prinesli ali 
natisnjeno in rešeno polo, ali pa rešitve v zvezku.  
Pri pouku smo celotno polo pregledali – navodila, kaj in kako se bo vrednotilo. 
Projicirala sem jim tudi druge pole z različnimi tipi nalog.   
Za domačo nalogo so morali napisati pisne sestavke iz preteklih let.  
Eno polo sem natisnjeno izročila vsakem učencu. 
V okviru rednega pouka smo rešili starejši NPZ ter si skupno ogledali rešitve. 
 
Potek priprav glede na sestavo NPZ:  

 SLUŠNO RAZUMEVANJE: Pri vseh 3 predpisanih POZ-ih so učenci reševali 
naloge slušnega razumevanja, podobno kot so sestavljene za NPZ. V okviru ur 
rednega pouka učenci zelo pogosto rešujejo naloge slušnega razumevanja. 
Dodatno smo poslušali in reševali 2 starejši nalogi slušnega razumevanja.  

 BRALNO RAZUMEVANJE: Pri nalogah bralnega razumevanja so učenci vadili 
hitro branje, kako izluščiti bistven podatek od nebistvenega, označevanje 
pomembnih informacij v besedilih.  

 BESEDIŠČE: Poznavanje besedišča je odvisno od zmožnost pomnjenja 
učencev. Pri pouku širimo besedni zaklad na mnogo načinov, saj je težko 
sestaviti stavek brez ustreznega besednega zaklada. Pri bogatenju besednega 
zaklada je zelo pomembno, da veliko berejo – učenci so se lahko vključili v 
interesno dejavnost angleška bralna značka in v projekt branja Book Bag. Od 
51 učencev v 6. a in 6. b je v bralnih dejavnostih sodelovalo 29 učencev in 
učenk, kar je 57% generacije na matični šoli. Pomembno je tudi, da se 
besedišče uči na različne načine in v kontekstu. Pogosto iščemo protipomenke, 
sopomenke, izpeljanke, zloženke, ipd.  

 PISNO SPOROČANJE: Pri nalogi s pisnimi sestavki smo si ogledali naloge 
preteklih šolskih let. Poseben poudarek je bil na branju navodil. Učence sem 
učila, kaj pomeni iztočnice omeniti, kdaj šteje, da so iztočnice odlično/ustrezno 
razvite. Predstavila sem jim kriterije vrednotenja, kar pomeni, da so učenci bili 
seznanjeni s tem, kaj se pri spisu ocenjuje. Pri vseh 3 predpisanih POZ-ih 
(pisna ocenjevanja znanja) so učenci reševali naloge pisnega sporočanja, ki so 
bile tematsko in strukturno podobne pisnim sestavkom v polah NPZ iz 
preteklih let. Naloge v POZ-ih so bile vrednotene na isti način, kot se vrednoti 
naloga pisnega sporočanja v NPZ: vsebina (4 možne točke), besedišče in 
pravopis (3 možne točke) in slovnica (3 možne točke). Pri urah pouka smo se 
kot del tekoče snovi po učnem načrtu ukvarjali z vsemi slovničnimi temami, ki 
se jih preverja oz. vrednoti pri pisnem sporočanju na NPZ-ju: glagol be, 
have/have got, there is/are, Present Simple, like+ -ing, can, must, osebni 
zaimki, a/an, ednina/množina, svojilni zaimki, predlogi za čas in kraj, pravilni 
besedni vrstni red (npr. pridevnik pred samostalnikom, začetek povedi z 
osebnim zaimkom).  

 
Statistika: 
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6.a: v oddelku je 26 učencev in učenk. 
En učenec se je vpisal v oddelek 
kasneje in ni bil vključen v priprave, niti 
ni opravljal NPZ. Polo NPZ je rešilo v 
celoti ali le delno 18 učencev. Dodatne 
pisne sestavke je napisalo zelo malo 
učencev.  
Povprečna ocena v 6.a je pri angleščini 
3,3 in je nižja od splošne ocene 
oddelka pri vseh predmetih (3,9).  
V oddelku 6.a je 25 od 26-ih učencev 
pristopilo k NPZ.  
Na NPZ je oddelek dosegel 45,04%, 
državno povprečje pa je bilo 51,29%.   
V oddelku je 6 učencev s posebnimi 
potrebami. Njihov povprečen rezultat je 
bil 41%, kar pomeni, da je bil nižji od 
učencev brez posebnih potreb. 

6.b: v oddelku je 25 otrok. 22 učencev 
je polo rešilo v celoti oz. delno 
(večina). Dodatne pisne sestavke je 
napisalo zelo malo učencev.   
Povprečna ocena v 6.b je pri angleščini 
2,9 in je nižja od splošne ocene 
oddelka pri vseh predmetih (3,7).  
V oddelku 6.b je 24 od 25-ih učencev 
pristopilo k NPZ.  
Na NPZ je oddelek dosegel 45,58%, 
državno povprečje pa je bilo 51,29%.   
V oddelku je 6 učencev s posebnimi 
potrebami. En učenec z DSP ni pristopil 
k NPZ. Njihov povprečen rezultat je bil 
28%, kar pomeni, da je bil nižji od 
učencev brez posebnih potreb. 

 
Predlogi za naprej: 
Učenci se morajo sproti učiti in opravljati svoje obveznosti. Imajo težave z 
opravljanjem domačih nalog, česar kot učiteljica ne morem sankcionirati. Lep delež 
učencev se ne drži dogovorjenih rokov, npr. ne pripravijo govornega nastopa v 
dogovorjenem roku, manjkajo na dan napovedanih pisnih in ustnih ocenjevanj. 
Manjkajočih domačih nalog ne nadomestijo, navkljub pregledovanju imajo nerešene 
delovne zvezke. Posamezni učenci imajo tudi težave s prinašanjem potrebščin. Snov 
zapisujejo na liste, a te liste izgubijo oz. snovi ne zapišejo v zvezek. Enako je bilo s 
polami NPZ, ki naj bi jih sami poiskali. Njihovo delo sem preverila 3x in le 15 učencev 
od 50 (30%) je svoje delo opravilo takoj.   
Pri pouku se zelo trudim za prijetno vzdušje in da bi se vsi učenci čutili sprejete. Za 
to je potrebno ustvariti delovno disciplino pri urah, s čimer večinoma nimam težav. V 
posameznih oddelkih se žal najdejo učenci, s katerimi se je potrebno ukvarjati v 
vedenjskem smislu tudi še proti koncu šolskega leta.   
 
EVALVACIJA 6.V: 
V sklopu priprav na NPZ v 6. V sem učencem na PPZ in POZ-ih dajala daljša slušna 
razumevanja kot jih imamo v učbeniku in DZ ter pisne sestavke s podobnimi naslovi, 
kot s bili prejšnja leta na NPZ. 
Imeli smo 5 ur dopolnilnega pouka ekstra samo za 6. V. O tem sem obvestila starše 
po mailu in povedala, da je zaželeno, da se tega redno udeležujejo. Na teh urah smo 
ponovili osnovne slovnične čase (Pres.S., Pres. Cont., Past S.), šli smo čez tipe nalog 
in vsebin, ki so možne na NPZ in si ogledali nekatere pristope za bolj učinkovito 
reševanje le-tega. Ogledali smo si navodila nalog, strategije hitrega branja in 
reševanja ter kriterije za ocenjevanje pisnih sestavkov (da so bili seznanjeni, kaj se 
sploh ocenjuje pri njihovih spisih). 
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Ogledali smo si modele pisnih sestavkov in besedišče za opis kraja, oseb ter hišnih 
ljubljenčkov. Za vsako postavko sem jim dala nekaj vzorčnih modelov; za doma so 
imeli na liste za napisati opise kraja, osebe in ljubljenčka. Teh nalog niso opravljali, 
naloge mi je oddala le peščica učencev (med 5 in 7) kljub prošnjam in večkratnim 
opozorilom. Staršem nisem pošiljala dodatnih mailov, čeprav sem sprva pomislila na 
to verzijo. 
V okviru rednega pouka smo rešili lanskoletni NPZ ter si skupno ogledali rešitve. 
Nadalje sem jim priporočila, da si sami ogledajo še vse stare naloge na RIC straneh 
ter da čim več poslušajo angleške pogovorne in dokumentarne oddaje na internetu in 
TV. 
Pri delu v 6.V pri rednem pouku sem skozi vse leto opažala neresnost precejšnjega 
deleža učencev in slab odnos do predmeta, ne-opravljanje oz. prepisovanje domačih 
nalog, klepetanje, motnje koncentracije med urami (nekateri tudi po 3x povedani in 
zapisani strani v DZ, še vedno ne vedo, katero nalogo delamo!!!) in ne-sprotno delo 
(DN).  
Ob ustnem ocenjevanju, na dopolnilnem pouku ter ob koncu šolskega leta sem 
učencem pobrala delovne zvezke ter ugotovila, da v bistvu kakih 5 učencev od 16 
naredi domačo nalogo, ostali naloge prepišejo od njih, z napakami vred. Ker žal 
domačih nalog ne morem ocenjevati in sankcionirati, je stvar nerešljiva. Starši 
mislijo, da naloge delajo sami in da se učijo, vsaj tako jim otroci zatrjujejo. 
Nekateri imajo tudi naloge, ki jih pri pouku delamo skupno, zapisane delno napačno, 
včasih tudi popolnoma napačno. To pomeni, da so si zapisali napačne rešitve, ko smo 
glasno reševali, izmenično posamični učenci. Nekatere primere imajo obkljukane kot 
pravilne, čeprav so napačni. Samo da lepo izgleda! Tega ne razumem, ker vedno 
jasno in glasno vsaj 2x povemo rešitev vsakega primera. Učenec pove, jaz še glasno 
in počasi ponovim. Ampak tudi to je za nekatere premalo očitno oz. samo nekaj 
napišejo, samo da je napisano. Ekstremni primer je bilo nekaj učencev, ki so napisali 
samo pol stavka, ker so pisali s prevelikimi črkami in jim je potem zmanjkalo vrstice. 
Namesto, da bi rešitev potegnili do konca lista ali zapisali med vrsticami, so pustili 
stavek na pol. Nekateri naredijo samo številke nad besedami, ko je npr. potrebno 
sestaviti poved iz nekih besed, stavka ne zapišejo, ker se jim ne ljubi. 
Večina jih trdi, da zaradi dela na kmetijah, popoldanskih športnih v raznih klubih in 
drugih obveznostih (plesne, glasbena šola…) nimajo časa za domače naloge in 
učenje. Veliko jih pri tem tudi več ur dnevno presedi pred 
računalniki/tablicami/mobiteli ipd. ob raznih igricah, ki jim še dodatno poslabšujejo 
koncentracijo. Nekateri so popolnoma prepuščeni sami sebi, starši se za šolo ne 
zanimajo. 
Opažam, da se ne učijo sproti; pred PPZ se učijo le redki, potem pa se učijo 1-2x po 
pol ure pred POZ, kar seveda ni zadosti glede na obseg snovi. 
Povprečna ocena v razredu je sicer 3,37, seveda na račun govornih vaj in ustnih 
ocen. Pisno so vsi slabši. Na nivoju aktiva bi bilo morda dobro razmisliti o tem, da bi 
bile govorne vaje obvezne, ampak neocenjene. Ker gre dejansko za piflanje na 
pamet, in to vsebin, ki jim jih večinoma napišejo in sestavijo starši oz. inštruktorji. To 
pa seveda ni njihovo delo. Rešitev bi morda bila tudi, da jih napišejo v šoli. Ampak še 
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vedno je težko preprečiti, da bi si kdo prinesel od doma kakšne vnaprej pripravljene 
zapiske. 
V razredu je 5 učencev z DSP, od katerih dva znata angleščino kar solidno, 3 pa bi 
imeli oceno nezadostno, če bi pri pouku ocenjevali samo pisno. Temu bi lahko dodala 
še najmanj 2 učenca brez DSP, ki imata večje učne težave pri TJA. Vsi ti učenci tudi 
niso obiskovali DOP kljub opozorilom. Tukaj bi morali narediti red tako, da bi učitelj 
na začetku šol. leta napisal, kdo mora nujno obiskovati DOP, potem pa pisati 
neopravičene ure ob izostankih. A žal naša liberalna politika tega ne dopušča. 
Pri svojih slovničnih nalogah ter besedišču v POZ-ih sem se večinoma orientirala na 
vsebine in primere, ki sem jih večinoma dobesedno prepisala iz naših učbenikov in 
DZ, a tudi to ni pripomoglo k večji uspešnosti in bolj točnemu zapisu besed. 
Vem, da bi se obneslo delno spraševanje za pluse, minuse in krogce na dnevni bazi 
brez vnaprejšnjega napovedovanja, ampak to je v devetletki prepovedano. Tako bi 
bili učenci bolj pod stresom, a tudi vsaj malo bolj pripravljeni. 
 
Predlogi za naprej: 

 Vsekakor bom ohranila nekaj ur dopolnilnega pouka samo za pripravo na 
vsebine in naloge, ki so v NPZ. Nekatere snovi se sicer da porabiti in 
predstaviti znotraj pouka, večinoma pa ne gre. Ponovno moram poudariti, da 
se v NPZ išče nadstandard znanja, ne minimalni standardi, pa še temeljni le 
poredko. 

 Dogovor o nekem sankcioniranju neopravljanja dogovorjenih nalog, npr. 
pisnih sestavkov, ki bi mi jih učenci morali prinesti, pa jih niso. Kako naj to 
kaznujemo? 

 Učenci, ki nimajo DSP, pa so zelo neuspešni pri rednem delu, morajo NUJNO 
hoditi vsak teden na DOP. 

 Tudi učenci z DSP bi morali hoditi k DOP; tako bi jim vsaj redno lahko 
pregledala vse zapiske in rešene vaje v DZ (čisto vsega zaradi preobilice 
obiska učencev iz različnih razredov žal tudi tam ne morem narediti). 

 Starše bi morali nekako bolj vključiti v učenje njihovih otrok, da se tudi doma z 
njimi kaj učijo in jih motivirajo, ne pa, da jim samo rečejo, naj se učijo in 
zanje je problem s tem rešen, preverijo pa ne, če so se res učili in tudi kaj 
naučili. Še huje je, da jim plačujejo neke inštruktorje (ne profesorje angl.). 
Tako učenci izgubijo motivacijo za sodelovanje pri pouku, saj se zanašajo na 
to, da jim bo vse to razložil inštruktor. To je samo potuha za razvajenost. 

 

6.4. Poročilo o rezultatih NPZ v 9. razredih 
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6.4.1. Slovenščina 9.R 

EVALVACIJA MUS1: 

 Utrjevanje književnega in jezikovnega znanja v okviru pouka – po obravnavi 
nove učne snovi, pred pisnimi ocenjevanji znanja. 

 Tipi nalog pri preverjanju in ocenjevanju znanja so podobni kot v NPZ. 
 NPZ v tiskani obliki – učenci reševali doma, v šoli naredili analizo. 
 Prikaz spletne strani, kjer se nahajajo NPZ-ji. 

 Motivacija, spodbuda, nagovor učiteljice. 
 
Predlogi za naprej: 
Učiteljica ni navedla predlogov na naprej. 
 
EVALVACIJA MUS2: 
Učenci se na NPZ pripravljajo skozi učni proces vsa leta šolanja, ne le v tistem 
razredu, ko se NPZ izvaja. Konkretno pa v devetem razredu vedno ponovno pokažem 
dostop do spletne strani RIC oz. do starih nalog NPZ, tako da imajo učenci možnost 
dostopa in reševanja testov tudi doma ali v okviru dodatnega oz. dopolnilnega 
pouka, česar pa letos niso izkoristili. Tudi POZ so sestavljena po zgledu NPZ, 
marsikdaj so šolske ali domače vaje zastavljene po zgledu nalog iz NPZ (na kar se 
učence tudi opozori). 
V aprilu sem jim izročila tudi lanski test NPZ, ki so ga reševali doma (časa sem jim 
dala en teden). Skupaj smo preverili rešitve, jih analizirali, vendar pa sem ugotovila, 
da so k reševanju pristopili precej neresno. Nalog, kjer so morali tvoriti besedilo, 
utemeljevati, razlagati (skratka tistih nalog, ki so zahtevale več pisanja, kar pa 
predstavlja velik delež vseh nalog), po večini niso reševali. Učenci se nasploh 
izogibajo nalog, ki zahtevajo več kot zgolj kratke odgovore, ali pa so pri tem zelo 
skromni, površni. 
Povprečen uspeh na NPZ v moji skupini je 42,4 %, kar je precej nizko. Preverjanje je 
opravilo 9 učencev (od 10), povprečje pa je nizko, ker sta v skupini učenca, ki sta 
dosegla drugi najnižji odstotek v generaciji (18 %). 
 
Predlogi za naprej: 
Vsekakor so dobre vse dejavnosti, ki se na tem področju že izvajajo, kaj več bi že 
težko naredili. Dejstvo je, da je način izražanja v zapisu učencev iz leta v leto 
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skromnejši, zato je verjetno potrebno poseči v nižje razrede. Nujno bi morali biti 
učenci v četrtih, petih razredih že ocenjeni iz pisnih sestavkov (»spisov«). Za 
izboljšanje sloga pisanja je potrebna vaja – torej pisanje besedil, več pisnega 
razlaganja, utemeljevanja (tudi v POZ), morda več nalog po zgledu NPZ tudi v nižjih 
razredih. 
 
EVALVACIJA MUS3: 
Devetošolcem sem v decembru pokazala, kako se pride do spletne strani RIC-a. 19. 
3. 2019 so učenci pri uri rešili primer starega NPZ. Potem sem jim konec aprila 
razdelila še primer lanskoletnega NPZ,  ki so ga rešili doma, v šoli smo preverili 
rešitve. Učenci so bili motivirani, žal pa je bilo v tej skupini veliko odsotnosti zaradi 
statusov in drugih obveznosti učencev, ki so potekale v šoli, projektih in drugih 
aktivnostih. Ker se je že vedelo, da NPZ ne bo ocenjevan, so učenci temu ustrezno k 
NPZ tudi pristopili. Ob reševanju podobnih tipov nalog, kot so v NPZ, sem učence na 
to posebej opozorila (delovni zvezek). Tudi POZ-i so bili sestavljeni podobno kot NPZ. 
 
Predlogi za naprej: 
Učiteljica ni navedla predlogov, ki se nanašajo na učence 9. razreda. 
 
EVALVACIJA 9.V: 
Z rezultati letošnjega NPZ nisem zadovoljna, bom pa z analizo poskušala poiskati 
smernice za naprej, ki bodo dale optimalnejše rezultate. 
Prepričana sem, da lahko rezultate NPZ pri slovenščini dvigneš z globalnim 
poučevanjem (moj izraz). Na Vačah je to izvedljivo, ker so razredi malo številčni. Pod 
izrazom globalno pojmujem, da otroku sledim v določenem obdobju njegovega 
razvoja, ga opazujem in mu prilagajam način poučevanja (profesionalnega dela). 
Temelj učiteljevega dela je odnos jaz-ti. V tem odnosu se lahko oblikuje notranja 
motivacija za učenje, ki je predpogoj za učenčev »višji rezultat«. Pri slovenščini to 
zajema oblikovanje odnosa do jezika (slovnica, čistost jezika …), ki oblikuje človekovo 
identiteto, poglobljeno branje literature (tako slovenske kot tudi tuje), s čimer se 
razvija človekov doživljajski in domišljijski svet oziroma se celostno oblikuje. 
Ne glede na svoje prepričanje je letos zaključila generacija učencev, ki sem jim 
(edinim) »sledila« od 5. do 9. razreda. In prav letošnji rezultati so bili nižji od 
pričakovanih. 
Naredila sem podrobno (miselno) analizo vsakega posameznega učenca iz tega 
razreda. Brez izjeme so vsi napredovali. Učenec z DSP je dosegel minimalno znanje, s 
katerim bo lahko dosegel poklic, ki si ga želi. Dve učenki, ki sta imeli v zadnjem času 
hude družinske težave, sta ugotovili, da imata še rezervo v sposobnostih, da bosta 
lahko uspešno zaključili vsako srednjo šolo (če in ko bosta sami pripravljeni). Dve 
učenki, ki nista nikoli izstopali, suvereno obvladujeta sebe in svoje učenje. Najbolj 
glasbeno nadarjena učenka se je vpisala v umetniško gimnazijo (ki jo bo seveda z 
uspehom opravila, ker ima močan motiv). Deklica z disleksijo je s trudom in velikim 
vložkom energije uspela slovenščino spraviti celo do štirice in fanta, ki ju je 
»manipulativno močna« sošolka kar lep čas »prestavljala« sta se (vsaj fizično) rešila 
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njenega vpliva. Rezultat na NPZ je bil nižji od pričakovanega. Rezultat razreda pa je 
napredek. 
 
Predlogi za naprej: 
Poučevanje slovenščine vpliva na celostni otrokov razvoj in je lahko samo procesno. 
Prav tako se mora opraviti tudi analiza rezultatov, npr. Kakšen je učenčev napredek 
od 1. do 9. razreda (kako je potekalo opismenjevanje – NPZ v 3. razredu, kako je 
učenec osvojil elementarne oblike učenja – NPZ v 6. razredu in kako se je oblikovalo 
njegovo abstraktno mišljenje – NPZ v 9. razredu). 
Čeprav so rezultati na zunaj pokazatelj napredka razreda, učiteljevega strokovnega 
vložka in odličnosti šolske inštitucije kot take, pa v svojem resničnem bistvu kažejo 
individualni razvoj vsakega posameznega učenca. 
S tem zavedanjem bom iskala nove smernice za poučevanje tudi v prihodnje. 
 

6.4.2. Matematika 9.R 

Evalvacija MUS1: 
 Skozi celo šolsko leto sem pri urah matematike posvečala veliko pozornosti 

tudi tipom nalog, kot so pogosto v NPZ-jih.  

 Že pri pripravi letnih delovnih načrtov sem poskrbela, da sem vsebine, 
napovedane za letošnje nacionalno preverjanje znanja, obravnavala pred 
izvedbo NPZ.  

 Učencem sem svetovala, na kakšen način se lahko pripravljajo na NPZ, 
(papirnati izvodi ali dostop do spletne različice na RIC-ovi spletni strani).  

 Učence sem vzpodbujala in jih nagovarjala, naj pretekle NPZ rešujejo tudi 
doma, vendar je bilo za to zainteresiranih le nekaj učencev. 

 Učencem sem pregledovala rešene naloge iz preteklih NPZ-jev in jim svetovala 
kako priti do rešitev. 

 Poseben poudarek sem letos namenila obravnavi tistih nalog, ki so bile v 
preteklih POZ-ih in NPZ-jih najslabše reševane. To so v večini besedilne 
naloge, ki smo jih zato v devetem razredu pogosto reševali. Najbolje reševana 
naloga je bila iz teme obdelava podatkov, menim da zato, ker je bila snov 
obravnavana nedolgo nazaj, zanjo pa ne potrebujejo posebnega 
matematičnega predznanja.  

 Takoj po izidu brošure za NPZ MAT sem jo z učenci večkrat pregledovala. Pa 
tudi formule, natisnjene na polah NPZ smo redno uporabljali tudi pri učnih 
urah v devetem razredu. 

 Skupina je bila učno zelo skromna, saj imajo le trije učenci zaključeno oceno 
odlično, eden prav dobro, štirje dobro in 5 zadostno oceno. Povprečna ocena 
zaključenih ocen je 3,2. Učenci so se večinoma učili le pred testi in ustnim 
ocenjevanjem, zato je snov slabo utrjena kar ne pogojuje dolgotrajnega 
znanja. 

 Zagotovo bi bil rezultat NPZ-ja boljši, če bi ponovno uvedli delne ocene, kar bi 
pripomoglo k motivaciji za bolj redno učenje matematike. 
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Predlogi za naprej: 

 pri urah matematike bom posvečala veliko pozornosti tipom nalog, ki so 
pogosto v NPZ-jih, 

 pri pripravi letnih delovnih načrtov bom poskrbela, da bom vsebine, 
napovedane za letošnje nacionalno preverjanje znanja, obravnavala pred 
izvedbo NPZ, 

 učencem bom svetovala, na kakšen način se lahko pripravljajo na NPZ 
(papirnati izvodi ali dostop do spletne različice na RIC-ovi spletni strani), 

 učence bom vzpodbujala in jih nagovarjala, naj pretekle NPZ rešujejo tudi 
doma, 

 učencem bom pregledovala rešene naloge iz preteklih NPZ-jev in jim svetovala 
kako priti do rešitev, 

 poseben poudarek bom letos namenila obravnavi tistih nalog, ki so bile v 
preteklih POZ-ih in NPZ-jih najslabše reševane. 

 
Evalvacija MUS2: 
Vsi učenci v skupini, razen Maše Štrus, 9.a, so pri NPZ v 9. razredu izboljšali rezultat 
pri NPZ glede na 6. razred (z upoštevanjem, da je bilo državno povprečje za 3% 
nižje). Maša je bila pri pouku matematike zelo veliko odsotna zaradi veliko priprav na 
nastope in dejavnosti za šolo ter zaradi bolezni. Zamujeno je vestno nadoknadila, a 
zaradi odsotnosti ni napredovala tako kot ostali učenci v skupini. 
Vsi učenci v skupini, razen Maja Kudra, 9.b, in Sergija Pojedalkina, 9.b, so NPZ v 9. 
razredu pisali boljše od državnega povprečja. Tak rezultat sem pričakovala, saj se 
omenjena učenca učita le pred ocenjevanji znanj. Sergij, ki ima DSP iz matematike, 
kratkoročno osvoji minimalna znanja izključno s pomočjo učiteljice DSP v šoli, saj ne 
piše domačih nalog in se doma ne uči.  
 Učenci so mi po NPZ povedali, da so pristopili k reševanju NPZ tako kot k reševanju 
POZ, le da se na NPZ sami niso nič pripravljali ter ga niso reševali tako zavzeto in 
hitro, zato so imeli tudi premalo časa, da bi razmislili in rešili vse naloge.  
Priprava na NPZ: 

 med poukom smo v 8. in v 9. razredu ponavljali za nazaj (posamezne vsebine 
za nazaj v sklopu obravnavanih vsebin) ter reševali naloge, ki so zajemale 
vsebine predhodnih razredov, 

 v šoli so učenci v okviru pouka samostojno rešili en NPZ (natančno smo 
pregledali postopke reševanja in rešitve ter predviden točkovnik, da so učenci 
spoznali način točkovanja in pomen urejenih zapisov postopkov reševanja) in 
veliko nalog iz NPZ med utrjevanji znanja (tudi pri ustnih ocenjevanjih znanja), 

 učence sem navajala na naloge, kjer je pred reševanjem naloge potreben 
logičen razmislek kaj naloga pričakuje ali iznajdljivost (naloge tipa NPZ), da 
lahko potem učenec pokaže svoje znanje matematike, 

 učence sem navajala, da imajo omejen čas reševanja nalog, zato morajo pri 
reševanju hiteti . 

 
Predlogi za naprej: 

 Notranja diferenciacija pri pouku in ponavljanje za nazaj. 
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 Doseganje minimalnih znanj z večkratnim reševanjem istih oz. podobnih nalog 
na tablo ali v zvezke.  

 Preseganje temeljnih znanj z individualnim pristopom oz. s sodelovanjem 
uspešnih učencev. 

 Priprave na NPZ v okviru pouka (podobno kot smo jih zastavili letos). 
 
Evalvacija MUS3: 
Pri urah sem skušala zagotoviti maksimalen napredek posameznika v šoli pri pouku. 
Ker je bilo v skupini samo 10 učencev, sem učence pri urah utrjevanja, ponavljanja in 
mešanih nalog notranje diferencirala. Oblikovala sem dve skupini. Učenci, ki so 
osvojili temeljna znanja, so samostojno, v parih ali v eni skupini reševali zahtevnejše 
naloge, jaz pa sem jih usmerjala, spodbujala in jim po potrebi pomagala. Učenci, ki 
so imeli težave z doseganjem minimalnih znanj so reševali naloge večinoma na tablo 
(4 učenci skupaj pred tablo). Pri reševanju nalog so napredovali na temeljne naloge, 
ko so osvojili minimalne ali pa vadili in vadili naloge MSZ. Če so ti učenci naloge 
reševali sami, sem jim pripravila postopke reševanja in rešitve. Naloge so reševali 
večkrat in tako dolgo, da so jih reševali samostojno. Uspešni učenci so občasno z 
razlago in vodenjem pomagali sošolcem. 
V 9. razredu sem nekaj več časa namenila pogovoru z učenci o pomenu dosežka na 
NPZ. Dosežek učencem pove, katera so njegova močna področja in katere vsebine iz 
učnega načrta obvlada slabše v primerjavi z vrstniki v državi. Ker dosežek učenca ne 
vpliva na zaključeno oceno smo imeli kot vsako leto prisotne tudi učence, ki si za 
pisanje NPZ-ja niso prizadevali v tolikšni meri, kot bi zmogli. V učni skupini, ki sem jo 
poučevala so najslabši uspeh dosegli štirje učenci, trije od teh so tudi sicer po znanju 
matematike zelo šibki. Njihova pozitivna zaključena ocena je odraz znanja po vnaprej 
pripravljenih nalogah za minimalne standarde in velikega vložka s strani učiteljev 
DSP. 
Skozi celo leto smo občasno reševali stare preizkuse, pri določenih temah (posebej 
tam, kjer se teme pogosto pojavljajo v NPZ- VIR: e-Banka nalog) sem posamezne 
naloge vključevala tudi v domače naloge in v preverjanje znanja pred ocenjevanjem. 
V obdobju marec/april so učenci enkrat na teden reševali eni/dve (krajši) nalogi iz 
NPZ, ki sem jih tudi točkovala in v primeru uspešnosti pri skupku teh nalog sem to 
pozitivno upoštevala pri ustnem ocenjevanju znanja. Najmanj točk so zbrali prav ti 
učenci, ki se na pravem preizkusu niso dobro odrezali.  
Dva najšibkejša učenca sta dosegla 12% in 18%, sledila sta jima dva s 26%. Glede 
na znanje, ki ga imajo ti učenci, me je presenetil le neuspeh enega izmed naštetih 
učencev s 26%, pri katerem ne gre toliko za neznanje/ne obvladanje učnih ciljev, kot 
za nezrel in ležeren pristop do pisanja te vrste preizkusov. 
 
Predlogi za naprej: 

 Več ponovitve snovi za nazaj skozi celotno šolsko leto. 

 CELOLETNO (enkrat tedensko) reševanje posameznih nalog NPZ.  
 
Evalvacija 9.V: 
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Z učenci smo v okviru pouka rešili 7 primerov pol NPZ-ja in tudi naredili analizo. 
Učenci doma niso rešili nobene pole, saj večina učencev ni bila pretirano motivirana 
za dober dosežek. Razred je učno slab pri matematiki, kar se tudi vidi na njihovih 
končnih ocenah pri predmetu, zato je bil nizek rezultat na NPZ-jih pričakovan (41,3 
%). Učenci se učijo kampanjsko, pred ocenjevanji znanj, zato učno snov tudi hitro 
pozabijo in je ne znajo v nalogah uporabiti kasneje. 
 
Predlogi za naprej: 

 Tudi v prihodnje bomo z učenci reševali primere NPZ-jev (primeri nalog iz 
NPZ-jev tako pri utrjevanju učne snovi kot tudi v ocenjevanjih znanj), ker bi bil 
v nasprotnem primeru rezultat še slabši. 

 Še posebej se bomo posvečali besedilnim nalogam oz. uporabi matematike v 
vsakdanjem življenju. 

 

6.4.3. Likovna umetnost 9.R 

EVALVACIJA: 
Menim, da je NPZ iz likovne umetnosti v 9. razredu povsem primeren test na 
nacionalni ravni in je dodaten pokazatelj, informacija o vzgojno-izobraževalnem delu 
in rezultatu generacije učencev učitelju. Preverjanje je dobro snovano, moteča pa je 
splošna miselnost in nestrokovno mnenje tudi nekaterih učiteljev o nepotrebnosti, 
vprašljivosti in cilju, ki naj bi ga preverjanje ne/imelo. Likovna umetnost je 
popolnoma enakovreden osnovnošolski predmet, ki kot vsi drugi, vzgaja in uči in je 
napredek učenca na likovnem področju korektno pravilno in objektivno ovrednotiti, 
oceniti. Torej ne gre le za učenčevo spontano likovno izražanje, temveč je med 
likovnim postopanjem v drugi in tretji triadi OŠ že pomembno poznavanje likovno 
teoretskih dognanj, učenje iz umetnostno-zgodovinskih del in zavestno ustvarjalno 
likovno izražanje. Torej brez učenja ni uspešnega likovno ustvarjalnega dela, izdelka. 
Za to pa je potreben čas. Po učnem načrtu je od 6. do 9. razreda v slovenski osnovni 
šoli likovna umetnost zastopana le eno uro na teden. In učencem ta ura pogosto 
predstavlja predah, sprostitev, zabavo od drugih šolskih obveznosti. Omenjam tudi 
posebnosti, ki so opazne v razredu med likovnim poukom: notranjo nemotiviranost 
učencev, ustvarjanje samo za odlično oceno, površnost, pozabljivost, trenja med 
učenci, razne stiske, preobremenjenost, prenasičenost nepotrebnih in nepomembnih 
reči... Zavedam se dejanskega stanja, oblike in organizacije likovnega pouka in 
slabega rezultata NPZ. Z devetošolci smo opravili redni pouk po planu in ponavljali 
likovne vsebine (od šestega razreda prenašajo v naslednji razred likovni zvezek, v 
katerem se ob vsaki novi likovni temi/nalogi zabeležimo bistvene osnovne pojme). 
Učenci so predelali učno-delovne liste in predelali vsebine iz učbenika, pregledali 
likovno preglednico (blok) in izvedli smo eno vajo NPZ LUM. Rezultati naših učencev 
na NPZ LUM 2019 so raznoliki in v povprečju res da slabi, vendar so posamezniki 
pokazali da je rezultat lahko prav dober, a je zanj potreben: vizualni spomin, pozorno 
opazovanje okolice, narave, likovna originalnost (talent), ročna spretnost in 
poznavanje likovnih pojmov in pravil likovnega postopanja.  
 
Predlogi za naprej: 
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V danem okviru, možnostih je vsebina, zahtevnost in oblika priprave na NPZ LUM 
primerna. Potruditi se je potrebno: pri resnosti k pristopanju k nacionalnemu 
preverjanja znanja iz likovne umetnosti in k ozaveščenem ustvarjalnem delu pri 
likovnem pouku, kar pomeni tudi učenje likovne umetnosti. 
 

6.5. Poročilo o rezultatih NPZ v 3. razredih 

Rezultati poskusnega nacionalnega preverjanja znanja za učence 3. razreda: 
 
Poskusno nacionalno preverjanje znanja za učence vseh 3. razredov Osnovne šole 
Gradec je potekalo: 

 sreda, 3. april 2019: slovenščina 
 torek, 9. april 2019: matematika 

 
Rezultati: 

predmet 
št. 
prijavljenih 

opravljali 
OŠ Gradec 

opravljali 
RS 

povp. št. 
% točk 

povp. št. 
% točk 

odstopanje 

slo 84 81 5185 61,73 71,32 -9,59 

mat 84 80 5178 56,88 58,64 -1,76 

 
Evalvacija: 
Preverjanje je potekalo brez težav. Navodila o poteku preverjanja in vrednotenja so 
bila pravočasna in natančna in ni bilo nejasnosti niti pri izvedbi niti pri 
vrednotenju. Večinoma se učenci z NPZ-ji niso obremenjevali in med njimi ni bilo 
zaznati večjega stresa, prav tako ni bilo težav glede izpeljave s strani učiteljic. Starši 
učencev so bili pravočasno obveščeni. 
 
Učiteljice pravijo, da se znanja učencev dobro zavedajo. Nivo znanja učencev 
poznajo, saj ga dnevno preverjajo z različnimi dejavnostmi pri pouku, PPZ- ji, POZ-i 
ter UOZ med šolskim letom. Glede na to, da je bilo to za našo šolo prvo preverjanje 
znanja in ker se generacije med seboj razlikujejo v sposobnostih, se zavedajo, da 
eno NPZ ne more dati natančne povratne informacije učitelju za nadaljnje delo. 
 
Pri preizkusu iz slovenščine so imeli nekateri učenci časovno stisko, vendar je večina 
rešila nalogo pravočasno.  Vse je potekalo v skladu z izpitnim redom.  
Naloge so bile zahtevne, pa tudi kriterij popravljanja je bil strog. Naloge so bile 
sestavljene dobro in premišljeno. Zajemale so bistvene cilje, ki so zahtevani v 3. 
razredu. Preverjalo se je funkcionalno branje, kar je prav, saj naj bi se ob koncu 
tretjega razreda zaključilo opismenjevanje, torej učenec naj bi bral z razumevanjem. 
 
Celoten preizkus za matematiko je bil precej obsežen. V začetku so bili učenci pri 
reševanju bolj uspešni, proti koncu testa pa je bil opazen upad koncentracije. Za 
reševanje so imeli  premalo časa. V testu je bilo malo nalog namenjenih preverjanju 
znanja seštevanja in odštevanja ter poštevanki. Veliko pa je bilo logičnih nalog, ki bi 
bile bolj primerne za tekmovalne naloge kot pa za preverjanje doseženih ciljev 3. 
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razreda. Nekatera vprašanja so bila zavajajoča.  Za reševanje določenih nalog je bilo 
potrebno obračanje listov za iskanje podatkov, kar je pri reševanju moteče. 
Menimo, da so se naloge točkovale na tak način, da so učenci kljub delno 
izkazanemu znanju izgubili vse točke. Točkovanje bi moralo biti pri določenih nalogah 
bolj strukturirano (za račun, rešitev in odgovor). Za preverjanje matematičnega 
znanja tretješolcev so bile naloge v lanskem šolskem letu bolj osredotočene na učno 
snov in lažje od letošnjih.   
 
Skupinsko ocenjevanje izdelkov učencev se je izkazalo za zelo učinkovito, saj smo s 
timskim delom, medsebojno pomočjo in izmenjavo mnenj razrešile 
marsikatero dilemo in zagotovo delo opravile veliko hitreje kot bi ga opravile, če bi 
delale same.  
Nekateri učenci so pisali NPZ po tečaju plavanja v poznejših dopoldanskih urah, kar 
zagotovo ni pozitivno vplivalo na njihovo zbranost in uspešnost pri reševanju 
nalog. Menimo, da bi morali učenci pisati teste prvo oziroma drugo šolsko uro, ko so 
še spočiti, nikakor pa ne sme v istem tednu kot so NPZ potekati še tečaj plavanja. 
Učenci morajo pri reševanju NPZ-jev čutiti odgovornost.    
Vse učiteljice, ki so oddale svoje analize, menijo, da je bila izvedba NPZ- ja korektno 
izpeljana. 
 

7. Poročilo o delu strokovnih služb 

7.1. Poročilo o delu šolske svetovalne službe-1.triada 

 V šolskem letu 2018/2019 je bilo delo šolske pedagoginje deljeno na 70% 
svetovalnega dela in 30% dela na področju dodatne strokovne pomoči. Svetovalno 
delo je bilo usmerjeno v izgrajevanje kvalitete vzgojno-izobraževalnega procesa z 
lastnega strokovnega stališča in je obsegalo naslednja delovna področja: 

 učenje in poučevanje, 
 šolska kultura, klima in red, 
 telesni, osebni in socialni razvoj vseh vključenih v vzgojno-izobraževalni 

proces, 

 šolanje, 
 socialno-ekonomske stiske. 

 
Vsa delovna področja so zajemala tako konkretno pomoč kot tudi razvojno-
preventivno delo. 
 
REALIZIRANE NALOGE PO POSAMEZNIH PODROČJIH: 
 
Učenje in poučevanje. 
V letošnjem šolskem letu je to področje zajemalo obsežen delež opravljenih nalog. 

 Koordinacija pomoči učencem z učnimi težavami – sodelovanje in 
posvetovanje z učitelji in razredniki, sodelovanje z učiteljicami dodatne 
strokovne pomoči, sodelovanje s CSD-jem, dr. Angelco Žerovnik, MHO 
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Ljubljana center, ga. Marjeto Agrež Mlakar, SC Ljubljana, ga. Majdo Končar, 
svetovanje in pomoč staršem ter po potrebi napotitev v ustrezno inštitucijo 
oziroma oddaja vloge za usmerjanje. V letošnjem šolskem letu sem na ta 
način obravnavala 12 učencev. Od tega je bilo v redni obravnavi (učna pomoč 
in svetovalni razgovori skozi celo šolsko leto) 8 učencev, pri 4-ih učencih je bil 
vložen zahtevek za usmerjanje. Pri vseh obravnavanih učencih je bil delno ali v 
celoti oblikovan program učne pomoči na ravni šole. Trudili smo se, da se 
zaobjame svetovanih 5 korakov učne pomoči. V tem sklopu je bilo dobrodošlo 
redno sodelovanje z učiteljicami I. triade, predvsem 1.-ih razredov, kjer smo 
skupaj izvajale določeno število ur športa, z namenom spodbujanja pravilnega 
gibalnega razvoja in prepoznavanja ter saniranja primanjkljajev, ki bi lahko 
vodili v učne primanjkljaje in motnje.Izvajala sem tudi ure dodatne strokovne 
pomoči–Ana Ajdinović (1 ura), Karin Cvetežar (1 ura), Rinor Qenaj (1 ura), 
Ensar Kabashi (1 ura), Luka Komljanc (1 ura), Tjaš Dorn Vehovec (1 ura), 
Andreja Kužnik (1 ura) ter ure učne pomoči tako na matični kot na 
podružničnih šolah Jevnica in Kresnice. 

 Sodelovanje na redovalnih in pedagoških konferencah, sodelovanje na 
kolegijih in aktivih. 

 Sodelovanje in svetovanje pri zagotavljanju optimalnih delovnih pogojev, tako 
za učence kot učitelje oziroma druge strokovne delavce na šoli. 

 Spremljanje in evalvacija dela učencev z učnimi težavami in vodenje ustrezne 
dokumentacije. 

 Skrb za lasten razvoj in izobraževanje: pomen gibanja za vsestranski razvoj 
otroka, senzomotorika, Fit pedagogika… 

 Motenj otrok v socialni integraciji sem v letošnjem letu zaznala manj kot 
prejšnja leta, kar je mogoče pripisati naši pravočasni in kontinuirani odzivnosti 
ter dobremu timskemu delu. V sodelovanju s CSD Litija, PP Litija, ZD Litija in 
starši smo tako obravnavali 6 primerov. Še vedno je najuspešnejši način 
spoprijemanja in reševanja problematike ažurno timsko zaznavanje, 
načrtovanje in spremljanje procesa. 

 Celoletno sodelovanje pri zagotavljanju varnosti in reda – dežurstva med 
odmori in po pouku. 

 
Telesni, osebni in socialni razvoj. 

 Pomoč staršem pri razumevanju in spodbujanju otrokovega razvoja in učenja, 
pri vzgojnih dilemah, ko je zaradi različnih stisk in okoliščin ogrožen otrokov 
normalen razvoj – sodelovanje z vsemi strokovnimi delavci šole. 

 Svetovanje učiteljem glede otrokovega telesnega, intelektualnega in 
osebnostnega razvoja. 

 Svetovanje in pomoč pri prepoznavanju, razumevanju in upoštevanju 
specifičnih učnih težav učencev in ostalih dejavnikov, ki vplivajo na učno 
uspešnost. 

 Sodelovanje ob vzpostavljanju ustreznega odnosa s starši in zunanjimi 
inštitucijami. 
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 Projektno delo znotraj aktiva DSP – Migalnice: z zunanjo sodelavko Majdo 
Končar sva vzpostavili popoldansko aktivnost skupaj s starši in učenci 1. 
razreda matične šole – ciljna skupina so bili učenci, pri katerih so bile zaznane 
odklonskosti od pričakovanega senzo-motoričnega razvoja. Vsebina je 
zajemala motorične vaje, vaje vizualne koordinacije, pozornosti, koncentracije, 
govorno-jezikovne in ravnotežja. 

 
Šolanje. 

 Prvenstvena celoletna naloga s tega področja je bila delo s šolskimi novinci. V 
januarju s prvim roditeljskim sestankom, v februarju z vpisom in potem do 
konca šolskega leta svetovanjem staršem ob dilemah in vprašanjih v zvezi z 
vstopom otroka v šolo, sodelovanjem z zdravstveno službo, vrtcem in 
osnovnimi šolami iz drugih šolskih okolišev, zaključkom z junijskim roditeljskim 
sestankom in pripravami na svečan sprejem v septembru. 

 Zbiranje in sodelovanje pri urejanju prijav OPB in jutranjega varstva. 
 Urejanje, vodenje in posredovanje ob prepisu učencev. 
 Aktivno sodelovanje pri oblikovanju individualiziranih učnih programov ter 

evalvaciji le-teh. 

 Spremljanje dela posameznih oddelkov (posebno 1. razredov) – odnosi med 
učenci in med učenci in učitelji – ter sodelovanje z učiteljico pri načrtovanju in 
vnašanju vzgojnih segmentov v učni proces. 

 
Socialno-ekonomske stiske. 

 Sodelovanje pri zaznavi socialno-ekonomskih stisk in organizaciji pomoči – 
sodelovanje z vodstvom šole, starši, CSD – jem in Rdečim križem. 

 Spremljanje in ukrepanje pri socialno ogroženih učencih. 
 
Drugo. 

 Sodelovanje pri nacionalnem preverjanju. 

 Aktivno sodelovanje na šolskih prireditvah. 
 Sodelovanje v strokovnem timu DSP. 
 Občasno nadomeščanje delavk DSP-ja. 
 Vodenje projekta Primi šolo za roge. 
 Vodenje projekta Mehak prehod iz vrtca v šolo. 

 Aktivno sodelovanje pri projektu Migalnice. 
 Vodenje interesne dejavnosti Darila iz domače delavnice in Tudi to sem jaz. 

 
Evalvacija 

 Zastavljene cilje, ki sem jih načrtovala na začetku šolskega leta sem v 
marsičem presegla. Velik korak naprej vidim v aktivizaciji pouka – vnašanju 
aktivnih oblik učenja v redno delo v razredu, usmerjenosti športnega pouka v 
ciljno usmerjene oblike pravilnega gibalnega razvoja in timskega dela pri 
obravnavi učencev, pri katerih se nakazujejo specifične učne težave. Pozitiven 
rezultat navedenega je merljiv tudi s številom vloženih zahtev za usmerjanje 
otrok v program z izvajanjem dodatne strokovne pomoči. Preventivno 
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vstopanje različnih strokovnih profilov (spec. ped., log., psih….) v razrede 
(predvsem I. triade) omogoča pravočasno pravilno obravnavo na ravni šole. 
Še vedno je s strani staršev, prepogosto prekmalu in premalo utemeljena, 
izražena zahteva po usmeritvi in napačno razumevanje njenega pomena.  

 Moje delo bo tudi v prihodnje usmerjeno v izobraževanje za in spodbujanje pri 
vnašanju novih znanj in veščin v kolektiv in v neposredno delo z učenci, iskati 
nove možnosti in poti za razvoj in spreminjanje rigidnega šolskega sistema v 
okolje, ki bo današnjim otrokom in mladostnikom prijaznejše in spodbudnejše 
v doseganju optimalnega osebnega razvoja.  

 Izpostavila bi dodatno delo in težnje po njem vseh zaposlenih na šoli. Redno 
delo v razredu, v sobah DSP in svetovalne službe… terja pozornost, zbranost, 
inovativnost, ustvarjalnost celega človeka in nenehno prežanje na to, kaj lahko 
še storim, da bom zadovoljila 3. steber je z mojega stališča izredno težko 
sprejemljiv. V 8-urno prisotnost ne morem spraviti 10 ali 12 ur. Tako se mi 
(pre)pogosto dogaja, da v popoldanskih in večernih urah še vedno opravljam 
naloge, ki mi ostajajo ali si jih nalagam sama zaradi nujne zadovoljitve 3. 
stebra.  

 Opozoriti želim še na pojav, ki se iz leta v leto ponavlja: v odločbah o 
usmerjanju imajo učenci po zakonu in z namenom dodeljene ure dodatne 
strokovne pomoči, ki so opredeljene in namenjene za odpravo primanjkljajev 
in motenj ter ure, ki so namenjene učni pomoči. Delo na primanjkljajih in 
motnjah lahko opravlja strokovnjak, ki je za to usposobljen, učno pomoč pa 
mora izvajati učitelj. Ure dodatne strokovne pomoči, opredeljene v odločbah 
ne smejo biti zasilni izhod polnjenja učne obveznosti učiteljev. 

 

7.2. Poročilo o delu šolske svetovalne službe-2. triada 

V času, ki ga opravljam kot šolska svetovalna delavka sem sodelovala pri reševanju 
tekoče problematike individualno z učenci, učitelji, starši, z manjšimi skupinami in 
celotnimi oddelki. V tem šolskem letu sem zaznala povečano število intervencij 
(reševanje konfliktov in pogovori o neprimernem odnosu med učitelji in učenci), kar 
je po mojem mnenju izredno zaskrbljujoče, saj kaže na velika razhajanja pri 
zavedanju o vlogi pedagogov v procesu razvoja učencev. 
 
V okviru svetovalnih ur, ur individualne in skupinske pomoči sem izvajala tudi 
diagnostiko učencev, za katere so učitelji oz. starši menili, da bi bilo potrebno izvesti 
postopek usmerjanja. Za tri učence smo sprožili postopek o usmerjanju. Poleg tega 
sem nudila učno pomoč posameznikom, parom ali manjši skupini učencev, ki so na 
posameznem učnem področju potrebovali prehodno pomoč. 
 
Sodelovala sem z ustreznimi zunanjimi institucijami: Zavod RS za šolstvo, Center za 
socialno delo, Zdravstveni dom Litija, Svetovalni center, Zveza prijateljev mladine, 
sodelovala s terapevti in drugimi strokovnimi delavci izven šole. 
 
Delo z učenci  
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Potekalo je v obliki individualnih pogovorov, organiziranih vodenih ur, sodelovanje v 
razredu, delo v času izven pouka ... Delo je bilo usmerjeno predvsem v učenčeva 
šibka področja, pri čemer sem si pomagala z močnimi področji, na katerih je učenec 
gradil kompenzacijske mehanizme za premagovanje, odpravljanje ali zmanjševanje 
svojih težav ter krepil pozitivno samopodobo. Pri izvajanju pedagoškega dela sem 
vsakodnevno sodelovala z učitelji, izmenjavali smo si opažanja, zaznave, mnenja o 
učencih, sproti sem se dogovarjala o snovi, ki jo je bilo potrebno predelati in kjer ima 
otrok primanjkljaj oz. težave. Pri delu sem uporabljala metode in oblike dela, ki so 
bile prilagojene specifičnim potrebam posameznega učenca. 
Člani strokovne skupine smo sestavili individualizirane programe. Pri načrtovanju dela 
z učenci smo pripravili opredelitev prilagoditev pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega 
dela. Prilagoditve so se nanašale na organizacijo dela, na način preverjanja in 
ocenjevanja znanja ter na časovno razporeditev pouka.  
Evalvacijske sestanke smo organizirali redno in takrat, ko se je pokazala potreba. Na 
njih smo vrednotili delo in napredovanje posameznega učenca, ustreznost 
prilagoditev ter dopolnjevali oziroma spreminjali individualne programe. 
Ker se je moja vloga svetovane delavke prepletala z vlogo učiteljice za dodatno 
strokovno pomoč, sem se osredotočila na posameznika iz obeh vidikov in obe 
področji prepletala skozi delo z učenci. Nudila sem učno pomoč in pomoč pri 
odpravljanju specifičnih težav učenca, pomagala sem jim pri razvijanju učnih metod 
in tehnik učenja ter strategij, spodbujala sem njihove interese, pomagala sem jim 
iskati pestre motivacijske vzvode za uspešno šolsko delo, nudila sem jim pomoč, 
oporo in svetovanje pri reševanju vzgojne problematike. Vedno so bili dobrodošli na 
pogovor ne glede na čas sem organizacijsko prilagodila svoje obveznosti tako, da 
sem vedno omogočila otrokom ki so se v stiski obrnili name, svoj čas. 
 
Delo z učitelji in vodstvom šole 
Sodelovala sem z vodstvom šole in s strokovnimi sodelavci šole. Z vodstvom šole sem 
sodelovala na način, da sem ga obveščala o svojem rednem in izrednem delu ter se 
nanj obračala tudi po pomoč in podporo, kadar sem se znašla v stiski. Pomagala sem 
pri načrtovanju in izvajanju delovnih nalog. Sodelovala sem pri načrtovanju in izvedbi 
dela individualno obravnavanih učencev ter oblikovanju operativnih ciljev pri 
predmetih, kjer se učencu nudi pomoč. Dogovarjala sem se z razredniki in učitelji o 
načinu pristopa do obravnavanih učencev in o delu z njimi. Krepila sem sodelovanje, 
ki je bilo usmerjeno v učno uspešnost in osebnostno rast učencev. 
Delo oz. sodelovanje z učitelji je potekalo predvsem v obliki individualnih razgovorov, 
izmenjavo informacij in skupna načrtovanja glede dela s posameznimi učenci in 
oddelki. Svetovala sem ter se dogovarjala o vzgojno-izobraževalnih ravnanjih in o 
zagotavljanju potrebnih pogojev za uspešno delo in vsakdanje življenje med poukom 
in tudi sicer (med odmori, v garderobi, na igriščih, na straniščih, v jedilnici ipd.).  
Nudila sem neposredno pomoč učiteljem pri delu z učenci s težavami v osebnem in 
socialnem razvoju bodisi z vključitvijo v pouk, v razred, oziroma z individualnimi 
razgovori, ko se je pojavila stiska tako učitelja, kot učenca. 
Delo s starši 
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Izvajalo se je zelo kontinuirano, zelo povezano kot govorilne ure, priložnostni 
pogovori ... Skrbela sem za redne stike ter analizo dela z otrokom oz. njegovim 
napredkom. S starši učencev z učnimi, vzgojnimi in disciplinskimi težavami sem 
opravljala skupinske in individualne razgovore ter jim svetovala glede osnovnih 
vzgojnih načel za učinkovito delo z njimi. Glede na resnost problematike sem k 
vključevanju pri intervencijah povabila zunanje strokovne sodelavce, ravnatelja in 
drugo svetovalno delavko. Prav tako sem bila vključena pri izvajanju govorilnih ur, 
skupaj z razredniki oziroma učitelji predmetov. Sodelovala sem pri pripravi 
roditeljskih sestankov in izvedbi le-teh. 
 
Preventivne dejavnosti 
Veliko pozornosti sem namenila preventivnim dejavnostim, ki smo jih izvajali v okviru 
individualnih pristopov k posameznim učencem v okviru razrednih ur ali pa v 
sodelovanju z zunanjimi strokovnimi delavci ter seveda s skrbnim načrtovanjem dela 
v smislu preprečevanja situacij, kjer bi se učenec znašel v še večji stiski. 
Na obeh stopnjah smo izvajali delavnice »Primi šolo za roge« oz. »Učimo se učiti«. 
Za učence sedmega razreda, kjer se je v prvi polovici šolskega leta pojavilo zelo 
zaskrbljujoče stanje, sem pripravila delavnice na temo medsebojnih odnosov ter 
samopodobe, ki so se odvijale v času razrednih ur, bodisi pod mojim mentorstvom 
oz. jih je izvedla razredničarka. 
 
Kot članica šolske svetovalne službe vedno znova poudarjam pomen pravočasnega in 
ustreznega odzivanja na zaznave težav otrok in učiteljev ter staršev ter neprimerna 
medsebojna ravnanja. Poudarjam posameznika in njegove posebnosti, osebnostne 
značilnosti ter način njegovega življenja. Poudarjam pogoje, v katerih otrok odrašča, 
okolje, ki je lahko zelo spodbudno, ali pa nadvse destruktivno, da je le to vodilo pri 
načrtovanju načinov dela in pristopov do takega posameznika. 
Poudarjam, kako nenadomestljivo in neprecenljivo je povezovalno delo s starši, 
vzajemno sodelovanje, medsebojno spoštovanje in razumevanje, kar je prvi pogoj za 
doseganje dobrih rezultatov in napredka otrok. To dejstvo je še toliko bolj 
pomembno, ker je vedno več učencev iz socialno-ekonomsko ogroženih družin, 
priseljencev in enostarševskih družin. 
 

7.3. Poročilo o delu šolske svetovalne službe-POŠ Vače 

V šolskem letu 2018/2019 bilo delo šolske psihologinje usmerjeno v izpopolnjevanje 
dela na naslednjih delovnih področjih: 
 
Učenje in poučevanje 
Koordinacija pomoči učencem z učnimi težavami – sodelovanje in posvetovanje z 
učitelji in razredniki, sodelovanje z učiteljicami dodatne strokovne pomoči, 
sodelovanje s CSD Litija, CSD Domžale, Sanavita – Marcela Noč, z zunanjimi 
terapevti, svetovanje in pomoč staršem ter po potrebi napotitev v ustrezno institucijo 
oz. oddaja vloge za usmerjanje.  
V predlog za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami sem napotila 3 učence: Tristan 
Tori, Anže Avbelj in Maja Hiršel. Do konca šolskega leta je odločbo že pridobil Tristan 
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Tori. Predlog za preverjanje usmerjanja je bil oddan za Matejo Merela, vendar je 
mamica umaknila predlog preden je prišlo do odločbe, saj bi deklico sicer usmerili v 
prilagojen program. 
 
Izvajanje dodatne strokovne pomoči 
Lenard Sakač – 2 uri 
Izvajanje individualne in skupinske pomoči (ISP oz. PUT) 
0,5 ure:  

Razred 
2018/2019 

2018/2019 2019/2020 

2.V Tereza Stopar, Ela 
Zarnik, Maja Hiršel 

Tereza Stopar, Ela 
Zarnik 

3.V Delo s celotnim 
razredom, Anže Avbelj 

Neža Bohinec 

4.V Maks Vrhovec, Tristan 
Tori 

Vrhovec Maks 

5.V Delo s celotnim 
razredom, Tevž Kristan 

Marsell Bec, Filip 
Meglič 

7.V Vid Medved Vid Medved 

 
S tem sem skrbela za prenos podatkov med šolsko svetovalno službo, učitelji, učenci 
in starši ter za pravočasno pomoč in sočasno vključevanje zunanjih institucij.  
 
Sodelovanje na rednih redovalnih in pedagoških konferencah ter sodelovanje na 
aktivih. 
Spremljanje in evalvacija dela učencev z učnimi težavami in vodenje ustrezne 
dokumentacije. 
Izvajanje evalvacijskih sestankov in priprave IP-jev s strokovnimi skupinami. 
Nadomeščanje Marjete Žagar Rupar pri testiranju nadarjenih učencev. 
 
V tem šolskem letu sem imela možnost izobraževati: 

 Zdrava šola – tema Hrup in Zdravje, predstavitev društva Hospic in primeri 
reagiranja ob hujši bolezni ali smrti sorodnikov. 

 Zavod za šolstvo in šport – posredovanje novosti in informacij ob vpisu v 
srednjo šolo. 

 Fit pedagogika (Barbara Konda). 
 Kako ohraniti možgane današnjih otrok (Tatjana Jakovljević). 

 
Prvošolci – vpis prvošolcev v 1. razred v mesecu februarju POŠ Vače.  
V prvi razred se je vpisalo 14 učencev, eden od njih bo prepisan v prilagojen 
program. V šolskem letu 2019/2020 bo 13 prvošolcev. Priprava vabil in seznamov ter 
odpošiljanje potrdil o vpisu. Izvedeni so bili razgovori in svetovanje staršem in 
izvajanje testiranje/dodatnih razgovorov za morebitno odložitev všolanja. Urejanje 
prijav za podaljšano bivanje, jutranje varstvo. Pošiljanje raznih dopisov in potrdil o 
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šolanju. Urejanje, vodenje in posredovanje ob prepisu učencev in priprava 
dokumentacije za 2. roditeljski sestanek bodočih prvošolcev. 
 
Prepisi na POŠ Vače 
1. 9. 2019 se bo v 3.V vključil Jakob Potočnik. Povpraševanje glede vpisa v šolo pa je 
še za 5.V in 8.V. Starši se bodo še odločili glede časa prepisa. 
 
Še ne uresničeni načrti: 
Vključiti čuječnost v redni šolski proces. 
Povečati aktivnost učnih ur v razrednih s pomočjo Fit pedagogike in drugih vaj za 
povezovanje možganov. 
 
Psihološka diagnostika  
Glede na dogovor izvajam diagnostiko samo v primeru, ko je potrebna takojšnja 
povratna informacija oz. se ne pričakuje, da bo izveden natančen pregled v zunanji 
instituciji. 
 
Svetovanje  
Svetovanje sem nudila vsem udeleženim v proces osnovnošolskega izobraževanja. 
Motnje otrok v osebnostnem razvoju naraščajo. Težave se pojavljajo v socialni 
integraciji, moralnem razvoju, motnjah čustvovanja, kar sovpada s trenutnim stanjem 
v družbi. Zaradi čustvenih, osebnostnih in vedenjskih motenj sem v tem letu 
obravnavala okoli 20 učencev in bila vključena aktivno v 3.V ter 5.V, od tega jih je 
nekaj z izrazitimi problematikami, kar je zahtevalo tesno sodelovanje tudi z zunanjimi 
institucijami. Redno opravljanje svetovalnega dela z učitelji, starši in drugimi 
vpletenimi v načrtovanje ter izvedbo pomoči. To so zelo kompleksne težave, pri 
katerih je potrebno veliko časa, da se pokažejo prvi napredki. Večkrat se težave 
umirijo le za kratek čas in čez nekaj časa ponovno izbruhnejo v enaki ali v nekoliko 
drugačni obliki..  

Razred Obravnave v 2018/2019 

2.V Taja Čebela, Maja Hiršel, Malgaj Alex, Tereza stopar, 
Ela Zarnik 

3.V Avbelj Anže, Mihael Royal Icolonga Bertoko, 
Anastazija Malgaj 

5.V Marsell Bec, Inka Klinc Karničnik 

6.V Nika Horvat, Nika Novak 

7.V Luka Hiršel, Eva Klinc, Matic Škrabanja 

8.V Klara Hiršel, Maks Urbanija, Urban Urbanija 

9.V Lana Lotrič, Maša Šepetavc 

Svetovanje in pomoč pri prepoznavanju, razumevanju in upoštevanju specifičnih 
učnih težav učencev in ostalih dejavnikov, ki vplivajo na učno uspešnost. Velika 
potreba po svetovanju se pogosto pokaže tudi s strani učiteljev, kar cenim, saj se 
tako dviga nivo sodelovanja in kvaliteta odpravljanja težav ter splošnega počutja na 
delovnem mestu.  
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Sodelovanje ob vzpostavljanju ustreznega odnosa s starši in zunanjimi inštitucijami 
ob kriznih intervencijah (čustvenih stiskah, okoliščin, ko je otrokov razvoj ogrožen,  
možnostih popravnih izpitov in ponavljanja razreda). Starši radi spregovorijo o 
osebnih vidikih in takrat se čas šteje v urah in ne minutah. Ter pomoč pri iskanju 
najustreznejše poti in pomoči za celotno situacijo.  
V letošnjem šolskem letu je bilo potrebno konkretno delo na razredni povezanosti v 
3.V in 5.V – svetovanje učiteljem k uporabi različnih delavnic. 
Večkratna uporaba mediacijskih tehnik pri vseh vrstah sporov, od malih do velikih. 
Izvaja se mediacija med sovrstniki, učitelji in učenci, med starši in otroci ali med 
celotnimi družinami, katerih otrok prihajajo v konflikt. Uporablja se tudi v primeru 
kriznih sestankov tako med učitelji ali znotraj roditeljskih sestankov. Je odlična pot k 
iskanju možnosti rešitev, iskanju poti, da najdemo skupni jezik, ne glede kdo je 
udeležen.  
Timsko sodelovanje pri širših problematikah znotraj in zunaj šole. 
 
Zbirka podatkov o učencih (DSP, DNU, soglasja) se nadaljuje. Potrebno poiskati nov 
način prikaza posameznih soglasij v Lopolisu, saj ne omogoča enakega prikaza kot e-
Asistent. Predlog, razredniki poiščejo soglasja v požarni omari pod stopnicami na MŠ, 
si izjeme kopirajo (v kolikor ni popolno soglasje na vseh točkah). Soglasja se v celoti 
še vedno hranijo skupaj v požarni omari. Ob začetku šolskega leta vsak razrednik 
preveri sam soglasja v omari. V požarno omaro vložijo tudi že prejeta soglasja 
bodočih prvošolcev. V Lopolisu se najde pot zapisa, da so lahko vsaj izjeme razvidne. 
 
Področni aktiv litijske šolske svetovalne službe: v letošnjem šolskem se žal nisem 
mogla udeležiti aktivov. Je pa sodelovanje in srečevanje zelo pomembno, saj si 
izmenjujemo informacije, izkušnje in nudimo ideje pri reševanju raznovrstnih izzivov.  
 
Področni aktiv litijskih psihologov: žal nisem bila prisotna na nobenem srečanju.  
 
Izobraževanja – Opraviti izobraževanje za družinskega mediatorja. Uporaba 
mediacijskih tehnik je izredno pomembna pri uspešnem usklajevanju pomoči 
učencem. 
 
Izdelava priprav za izvajanje delavnic za razrednike: razredniki so večkrat v težavah 
kako pomagati svojim učencem k bolj učinkovitem in boljšem sodelovanju ter 
soočanju z različnimi izzivi. V ta namen se bodo pripravile delavnice za posamezne 
razrede in hkrati tudi za težavna področja, da bodo učenci preko spoznavanja sebe in 
drug drugega spoznali kaj lahko doprinesejo k boljšemu skupnemu delovanju ter 
dobremu počutju v razredu.  
 

7.4. Poročilo o delu šolske knjižnice 

V šolskem letu 2018/2019 sva bili v šolski knjižnici zaposleni dve knjižničarki: sama v 
celoti, Bojana Kotar pa polovično (delo je dopolnjevala s poučevanjem slovenščine in 
izbirnega predmeta ter nudenjem dodatne strokovne pomoči na predmetni stopnji). 



 
 
 
 
 

 

72 
 

Izposojo sva vodili na matični šoli in na podružnici Vače (Bojana Kotar), gradivo pa 
sva nabavljali in obdelovali za vse šole v sklopu OŠ Gradec. 
V tem šolskem letu je bilo delo prilagojeno vnosu starega knjižničnega fonda v sistem 
Cobiss.  
Potem ko je bila opravljena aktualizacija stare zaloge in določena cena posamezne 
enote (predlagala knjižnica in računovodstvo, potrdil svet zavoda), se je pričelo z 
vnosom gradiva na matični šoli, knjižnica na POŠ Jevnica pa je že v celoti obdelana. 
Vnesenih je že 7.800 enot knjižničnega gradiva in 3.500 enot učbeniškega sklada. 
Za knjižnico je bilo v tem šolskem letu nabavljeno 330 enot knjižničnega gradiva. Po 
standardu naj bi bil letni prirast knjižničnega gradiva prilagojen številu učencev, in 
sicer tako, da se število nabavljenih enot približno ujema s številom učencev. S 
finančnimi sredstvi, ki so bila namenjena šolski knjižnici, smo se približali komaj 50-
im odstotkom predvidenega standarda. 
Izposoja je bila prilagojena prehodu v sistem Cobiss. Delno je potekala še po starem 
programu. Za učence pa je bila knjižnica zaprta ob sredah. Nekoliko je bilo omejeno 
tudi izvajanje bibliopedagoških ur. 
Sicer pa se je knjižnica dejavno vključevala v projekte šole, se povezovala s Knjižnico 
Litija in drugimi institucijami (Center za razvoj Srca Slovenije). 
V okviru projekta Rastem s knjigo za sedmošolce nas je na moje povabilo obiskala 
avtorica podarjene knjige Avtobus ob treh Nataša Konc Lorenzutti. 
Kot knjižničarka sem se vključila v projekte Ivan Cankar (priprava krajših oddaj na 
šolskem radiu z v ta namen oblikovanim avizom, pomoč pri dramatizaciji 
Cankarjevega teksta Pehar suhih hrušk, organizacija obiska sušilnice sadja in stare 
hiše na Libergi ter sooblikovanje razstave), Ženske (pomoč pri odrski postavitvi in 
predstavitev Jože Debelak) ter Leonardo da Vinci (priprava knjig za razstavo). 
Še vedno teče tudi projekt Ki-ki Litija, saj so ga jeseni po predstavitvi na Občini Litija 
finančno podprle Slovenske železnice. Zaključek projekta je previden za letošnjo 
jesen. 
Od 3. decembra (Prešernovega rojstva) do 8. februarja (Prešernove smrti) je potekal 
že tradicionalni projekt Knjižni zaklad. Učenci so z navdušenjem iskali knjige v šolski 
knjižnici po danih namigih in se veselili knjižnih nagrad. 
Redno tudi rešujemo, na matični šoli in podružnicah, uganko meseca, ki jo zastavlja 
Knjižnica Litija. 
Za zaključek bralne značke sta bila organizirana dva dogodka: na Vačah za razredno 
stopnjo podružnic ogled predstave Vidkova nova oblačila (pripravili so jo učenci OŠ 
Litija) in za razredno stopnjo matične šole obisk gledališča Ku-kuc s predstavo 
Cepecepetavček v šolski jedilnici. 
V knjižnici smo zbirali tudi ideje za delo podjetniškega krožka in ime šolskega radia. 
Žal za podjetništvo ni bilo idej, toliko več pa za šolski radio. Sredi junija je strokovna 
komisija, ki so jo sestavljali štirje učenci in dve učiteljici, izbrala izmed 143 predlogi 
ime Radio Hu-hu. V prihodnjem šolskem letu bomo imenu dodali še glasbeno 
podlago, potem pa bo avizo pripravljen za najavljanje obvestil in oddaj na šolskem 
radiu. 
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Kot slovenistka sem bila ves čas na voljo sodelavcem, ki so potrebovali pomoč pri 
jezikovnem pregledu različnih besedil, vodila sem šolsko kroniko in prispevala članek 
ob smrti sodelavke Amalije Kadunc za občinsko glasilo. 
Ob koncu in na začetku šolskega leta se delo knjižnice prilagodi urejanju učbeniškega 
sklada (priprava seznamov gradiv in potrebščin za novo šolsko leto, vračanje in 
izposoja učbenikov, aktualizacija, obnova starega fonda in nabava novega gradiva, 
obveščanje staršev in zbiranje naročilnic). 
Obisk v knjižnici ne upada, zmanjšuje pa se število bralcev. Knjižnica je za učence 
prijeten prostor druženja, zato obstaja upanje, da se bo trend v prihodnje tudi pri 
izposoji le obrnil navzgor. Bistveno je, da v tem času, ki ni prijazen knjigi, otroke 
obdržimo v knjižničnem okolju in v knjižnici ponudimo tudi dejavnosti, ki niso nujno 
povezane s knjigo. 
Še vedno tudi učenci večkrat izrazijo željo, da bi knjižnico odprli na teraso/streho in 
tako pridobili prostor/učilnico, podobno zimskemu vrtu. 
 

7.5. Poročilo o delu šolske kuhinje 

Evalvacija dela v centralni kuhinji 
V letošnjem šolskem letu, se je v centralni kuhinji in razdelilnih kuhinjah podružničnih 
šol pripravljalo: 

 
matična 

šola 
POŠ 
Vače 

POŠ 
Hotič 

POŠ 
Kresnice 

POŠ 
Jevnica 

57 zajtrkov 13 13 8 21 2 

652 dopoldanskih malic 384 107 43 55 63 

550 kosil 310 84 40 53 63 

80 popoldanskih malic 28 14 15 5 18 

 
 V šolski kuhinji so bile zaposlene tri kuharice (ena se je iz bolniškega staleža vrnila 
teden dni pred koncem pouka in delo opravljala 5 dni, od 17. 6.-21. 6. 2019) in 2,5 
pomočnice kuharic na matični šoli ter štiri gospodinjke na podružničnih šolah. 
Delavka za polovično pomoč v centralni kuhinji je bila prav tako bolniško odsotna 
skoraj celo šolsko leto, na delo je prišla samo za 5 dni, potem pa dala odpoved 
delovnega razmerja zaradi nove službe. 
V tem šolskem letu, smo pripravljali  8 različnih vrst  diet za malice in kosila  
(intoleranca na laktozo, sladkorno, dieto za celiakijo v povezavi s sladkorno, 5 vrst 
diet za alergike). Z novimi navodili s strani ministrstva o indiciranih dietah, se je na 
tem področju zadeva zelo izboljšala, saj so do diete opravičeni samo učenci, ki imajo 
resne zdravstvene težave in so specialistično obravnavani.  Hrana se je dostavljala na 
4 različne lokacije po utečenem dnevnem redu. 
 
Nabava in popravila 
Na začetku šolskega leta smo obnovili eno od toplotnih razdelilnih liniji-belmari, ki 
smo jo ob koncu šolskega leta vgradili v razdelilno kuhinjo na POŠ Kresnice. V 
mesecu aprilu 2019, se je opravil nakup 100 l kotla in lupilca krompirja. V mesecu 
juliju poteka obnova razdelilne linije z dvema toplotnima linijama, v termičnem bloku 
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pa vgradnja novega štedilnika in 120 l prekucne ponve (ta dela so bila načrtovana že 
v šolskem letu 2014/2015). V maju smo v garancijskem roku zamenjali 20 PVC posod 
za transport malic, ki so imele napako-pokanje plastike. V mesecu avgustu 
načrtujemo še nakup pokrovov za PVC posode, izvlečenega tuša ter drobnega 
inventarja in pribora. 
V POŠ Kresnice in na POŠ Vače smo izvedli nakup štedilnikov, na POŠ Jevnica nakup 
hladilnika. 
V trenutku priprave tega poročila smo v dogovorih z izvajalci za obnovo španske 
stene z roletami med kuhinjo in jedilnico. Obnova se načrtuje v mesecu avgustu 
2019. 
V centralni kuhinji smo imeli v tem šolskem letu popravilo monomatika pri 
pomivalnem stroju, nekaj popravil na konvektomatu, menjavo izpustne pipe na kotlu, 
popravilo hladilnega pulta in servis nape zaradi vandalizma.  
V POŠ Hotič večkratno popravilo pomivalnega stroja zaradi poškodbe. 
 
Sistem notranjega nadzora (HACCP) 
Notranji nadzor sistema HACCP je organiziran po 8. členu uredbe o higieni živil 
852/2004/ES. 
Izvajanje notranjega nadzora je utečeno in je potekalo po ustaljenem redu. 
Posebnosti na matični šoli ni bilo. Inšpekcijski nadzor je bil izvršen 2x v letu s strani 
sanitarne službe in ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Inšpekcijski pregled je opravila 
tudi inšpektorica iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Dopolniti oz. 
uskladiti je bilo potrebno dokumentacijo z novo zakonodajo. Vsa vodena 
dokumentacija se hrani v mapah HACCP sistema v centralni kuhinji. 
Sodelovanje z dobavitelji bi ocenila, kot dobro. Dostava je bila redna. Na začetku 
šolskega leta smo začeli s sodelovanjem z Mesarstvom Oblak. Zaradi neustrezne 
kvalitete in neustrezne dokumentacije, smo po treh opominih okvirni sporazum o 
sodelovanju v okviru javnih naročil prekinili. Ker nam nekateri dobavitelji pripeljejo 
blago samo enkrat tedensko, je potrebna dobra organizacija in sodelovanje s POŠ. 
Zaradi ponavljajočih težav s poslovnim partnerjem Biotera, za odvoz organskih 
odpadkov, smo tudi z njim prekinili pogodbo in od januarja 2019 in sklenili 
sodelovanje s podjetjem Ekstrem čisto iz Hrastnika. Z njihovimi storitvami smo 
zadovoljni.  
Poslovni partner Salesianer miettex periteks za nas opravlja pranje perila in krp za 
kuhinjo, čistilke in hišnika MŠ in POŠ. Prav tako smo jih tudi med tem šolskim letom 
večkrat opozorili na nepravilnosti, kar zaleže le za kratek čas. Med letom se pojavljajo 
madeži na oblekah in perilo ni dobro zlikano. V prihodnem letu, ko poteče predpisan 
rok pogodbenega sodelovanja, načrtujemo odpoved pogodbe in iskanje novega 
partnerja. 
 
Drugo delo 
Tudi v tem šolskem letu smo poleg rednega dela pripravili vrsto pogostitev za 
različne priložnosti. Pogostitev ob uvodnem druženju učiteljev, različnih tekmovanjih, 
sodelovanje na prireditvah, nogometnem državnem prvenstvu, zaključku projektov, 
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priprava pogostitve na valeti, pogostitve za obiskovalce šole in sodelovanje na 
novoletnem sejmu. 
Uspešno smo zaključili projekta Šolska shema ter Tradicionalni slovenski zajtrk. V 
shemo vključeno šolsko mleko se ne obnese najbolje, saj ga učenci ne pijejo in nam 
ostaja namenjen denar, ki ga žal ne porabimo v celoti. Z vodjo Zdrave šole 
razmišljava kako naprej. 
 
Izobraževanje in zaposlitev 
V tem  šolskem letu so se nadaljevale daljše odsotnosti treh delavk, za katero smo 
imeli trenutno samo eno zamenjavo. Pomagali smo si s prilagajanjem dela v kuhinji. 
Za naslednje šolsko leto se ponovno načrtuje nadomeščanje ene delavke. 
V mesecu avgustu 2019 načrtujemo na uvodnem sestanku izobraževanje o novostih 
v zakonodaji, v letu 2020 pa zunanje izobraževanje, ki naj bi ga po dogovoru 
organizirala OŠ Litija. 
 
Analiza dela v kuhinjah na podružničnih šolah 
Na podružničnih šolah ostaja način dela enak, po ustaljenem delovniku. Dostava 
blaga iz centralne kuhinje na podružnične šole je potekala tekoče in brez večjih 
posebnosti. Gospodinjke so se sproti dogovarjale z matično šolo glede nabave in 
usklajevanja dela. Naslednji delovni sestanek sledi v mesecu avgustu 2019. V POŠ 
Jevnica bodo s septembrom 2019 pričeli s projektom »Od vrta do mize«, kjer bodo 
na jedilniku za šolsko malico prevladovala ekološka in lokalna živila v povezavi z 
njihovim eko vrtom. V mesecu juniju 2019 smo obnovili razpis javnih naročil in 
pridobili nekaj novih dobaviteljev, s katerimi bomo sklenili pogodbe za obdobje 4 let. 
 
Analiza prehranjevalnih navad otrok in sodelovanje s starši 
V tem šolskem letu se je Skupina za prehrano sestala enkrat. Skupina je bila 
seznanjena z načrti in načinom dela v tem šolskem letu. Med letom posebnosti ni 
bilo. Skozi celotno šolsko leto smo spremljali prehranjevalne navade in ješčost otrok, 
v mesecu novembru smo izvedli anketo za učence o zadovoljstvu s šolsko prehrano. 
Analiza ankete je bila predstavljena učencem na šolski skupnosti ter objavljena na 
spletni strani šole. Upoštevali smo njihove predloge in izboljšave. Še vedno opažamo, 
da je na začetku šolskega leta ješčost otrok boljša, kot ob koncu leta. Razloge iščemo 
predvsem v tem, da so učenci vsega naveličani, nekateri učenci, predvsem na 
predmetni stopnji na kosilo zadnji mesec sploh ne prihajajo. Ješčost otrok se razlikuje 
tudi glede na podružnice. V POŠ Jevnica še vedno dopolnjujejo prehrano iz šolskega 
eko vrta. S strani inšpekcijskega nadzora smo bili opozorjeni, da je potrebno tudi 
vsakoletno preverjanje zadovoljstva staršev. Z naslednjim šolskim letom, bomo že z 
LDN načrtovali vse aktivnosti povezane s šolsko prehrano. 
 
Delo šolske kuhinje v šolskem letu 2018/2019 bi kljub dolgotrajnim bolniškim 
odsotnostim kuhinjskega osebja ocenila kot uspešno. Vse težave, ki so se pojavljale 
smo rešili. Vse ostale zadeve so utečene, tako računalniški program, povezava z 
računovodstvom in podružničnimi šolami. 
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Generalno čiščenje načrtujemo po končani montaži toplotne linije v mesecu avgustu 
2019. 
 

8. Poročilo o delu podružnic 

8.1. POŠ Vače 

 
Deveto leto teče od prenove šole in začele so se določene težave z opremo. V tem 
šolskem letu smo izvedli nekaj popravil na peči (menjava polža, ki dovaja sekance iz 
zalogovnika v peč). V šolski kuhinji smo zamenjali steklokeramično ploščo z 
električnimi ploščami. To so bili večji stroški popravil. Težave s senco na igrišču smo 
trenutno rešili z nakupom večjega senčnika, da so lahko učenci v OPB-ju v senci, 
prav tako smo na igrišču postavili dve leseni mizi in štiri klopi. Težave z žaluzijami v 
pritličju še niso odpravljene. Še vedno pa čakamo na igrišče, ki naj bi bilo postavljeno 
nekje v bližini šole. 
V šolskih prostorih imamo poleg oddelka Knjižnice Litija, ki je odprta ob ponedeljkih 
in sredah, tudi šolsko knjižnico. 
 
1. Pouk: 
Pričel se je v ponedeljek, 3. 9. 2018, po ustaljenem urniku: 

 učenci 1. razreda so se zbrali ob 13.30. uri v spremstvu staršev v športni 
dvorani gimnazije Litija, kjer jih je nagovoril ravnatelj, 

 učenci od 2. do 9. razreda so pričeli s poukom ob 8. uri. 
Prvi šolski dan smo izvajali tudi jutranje dežurstvo in OPB.  
 
2. Sestanki:  
Učiteljice in učitelji smo se redno udeleževali jutranjih sestankov, pedagoških in 
redovalnih konferenc, izobraževanj na matični šoli in sodelovali na skupnih 
prireditvah.  
Na POŠ Vače smo imeli jutranje sestanke vsako drugo sredo v mesecu ter po potrebi 
še kakšnega vmes. 
 
3. Pouk za učence s posebnimi potrebami in dodatno strokovno pomočjo so izvajale:  

 Marija Mohar (polovični delovni čas), 
 Mateja Troha, 
 Maja Habicht Gorički, 
 Dajana Maurič,  

 Alena Đafić Dedić. 
 
4. Izvedeni projekti: 
V šolskem letu 2018/2019 je na Vačah še vedno potekal projekt pod imenom 
Aktivno v središču. V okviru tega projekta smo izvedli različne aktivnosti za učence 
(aktivni odmori, minuta za gibanje, jesenski kros, urejanje šolskega vrtička, šolski 
poligon v pritličju, ki je še v nastajanju) in eno za starše (zaključna prireditev). Ob 
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zaključku projekta na zaključni prireditvi, smo povabili k sodelovanju še strokovne 
sodelavce ZD Litija, ki so izvajali meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja ter 
policiste Policijske postaje Litija, ki so predstavili delo prometnega policista in 
odgovarjali na vprašanja staršev. Predstavil se nam je tudi dobavitelj iz podjetja 
Koreninica d.o.o., ki nam v okviru Šolske sheme dobavlja sadje in zelenjavo.  
Projekt Mehkak prehod iz vrtca v šolo: le – ta je potekal med učenci  1. razreda 
in otroci iz vrtca Sonček. Srečevali so se v šolskih prostorih oziroma v prostorih vrtca. 
Projekt Pasavček sta izvajali učiteljici v OPB-ju, poleg njega je v OPB-ju potekal tudi 
projekt Varno s soncem.  
 
5. Bralna značka:  
Izvajali so jo učenci od 1. do 9. razreda. Učenci razredne stopnje so jo opravljali pri 
razredničarkah, učenci predmetne stopnje pa pri učiteljici Bernardi Imperl. Večina jih 
jo je tudi uspešno zaključila.  
 
6. Izbirni predmeti: 

 SODOBNA PRIPRAVA HRANE: Jernej Grdun 
 SONCE, LUNA, ZEMLJA: Astrid Žibert 
 IZBIRNI PREDMET-ŠPORT: Nuška Mlekuž 

 RETORIKA: Dajana Maurič 
 
7. Neobvezni izbirni predmeti v 2.triadi: 
V tem šolskem letu smo izvajali izbirna predmeta TEHNIKA, ŠPORT in 
RAČUNALNIŠTVO, izvajali so jih učitelji Damjan Grobljar, Nuška Mlekuž in Anja 
Knežević. 
 
8. Učenci so se udeležili tudi različnih tekmovanj in osvojili kar nekaj priznanj: 

TEKMOVANJE DATUM REZULTATI MENTOR 

LOGIKA -
ŠOLSKO  
 
 
 

27. 9. 2018 BRONASTA PRIZNANJA: 
Jan Juvančič (7.r) 
Nik Mizori (6.r) 
Maj Mohar (6.r) 

A STRID ŽIBERT 

ŠOLSKO 
TEKMOVANJE 
TJA za 9. r 

14. 11. 
2018 

BRONASTO PRIZNANJE:  
Živa Nagode (9.r) 
Lana Lotrič (9.r) 

IRENA KOKALJ 

OBMOČNO 
TEKMOVANJE 
TJA za 9. r 

17. 1. 2019 SREBRNO PRIZNANJE:  
Živa Nagode (9.r) 

IRENA KOKALJ 
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TEKMOVANJE DATUM REZULTATI MENTOR 

FIZIKA – 
ŠOLSKO 
 
REGIJSKO 

6. 2. 2019 
 
 
15. 3. 2019 

BRONASTO PRIZNANJE:  
Ožbej Sakač (8.r) 
 
SREBRNO PRIZNANJE:  
Ožbej Sakač (8.r) 

ASTRID ŽIBERT 

CANKARJEVO - 
ŠOLSKO 

11. 12. 
2018 

BRONASTO PRIZNANJE:  
Nika Horvat (6.r) 
Maj Mohar (6.r) 

BERNARDA IMPERL 

LOGIČNA 
POŠAST – 
ŠOLSKO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRŽAVNO 

10. 5.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.5.2019 

SREBRNO PRIZNANJE:  
Jona Mohar, Tjaša Klinc, Eva 
Maček, Neli Jazbec, Mia 
Močilnikar (4.r), Brina Pok 
(5.r), Urban Indof (6.r), Jan 
Juvančič (7.r) 
BRONASTO PRIZNANJE:  
Anej Pust, Iris Klinc (4.r), 
Patricija Sluga, Domen Trdin, 
Filip Meglič (5.r), Maj Mohar, 
Nik Mizori (6.r), Neža Bebar, 
Lara Osolnik, Lili Tomc, Ženja 
Kovač, Ožbej Sakač (8.r). 
SREBRNO DRŽAVNO:  
Brina Pok (5.r) 

ASTRID ŽIBERT 

MATEMATIKA 
ZA VEGOVO 
PRIZNANJE – 
ŠOLSKO         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRŽAVNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

21. 3. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. 4. 2019 

BRONASTO PRIZNANJE: 
Enej Groboljšek (1.r) 
Maja Hiršel (2.r) 
Tereza Stopar (2.r) 
Anastazija Malgaj (3.r) 
Anja Tašker (3.r) 
Matej Mizori (3.r) 
Jona Mohar (4.r) 
Lovro Šinkovec (4.r) 
Patricija Sluga (5.r) 
Lana Pust (5.r) 
Maj Mohar (6.r) 
Urban Indof (6.r) 
Jan Juvančič (7.r) 
Ožbej Sakač (8.r) 
SREBRNO PRIZNANJE: 
Patricija Sluga (5.r) 
Ožbej Sakač (8.r) 

BARBARA 
KODRMAN, 
ALEKSANDRA 
ŠTRUS, ASTRID 
ŽIBERT 



 

9. Sodelovanje z ZD Litija:  
Učenci 1., 3., 6. in 8. razreda so opravili sistematski pregled v ZD Litija. 
V tem šolskem letu nas je šestkrat obiskala medicinska sestra ZD Litija. Pregledovala 
je higieno zob, ki je bila tudi letos tekmovalna disciplina. Higiena zob se je tudi v tem 
šolskem letu rahlo izboljšala. 
V mesecu septembru so strokovne delavke ZD Litija izvedle po razredih dvourne 
delavnice zdravstvene vzgoje.  
 
10. Sodelovanje s starši: 
S starši smo sodelovali na govorilnih urah, roditeljskih sestankih, v decembru smo se 
udeležili Andrejevega sejma, s Krajevno skupnostjo in vrtcem smo pripravili 
Novoletno prireditev, v mesecu marcu smo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo in 
vrtcem pripravili prireditev ob materinskem dnevu. Po prireditvi je sledilo druženje ob 
pecivu, ki so ga pripravile članice Društva žena in deklet Vače. Junija smo pripravili 
zaključno prireditev, ki je hkrati predstavljala tudi zaključek projekta Aktivno v 
središču. Starši in učenci so se podali na dejavnosti, ki jih otroci med šolskim letom 
izvajajo v šoli. Strokovne delavke ZD Litija so izvajale meritve krvnega tlaka, 
holesterola in sladkorja, predstavili so se nam tudi policisti iz PP Litija.   
Izvedli smo skupni roditeljski sestanek (uvodni roditeljski sestanek v mesecu 
septembru), na njem je pomočnica komandirja PP Litija ga. Klavdija Mlakar 
predstavila varnost v prometu in opozorila starše na nepravilno vožnjo otrok v 
avtomobilih. Ta dan se nam je s svojo zgodbo predstavil tetraplegik Jakov Škantel. 
Prišla je tudi višja medicinska sestra ga. Neja Perić iz ZD Litija, ki je predstavila 
pomen zdrave in uravnotežene prehrane ter pomen gibanja za zdrav razvoj otrok in 
mladostnikov. 
 
11. Dnevi dejavnosti:  
KD, ND, TD, in ŠD so bili izvedeni po v naprej določenih datumih.  
 
12. Kadrovske in druge posebnosti: 
V mesecu oktobru se je iz bolniškega dopusta, za polovični delovni čas, vrnila Marija 
Mohar, ki je opravljala delo šolske svetovalne delavke in učiteljice DSP. Do njene 
vrnitve je delo šolske svetovalne službe opravljala Aleksandra Krnc. 
 
13. Izvedba nadstandardnih dejavnosti 

 LŠN – učenci 5. razredov (Žusterna Koper, 17. 9. – 21. 9. 2018) 
 Bivanje v naravi, učenci 4. razreda, Kočevje  (24. 9. – 28. 9. 2018) 
 9. razred – učenci so se udeležili 5 dnevnega izleta v London (25. 1. - 29. 1. 

2019) 

 3. razred – učenci 3. razreda – plavalni tečaj v Šmartnem (10. 4. – 18. 4. 
2019) 

 Zimska šola v naravi–učenci 6.razreda (14. 1. – 18. 1. 2019) 
 Bivanje v naravi – Tolmin, Dom Soča, 7. razred  (25. 3. – 29. 3. 2019) 
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14. Sodelovanje s krajem 
Šola že vrsto let sodeluje s krajem in društvi ter organizacijami, ki delujejo v kraju.  
Prireditve, na katerih je šola sodelovala: 

 ANDREJEV SEJEM: Irena Kokalj, Aleksandra Štrus, Nuška Mlekuž, Tadeja 
Ocepek, Marjeta Pečnik, Jernej Grdun. 

 NOVOLETNA PRIREDITEV SKUPAJ Z VRTCEM: Druženje s starši (Maja Žibert–
vodja, Janja Amršek, Marjeta Pečnik, Barbara Kodrman, Mateja Troha, Jernej 
Grdun, Irena Kokalj, Nuška Mlekuž, Aleksandra Štrus, Tadeja Ocepek, Marija 
Mohar, Dajana Maurič, Bernarda Imperl, Astrid Žibert). 

 PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU NA GEOSSU: Bernarda 
Imperl, Lili Tomc in Ožbej Sakač.  

 KRAJEVNA PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA: Bernarda Imperl (vodja), Janja 
Amršek, Aleksandra Štrus, Ana Tori, Maja Žibert, Tadeja Ocepek. 

 DAN GEOSS-a–Ana Tori, mladinski pevski zbor POŠ Vače.  
 
15. Sodelovanje z matično šolo: 

 Božično novoletna prireditev: (OPZ pod vodstvom Aleksandre Štrus in MPZ pod 
vodstvom Ane Tori). 

 OŠ Gradec poje: OPZ z zborovodkinjo Aleksandro Štrus in MPZ z zborovodkinjo 
Ano Tori. 

 Skupni roditeljski sestanki. 
 Pedagoške in redovalni konferenci. 
 Valeta 2019 

 
16. Interesne dejavnosti:  
Vse interesne dejavnosti, ki so bile določene z letnim delovnim načrtom, so bile 
realizirane.  
 

8.2. POŠ Hotič 

 
Pouk se je pričel 3. 9. 2018: 

 učenci 1. razreda s pričetkom ob 13.30 uri in ob spremstvu staršev v Litiji, 

 učenci 2., 3., 4. in 5.  razred pa ustaljenem urniku. 
Imeli smo jutranje in popoldansko varstvo. 
 
Ker se vsako leto povečuje potreba po telovadnici, smo skupaj s starši oddali vlogo 
na Občino Litija po brezplačnem prevozu učencev v telovadnico na matično šolo. 
Odobrili so nam pet prevozov, ki smo jih izkoristili v zimskem času. 
 
Učiteljice, ki poučujemo na naši šoli, smo se redno udeleževale vseh sestankov  na 
matični šoli in sodelovale na skupnih predstavitvah, sodelovale tudi na skupnih 
projektih (Mehak prehod iz vrtca v šolo, Evropski prostovoljci, Zdrava šola, S tačko 
dogodivščinam nasproti, Pasavček…). 
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Na naši šoli je potekal pouk za učence s posebnimi potrebami, ki sta ga opravljali 
Andreja Bregar Rop in Alena Đafić Dedić. 
Svetovalno delo je opravljala Aleksandra Krnc. 
 
V okviru POŠ Hotič smo imele celoletni projekt »Rešujem svet - odgovorno ravnam s 
hrano«, vodja je bila Špela Kovič. V projektu smo sodelovale vse učiteljice POŠ Hotič 
in smo učence ozaveščale o ekonomičnem ravnanju s hrano in navajanje, da se lahko 
ostanke ponovno uporabi.  
  
Družabno srečanje je potekalo v sodelovanju z go. Vesno Zornik z naslovom »Hotič 
se igra«, vodja: Maruša Krnc. 
     
41 od 42 učencev je opravilo bralno značko in smo si na POŠ Vače ogledali predstavo 
»Vidkova nova srajčica«, ki so jo pripravili učenci OŠ Litija. 
 
Redno smo sodelovale s šolsko svetovalno službo in se udeleževale razrednih in 
šolskih aktivov ter ostalih sestankov. 
 
Učenci 1. in 3. razreda so opravili sistematski pregled v ZD Litija. 
 
Učenci 5. razreda so se kot zmagovalni razred za čiste zobke (sodelovanje z ZD Litija) 
udeležili zaključne prireditve v Ljubljani. 
 

1. Izobraževanje učiteljev: 
Udeležile smo se vseh izobraževanj, ki so potekala za kolektiv na OŠ Gradec. Vse 
učiteljice smo se udeležile tudi Rokusove akademije (Radovednih pet in Lili in Bine).  

 M. Krnc: Playness pedagogika, Sodobne metode razvoja osnovne atletske 
motorike mladih, Telesna priprava otrok in mladine. 

 I. Nemec Bric: Usposabljanje učiteljev za izvajanje praktične vožnje s kolesom 
in kolesarski izpit v osnovni šoli, Usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski 
izpit v osnovni šoli, Playness pedagogika, Kolesarski izpit in tekmovanja. 

 Š. Kovič: Mala zborovska šola in Joga v šoli, Playness pedagogika. 
 

2. Nadstandardne dejavnosti: 
Vsi učenci so se udeležili 20 urnega tečaja plavanja (3.r.), življenja v naravi preko 
CŠOD (4.r.) in LŠN (5.r.) (vse dejavnosti so se priključile k OŠ Gradec). 
 

3. Sodelovanje s KS in ostalimi društvi: 
 Društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje Litija in Šmartno: izpeljava 

delavnic Pletenje in kvačkanje; 

 KGZ Ljubljana, izpostava Litija: sajenje jablane in razstava jabolk; 
 Planinsko društvo Litija: planinski pohodi in očiščevalna akcija; 

 PP Litija: varno v prometu in izpeljava kolesarskega izpita, projekt Policist 
Leon in Policist za en dan;  

 Matična knjižnica Litija: potujoča knjižnica; 

 PGD Hotič: evakuacija v primeru naravne nesreče; 
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 ZD Litija: projekt Čisti zobki; 
 KS Hotič in vrtec Taček: prireditev in obdarovanje otrok; vodja: Maruša Krnc 
 KORK prireditev: sodelovanje: E. Bučar;  

 Sodelovanje s člani Sveta za medgeneracijsko povezovanje v Občini Litija: 
izpeljava delavnic za učence, babice in dedke; 

 KS Hotič in vrtec Taček: zaključna prireditev z obeležitvijo državnega praznika; 
vodja: Maruša Krnc 

 KS Hotič in Občina Litija: nastop na prireditvi ob prazniku Občine Litija, 16. 6. 
2019; sodelovanje: E. Bučar 

 
4. Interesne dejavnosti: 

 Špela Kovič– OPZ – nastop na vseh prireditvah, oz. priprava učencev za 
nastop  (OŠ Gradec poje, novoletna prireditev, materinski dan, zaključek 
šolskega leta,…..). 

 Irma Nemec Bric - ustvarjalni krožek – sodelovali so na Pilovem natečaju in 
zasedli 2. mesto; na Tačkovem natečaju pa so bili izbrani za najboljši skupinski 
izdelek. 

 Irma Nemec Bric – kolesarski krožek – vsi učenci 5. razreda so uspešno 
opravili kolesarski izpit. 

 Irena Kokalj – angleška bralna značka 
 Andreja Bregar Rop – ustvarjalne urice – osnova za bralno pismenost   
 Maruša Krnc – Planinski krožek  - Udeležili so se tudi tradicionalnega čiščenja 

poti na Janče in srečanja Zasavske mladine, pohodi: na Janče, na Miklavž, 
spominski pohod na Tisje, na Lisco, na Golico. 

                                                                                                                
5. Tekmovanja 

 Cankarjevo (4., 5.r.) 
 Mehurčki (1., 2., 3.r.) 

 Kenguru (1. – 5.r.) 
 Kresnička (1. – 5.r.) 
 Vesela šola (4., 5.r.) 
 Logična pošast (4., 5.r.) 

 
6. Delo v OPB: 

Učenci sodelovali pri naslednjih natečajih: 
 Tačkov likovni natečaj, 

 Tačkov fotografski natečaj,Voda je svoboda, 
 Gasilci, na pomoč!, 
 Ciciumetnije, 
 Rima raja literarni natečaj, 
 Jager gre na jago (Kr'Etno), 

 Deževnik (logotip), 
 Eko smreka. 
 
Na natečaju za logotip Deževnik projekta Kompost gre v šolo je sodelovalo 8 
naših učencev (Lana Štrus, Ana Pirc, Maša Mirtič - 2H, Matic Bolka - 3H, Nik 
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Peterka, Pia Požaršek, Katarina Peterka - 4H, Kaja Grgurevič - 5H). Vsi učenci so 
dobili knjižno nagrado, Kajina risbica pa je bila razstavljena tudi na zaključnem 
posvetu. Učenec Nik Peterka je bil nagrajen za fotografijo svoje psičke na 
Tačkovem fotografskem natečaju; Pia Požaršek je dobila priznanje za sodelovanje 
na natečaju Voda je svoboda; Nika Bricelj je bila nagrajenka 14. Cici umetnij; za 
gasilce še ni rezultatov). 

 
Učiteljici v OPB sta skrbeli za šolski vrtiček, sodelovanje s PP Litija v projektu 
Pasavček, obiski čebelarjev v šolskem projektu in nadaljevanje naravoslovnega dne 
Tradicionalni slovenski zajtrk. 
 

8.3. POŠ Kresnice 

 
Pouk se je pričel 3. 9. 2018 po ustaljenem urniku: 

 učenci 1. razreda s pričetkom ob 13.30. uri in ob spremstvu staršev v 
Gimnaziji Litija z nagovorom ravnatelja, z igrico in obdaritvijo, 

 učenci 2.,  3., 4. in 5.  razreda so pričeli s poukom ob 8. uri. 
Prvi šolski dan je bilo tudi jutranje varstvo in OPB.  
 
Seznam učiteljic in število učencev na šoli: 

Razred Učiteljica Učenci oddelek 

1. 

Tadeja Resnik, druga 
učiteljica Špela Mahkovec 

10+11 

Kombinacija 1. in 2.r. 
(21učencev) 
V drugem polletju se je učenka 
Stella Mesec prepisala na OŠ 
Fužine. 

2. Tadeja Resnik 10  

3. 

Angelca Koprivnikar (GUM, 
LUM), Špela Lajovic (MAT, 
SLJ, SPO), Andrejka 
Setničar (ŠPO) 

8 

 

4. 

Angelca Koprivnikar (SLJ, 
MAT, LUM, GUM, DRU, 
NIT), Andrejka Setničar 
(ŠPO ŠPO-NIP,) 
 

11 

1   Kombinacija 3. in 4.r (19 
učencev) 

5. 
Anica Brvar, Andrejka 
Setničar (ŠPO, ŠPO-NIP) 

15 
1 oddelek 

skupaj     54 UČENCEV   3 ODDELKI 

OPB 
1.r, 
2.r., 
3.r. 

Katja Strmljan 26  

OPB 
3.r, 

 Andrejka Setničar 28 2 oddelka OPB 
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4.r., 
5.r. 

 
1. Šolsko igrišče smo opremili s hišico s toboganom in plezalom. Prebarvali  smo vse 

ristance in obnovili črte na obeh igriščih. Posekali smo stara drevesa. Dobili smo 
nov kompostnik in dve visoki gredi. Gredi je izdelal Roman Jakoš, les so mu 
priskrbeli starši. Nabavili smo kar nekaj pripomočkov za šport. 

 
2. Učiteljice smo se redno udeleževale sestankov  na matični šoli. 

 

3. Izobraževanje učiteljic v letošnjem šolskem letu je bilo naslednje: 

 Špela Lajovic: Mala zborovska šola-1.del in 2.del, Akademija Lili in Bine 
 Anica Brvar: Akademija Lili in Bine. 
 Tadeja Resnik: Akademija Lili in Bine. 
 Angelca Koprivnikar: Akademija Lili in Bine, študijska skupina. 

Prisotne smo bile na vseh izobraževanjih na matični šoli. 
 
4. Novoletni sejem in zaključek šolskega leta smo imeli na POŠ Kresnice. Denar, ki 

smo ga dobili na novoletnem sejmu smo namenili za nakup športne opreme za 
našo podružnično šolo. 

 
5. Z učenci  s posebnimi potrebami so delale: 

 Janja Hostnik, 
 Maja Habicht Gorički, 
 Dunja Požaršek, 
 Alena Dedić Džafić (logopedinja), 
 Barbara Dular. 

 
Angleščino sta poučevali učiteljici Špela Hribar Maglić in Tjaša Lemut Novak. 
Gospodinjstvo je učila učiteljica Anita Mikša. 
 
6. Projekti, ki so bili izvedeni po LDN POŠ Kresnice. 

 Mehak prehod iz vrtca v šolo, vodja: Tadeja Resnik (nadaljevanje projekta) 
 »Pasavček«, vodja: Tadeja Resnik 

 
7. Bralna značka: 
 
Bralno značko so zaključili skoraj vsi učenci POŠ Kresnice. Za zaključek bralne značke 
smo šli na POŠ Vače in si ogledali lutkovno predstavo Videk, ki ga je izvedla OŠ Litija. 
En učenec ni tekmoval za bralno značko in je ostal v šoli. 
 
8. Učenci so se udeležili tudi različnih tekmovanj in osvojili naslednja priznanja: 

a. Cankarjevo tekmovanje 
i. Cankarjevo priznanje: 

1. 2.r. 3 učenke: Nina Bratun, Ajda Godec, Lara Kasli  
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2. 3.r. 4 učenci: Zala Grešak, Mojca Jemec, Anja Žnideršič, Ema 
Klopčič. 

ii. Bronasto Cankarjevo priznanje za dosežek na šolskem tekmovanju 
pa so prejeli: 

1. 4. razred 3 učenci: Kristina Pirc, Johana Jelnikar Artenjak, 
Vane Kukovica 

2. 5. razred: 1 učenka: Lucija Godec 
b. Logična pošast 

i. Srebrno priznanje sta prejeli: 
1. 4.r.Johana Jelnikar Artenjak, Pia Sobočan 

ii. Bronasto priznanje so prejeli: 
1. 4.r.Andreja Kužnik, Vane kukovica, Kristina Pirc, Lara Štros, 

Oskar Štros, Anej Repovš, 
2. 5.r. Lucija Godec, Jan Jakopič, Pia Rovšek, Gašper Šef, Lara 

vodnik Koncilja, Kajt Uštar, Rok Žnideršič, Lara Koren. 
iii. Priznanje Kenguru-matematično tekmovanje: 

1. 1.r. 1 učenka: Urška Grobljar 
2. 2.r. 4 učenci: Nina Bratun, Dejan Jovičić, Ajda Godec, Lan 

Širec 
3. 4.r. 2 učenki: Johana Jelnikar Artenjak, Pia Sobočan 
4. 5.r. 6 učencev: Jan Jakopič, Hana Klander, Nik Kneževič,Pia 

Rovšek, Mark Sladič, Gašper Šef 
c. Kresnička: 

i. 1.r. 3 učenci: Martin Jelnikar Artenjak, Samo Kukovica, Julija 
Vehovec 

ii. 2.r. 2 učenki: Nina Bratun, Ajda Godec 
iii. 4.r. 2 učenki: Johana Jelnikar Artenjak, Pia Sobočan 
iv. 5.r. 1 učenka: Lucija Godec 

d. Sodelovali so tudi na gasilskih tekmovanjih. Gasilski krožek je potekal na 
šolskem igrišču in v gasilskem domu. 

e. Vsi učenci 1., 2., 3. in 4.r. so tekmovali v Ciciveseli šoli. 
i. Vesela šola (bronasto priznanje): Pia Rovšek, Johana Jelnikar 

Artenjak, Kristina Pirc 
 
9. Natečaji 

 Likovni natečaj »Tačkov festival«: sodeloval je tretji razred z mentorico 
Andrejko Setničar. Učenka Johana Jelnikar Artenjak je dobila nagrado. 

Johana Jelnikar Artenjak in Mark Sladič sta šla na likovno akademijo na POŠ Jevnica 
in tam ustvarjala pod vodstvom Andrejke Setničar za razstavo del, ko bodo v Jevnici 
praznovali 90 letnico poučevanja. 
 
10. Zdravniški pregled 
Učenci 1. in 3.r. razreda so opravili sistematski pregled v ZD Litija. 
 
11. Delo s starši 
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Redno smo sodelovale s starši na govorilnih urah, roditeljskih sestankih in morebitnih 
izrednih sestankih. Pripravile smo tudi starševski večer (10. 6. 2019). Najprej so 
učenci nastopali v kulturnem programu. Zaigrali so nekaj igric, deklamirali, igrali na 
improvizirane bobne, OPZ je zapel nekaj pesmi. Zunaj so zaplesali otroške plese. 
Nato so skupaj s starši igrali med dvema ognjema. Postregli smo jim z osvežilno 
pijačo iz bezga in melise. 
 
12. Dnevi dejavnosti 
KD, ND, TD in ŠD so bili izvedeni po v naprej določenih datumih oziroma z nekaterimi 
manjšimi zamenjavami. 
 
13. Izvedba nadstandardnih dejavnosti 

 LŠN – učenci 5. razredov (udeležba 15/15 učencev, Žusterna  Koper) 
 Bivanje v naravi, učenci 4. razreda (udeležba: 11/11), Medvedje Brdo 

 
14. Sodelovanje s KS in ostalimi društvi:  

AKTIVNOST NOSILEC 

Komemoracija Tadeja Resnik  

Proslava RK Andrejka Setničar,  Špela Lajovic,  

Slovenski kulturni 
praznik 

 Anica Brvar,  Tadeja Resnik, Angelca Koprivnikar 

OŠ Gradec poje Špela Lajovic, spremstvo Andrejka Setničar Katja Strmljan 

Prireditev za 
mamice 

Špela Lajovic in Andrejka Setničar  

Gasilskega društva 
Kresnice 

Andrejka Setničar in Špela Lajovic 

Zaključna prireditev Vse učiteljice POŠ Kresnice 

 
15. Sodelovanje z matično šole: OŠ Gradec poje: OPZ z zborovodkinjo Špelo Lajovic. 
 
Vodja POŠ Kresnice Angelca Koprivnikar je bila na občnem zboru KD Kresnice. 
Interesne dejavnosti so bile opravljene po predhodni najavi. 
 
16. Zbiralne akcije: 
Celo leto smo zbirali zamaške, star papir in en teden hrano za živali. Učenci s starši 
so bili pri zbiranju zelo aktivni. 
Celo šolsko leto je za čistočo in prehrano skrbela ga. Marjana Peskar. 
 

8.4. POŠ Jevnica 

 
1. Prostorska ureditev 
Na začetku šolskega leta smo imeli vpisanih 64 učencev, 8. 10. pa se je izpisala 
učenka Sara Rajšek. Vsi razredi so bili samostojni. Učenci 4. razreda so zasedli 
učilnico, v kateri je bila do tedaj jedilnica. 
 

2. Prostorski pogoji 
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Šolsko leto smo pričeli s prenovljenimi sanitarijami. V tem šolskem letu so vse 
učilnice zasedene, v kleti smo v manjši učilnici, ki je bila namenjena DSP-ju uredili 
dodaten prostor za jedilnico. 
 

3. Prednostne naloge v šolskem letu 2018/2019 
a. Projekt Šolski ekovrt: 

Šolski vrt je postal že del vsakdanjika. V tem šolskem letu je vsak razred skrbel za 
določen del vrta. Učenci so pripravljali in obdelovali gredice (brez prekopavanja). 
Sejali in sadili so semena, sadike. Učenci 4. in 5. razreda so vzgojili sadike ribeza in 
joste (z grobanjem). Nekaj smo jih posadili pred šolo, ostale pa smo razdelili po 
podružnicah. Nabirali in pripravljali so motovilec, solate, smutije s kodrolistnim 
ohrovtom in špinačo. Opazovali soživljenje in sobivanje rastlin in živali na vrtu. 
Izdelovali smo zeliščne napitke, ognjičevo mazilo, čajne mešanice, vse to pa smo  
prodajali na sejmu. Letos smo ponovno prejeli znak Šolski ekovrt, ki se obnavlja na 
dve leti. V juniju so nam učiteljice OPB na svojem aktivu pomagale pri odstranjevanju 
plevela.  

b. Projekt Manj odpadkov: 
Glavno vodilo v letošnjem šolskem letu je bilo, poleg vsakdanjega ozaveščanja 
učencev, ločevanja odpadkov in kompostiranja, da za ustvarjanje uporabimo čim več 
odpadnih materialov. Za slikarsko – risarsko podlago smo uporabljali odpadni karton, 
ki so nam ga donirali iz papirnice Količevo. Za različne likovne izdelke smo uporabili 
gajbice, odpadno embalažo, stare tapete, ostanke blaga, lesa in materiale nabrane v 
naravi (suhe veje, odpadlo listje). 
 
Pozornost smo posvečali tudi : 

 Skrbi za čiste zobe v sodelovanju z ZD Litija: nekajkrat nas je obiskala 
medicinska sestra, ki je učencem pregledala zobe. Opažamo, da je ustna 
higiena učencev zelo slaba, kljub že večletnemu pregledovanju. 

 Bralno značko so v prvem, tretjem in četrtem  razredu opravili vsi učenci  v 2. 
razredu je ni opravil en učenec, v petem pa je niso opravili štirje učenci. 
Učenci, ki so bralno značko opravili, so si na POŠ Vače ogledali predstavo 
Kdo je napravil Vidku srajčico, v izvedbi gledališke skupine OŠ Litija. 

 
4. Časovna razporeditev pouka 
Ni bilo sprememb.  
 
5. Jutranje varstvo 
Jutranje varstvo je vodil Matej Bajde. Obiskovali so ga tudi učenci od 2. do 5. 
razreda.  
 

6. Kadrovska zasedba 
Do spremembe je prišlo pri urah DSP. Mojco Križnik je 16. 11. 2018 zamenjala 
Barbara Dular.  
 

7. Prehrana otrok 
V jedilnike smo vnašali veliko zelenjave z našega vrta. Začeli smo z motovilcem, 
nadaljevali s solato, učenci pa so delali tudi smutije s kodrolistnim ohrovtom ter 
špinačo.   
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 Na 2. roditeljskem sestanku smo izpostavili problem prehranjevanja naših otrok ter 
problem velike količine ostankov hrane. Po sestanku sva se z vodjo šolske prehrane 
dogovorili, da za jesen načrtujemo projekt zdrava malica. 
 

8. Okvirni vozni red 
V tem šolskem letu je bilo število vozačev večje, zato je kombi za Golišče vsak dan 
peljal trikrat, v Kresniške Poljane pa dvakrat. 
 

9. Interesne dejavnosti   
Vse interesne dejavnosti so bile izvedene, vendar ne v številu ur kot je bilo 
načrtovano. 
 

10. Dnevi dejavnosti 
Vsi dnevi dejavnosti so bili  izvedeni po načrtu.   
 

11. Izobraževalne vsebine izven šole 
Trinajst učencev 5. razreda se je udeležilo LŠN v Žusterni, deset četrtošolcev je 
bivalo v domu CŠOD Medved, štirinajst tretješolcev pa se je plavanja učilo v bazenu 
v OŠ Šmartno pri Litiji.  

 
12. Prireditve in proslave 
V kraju smo sodelovali na naslednjih prireditvah: Komemoracija, V hvaležnost jeseni, 
praznik KS Jevnica. Decembra smo imeli božično novoletni sejem s čajanko ter 
družabnimi igrami. Z izkupičkom smo kupili novo sedežno garnituro, indukcijsko 
kuhalno ploščo ter aparat za smutije. V sodelovanju z vrtcem Jurček smo na 
Gregorjevo izvedle prireditev za mamice, ki je tudi tokrat potekala na prostem, na 
šolskem igrišču, na vrtu pa smo pripravili razstavo. Šolsko leto smo zaključili z 
zabavnimi igrami na šolskem igrišču ter seveda tradicionalno igro Med dvema 
ognjema med petošolci in njihovimi starši. Novost v tem letu je bil gledališki abonma, 
v okviru katerega so si učenci ogledali tri gledališke predstave.  
 

13. Ostale zadolžitve 
Izvedli smo dve zbiralni akciji starega papirja. Za urejenost okolice šole je skrbela 
Olga Žust, za pisanje člankov za Občana so bili zadolženi nosilci dejavnosti, prav 
tako tudi za objavljanje prispevkov na šolski spletni strani. 
Za zastave sta skrbela Olga Žust in Tim Obolnar Zenkovič. 

 
14. Tekmovanja 
Naši učenci so sodelovali na šolskih tekmovanjih: Kresnička, Cankarjevo priznanje,  
Evropski matematični kenguru, Logična pošast. 
 
Kresnička 

Učenec: Razred: Mentor: 

Kovič Žan 1. Tanja Vesel 

Režek Oskar 2. Tanja Vesel 

Štebih Jaka 2. Tanja Vesel 
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Potočnik Žak 2. Tanja Vesel 

Domen Koprivnikar 3. Tanja Vesel 

Kaja Vozelj 4. Maja Lenart 

Zoja Rokavec 5. Maja Lenart 

Inja Vozelj 5. Maja Lenart 

 
Cankarjevo tekmovanje: 

Učenec: Razred: Mentor: 

Tisa Zupančič 4.  Maja Lenart 

Zoja Rokavec 5. Maja Lenart 

 
Kenguru: 

Učenec: Razred: Mentor: 

Domen Koprivnikar 3. Tanja Vesel 

Tisa Zupančič 4. Maja Lenart 

Matic Gorenc 4. Maja Lenart 

 
Logična pošast: 

Učenec: Razred: Mentor: 

Matic Gorenc 4. Maja Lenart 

Kaja Vozelj 4. Maja Lenart 

Tisa Zupančič 4. Maja Lenart 

Anamarija Bokal 5. Maja Lenart 

Tim Obolnar Zenkovič 5. Maja Lenart 

Zoja Rokavec 5. Maja Lenart 

Inja Vozelj 5. Maja Lenart 

 
15. Sodelovanje s starši 
Izvedli smo tri roditeljske sestanke, vsak drugi ponedeljek v mesecu pa govorilne ure. 
Opažamo, da starši manj obiskujejo ponedeljkove popoldanske govorilne ure, saj se 
bolj poslužujejo individualnih ur, dogovorjenih z razredniki ali pa dopoldanskih ur, ki 
jih ima vsaka učiteljica. Tudi v tem letu je bilo kar nekaj vzgojne problematike, 
predvsem v 2. razredu.  
S starši smo se družili decembra na sejmu in junija na zaključku šolskega leta. 
 

16. Sodelovanje s krajem 
Sodelovanje s krajem poteka po ustaljenem redu, sodelujemo na prireditvah in 
različnih akcijah. Za ure športa in druge dejavnosti lahko koristimo večnamensko 
dvorano. Predsednik KS je postal Jani Jerant, s katerim dobro sodelujemo. Spomladi 
smo začeli s pripravami na obeleženje naše 90 letnice, na kateri bo sodelovala tudi 
gledališka skupina KUD Jevnica, ki jo vodi Irena Režek. Naša nova pomoč pri košnji 
trave v robinijevem gaju bo NK Jevnica. V juniju koristi PGD Jevnica naše igrišče za 
veselico.  
 

17. Sodelovanje z matično šolo in podružnicami 
Sodelovanje je potekalo po načrtu. Z ravnateljem na kolegijih, preko e-pošte in 
telefona, z ostalimi učitelji pa na aktivih, konferencah.  
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Učiteljice aktiva OPB so si na enem izmed aktivov ogledale naš vrt ter pomagale pri 
odstranjevanju plevela. 
 

9. Tekmovanja 

9.1. Tekmovanja iz znanja 

 
 
 

 
 
Udeležili smo se 8. Tačkovega festivala 2019, likovnega in literarnega natečaja, 
poimenovanega »Pasji portret«, na katerem so bili nagrajeni: 

 Močilnikar Mia, 4.V, mentorici Tadeja Ocepek, Maja Žibert 

 Grum Zala, 4.J, mentorica Petra Prosen 
 Smuk Škarja Anamarija, 2.B, mentorica Nives Koželj 
 Dražumerič Pia, 5.A, mentorica Suzana Likar  
 Požaršek Tian, 2.H, mentorica Irma Nemec Bric 
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9.2. Športna tekmovanja 

 TEKMOVANJE DATUM 
ŠT. 

UČENCEV 
NIVO 

TEKMOVANJA 
UVRSTITEV MENTOR 

1. 
LJUBLJANSKI 

MARATON 
27. 10. 
2018 

21 DRŽAVNO 
Ni bilo vidnejših 

uvrstitev 
Srečko Somrak 

2. 

KOŠARKA – 

STAREJŠI 
UČENCI 

5. 12. 

2018 
12 PODROČNO 

Ni bilo vidnejših 

rezultatov 
Srečko Somrak 

3. 

MLADINA IN 

GORE – MLAJŠI 
IN STAREJŠI 

UČENCI 

10. 11. 
2018 

8 REGIJSKO 

Uvrstitev na 

državno 
tekmovanje 

Maja Bregar 

4. 

NOGOMET  - 

STAREJŠI 

UČENCI 

6. 12. 
2018 

11 OBČINSKO 1. MESTO Matej Bajde 

5. 

ODBOJKA – 

STAREJŠI 

UČENCI 

17. 12. 
2018 

12 PODROČNO 
Ni bilo vidnejših 

rezultatov 
Srečko Somrak 

6. 

ODBOJKA – 

STAREJŠE 

UČENKE 

4. 1. 
2019 

12 PODROČNO 
Ni bilo vidnejših 

rezultatov 
Petra Kobe 

7. 

NOGOMET – 

STAREJŠI 
UČENCI 

24. 1. 
2019 

13 PODROČNO 1. MESTO Matej Bajde 

8. 

MLADINA IN 

GORE – 
STAREJŠI 

UČENCI 

26. 1. 
2019 

7 DRŽAVNO 8. in 14. mesto Maja Bregar 

9. 
NOGOMET – 

STAREJŠI 

UČENCI 

18. 2. 

2019 
11 

ČETRTFINALE 
DRŽAVNEGA 

TEKMOVANJA 

2. MESTO Matej Bajde 

10. 
NOGOMET – 

STAREJŠI 

UČENCI 

14. 4. 
2019 

11 
POLFINALE 
DRŽAVNEGA 

TEKMOVANJA 

1. MESTO Matej Bajde 

11. 
ŠPF – MLAJŠE 
IN STAREJŠE 

UČENKE 

23. 4. 

2019 
16 

 

PODROČNO 

Ena učenka se 
je uvrstila na 

državno 
tekmovanje 

Tjaša Končina 

12. 

NOGOMET – 

STAREJŠI 
UČENCI 

14. 5. 

2019 
11 

FINALE 

DRŽAVNEGA 
TEKMOVANJA 

4. MESTO Matej Bajde 

13. 

RAFTING – 

STAREJŠI 
UČENCI 

17. 5. 

2019 
6 

DRŽAVNO 

TEKMOVANJE 
2. MESTO Srečko Somrak 

14. 
KANU – 

STAREJŠI 

UČENCI 

23. 5. 

2019 
8 

DRŽAVNO 

TEKMOVANJE 
3. MESTO Srečko Somrak 

15. 

ATLETSKO 
TEKMOVANJE 

ZA MLAJŠE IN 

STAREJŠE 
UČENCE 

28. 5. 
2019 

 
 

PODROČNO 
 

ODPADLO 

 

/ 
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16. 
ŠPF – STAREJŠE 

UČENKE 

3. 6. 

2019 
1 DRŽAVNO 

Ni bilo vidnejše 

uvrstitve 
Tjaša Končina 

17. LITIJSKI TEK 
8. 6. 

2019 
80 PODROČNO 

2 × 1. MESTO 
1 × 2. MESTO 

1 × 4. MESTO 
1 × 5. MESTO 

Tjaša Končina 

 

10. Poročila družabnih srečanj 

10.1. POŠ Vače 

Kraj, datum:  Vače,  10. 6. 2019 
Vodja dejavnosti: Nuška Mlekuž 
Sodelujoči učitelji: Janja Amršek, Barbara Kodrman, Marjeta Pečnik, Aleksandra 
Štrus, Astrid Žibert, Maja Žibert, Bernadra Imperl, Irena Kokalj, Jernej Grdun, Marija 
Mohar, Tadeja Ocepek, Nuška Mlekuž 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 
Osnovni cilji druženja s starši so bili: 

 predstaviti aktivno delo v šoli, 

 skupno sodelovanje staršev in otrok, 
 spodbujanje in upoštevanje fair-playa. 

Pri pripravi zaključne prireditve smo sledili ciljem, katere smo imeli zastavljene v 
načrtu projekta Aktivno v središču. Naloge so bile zastavljene tako, da so zajemale 
večina ciljev iz projekta. Poudarek je bil v že zgoraj navedenih ciljih. 
 
Predlogi za novo šolsko leto: 
V novem šolskem letu bomo ob zaključku projekta, staršem in učencem ponudili 
športno aktiven zaključek, ker menimo, da je vzdušje bolj sproščeno in odziv staršev 
večji. 
 

10.2. POŠ Jevnica 

Kraj, datum: Jevnica, 3. 12. 2018 
Vodja dejavnosti: Darja Rajšek 
Sodelujoči učitelji: Tanja Vesel, Ana Terzić, Maja Lenart, Nuška Štros, Petra Prosen, 
Marina Eltrin, Matej Bajde 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 
Cilji so bili realizirani. Organizirali smo božično-novoletni sejem s čajanko, na kateri 
so se starši in otroci lahko pomerili v različnih družabnih igrah. Srečanja se je 
udeležila večina staršev in učencev. Sredstva zbrana na sejmu smo porabili za nakup 
sedežne garniture za učilnico 5. razreda, tehtnico ter dva gospodinjska aparata, ki jih 
pogosto uporabljamo pri pouku. 
 
Predlogi za novo šolsko leto: 
V naslednjem šolskem letu bomo zopet izvedli sejem, saj je dobro obiskan, starši in 
učenci pa se ga radi udeležujejo. Zbirali bomo sredstva za novo plezalno steno.  
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10.3. POŠ Hotič 

Kraj, datum: Hotič, 10. maj 2019 
Vodja dejavnosti: Maruša Krnc 
Sodelujoči učitelji: Irma NEMEC BRIC, Beti BUČAR, Špela KOVIČ, Špela MAHKOVEC 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 
Realizirani so bili vsi zastavljeni cilji športno-družabnega dogodka, HOTIČ SE IGRA: 

 imeli smo športne igre, 
 plesno delavnico z Natašo iz NLP, 
 planinsko delavnico vozlov z Almo in Jurijem iz PD Litija, 

 za jedi z žara je poskrbel g. Jure, za sladko in slano mamice in babice, 
 hotiški gasilci so poskrbeli za prijetno osvežitev s curkom vode, ogledali pa 

smo si lahko tudi njihovo vozilo. 
 
Predlogi za novo šolsko leto: 
Učiteljice in starši smo soglasni, da prireditev postane tradicionalna. 
 

10.4. POŠ Kresnice 

Kraj, datum: Kresnice, 10. 12. 2018 
Vodja dejavnosti: Andrejka Setničar 
Sodelujoči učitelji: Tadeja Resnik, Angelca Koprivnikar, Katja Strmljan, Špela 
Mahkovec, Anica Brvar, Špela Lajovic. 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 Povezovanje staršev in krajanov. 
 Pohod z lučkami. 
 Čajanka. 
 Sejem novoletnih izdelkov. 
 Sproščen klepet. 

 Izmenjavanje novih idej in načrtov. 
 
Predlogi za novo šolsko leto: 
Tudi v prihodnjem šolskem letu ohranimo to obliko druženja s starši. Načrtujemo 
pogostitev staršev z v šoli spečenimi dobrotami. 
 
Kraj, datum: Kresnice, 10. 6. 2019 
Vodja dejavnosti: Tadeja Resnik 
Sodelujoči učitelji: Katja Strmljan, Andrejka Setničar, Angelca Koprivnikar, Anica 
Brvar, Špela Lajovic, Špela Mahkovec 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 Povezovanje  šole in krajanov. 

 Izmenjavanje idej, načrtov za prihodnost. 
 Športne aktivnosti. 
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 Izvedba kulturnega programa. 
 Sproščen klepet in druženje ob osvežilnih napitkih iz domačega vrta. 

 
Predlogi za novo šolsko leto: 
Druženje ohranimo tudi za prihodnje šolsko leto. Načrtujemo popestritev z vodnimi 
igrami in sodelovanje s PGD Kresnice. 
 

10.5. Matična šola 

Druženje 4.A 
Kraj, datum: LITIJA, 19. 6. 2019 
Vodja dejavnosti: ANITA KUŠAR 
Sodelujoči učitelji: / 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 
S starši, učenci in njihovimi bratci oz. sestricami smo si skupaj pogledali novo 
razstavo Mestnega muzeja Litija. Kustosinja nas je ob starih razglednicah popeljala 
na glavni trg in nam pripovedovala zgodbe o več kot sto let starih hišah na 
današnjem Valvazorjevem trgu in o znanih osebnostih, ki so živeli in delovali na 
območju Litije. Učenci so uživali ob virtualni predstavitvi znanih osebnosti Litije. 
 
Predlogi za novo šolsko leto: 
Skupaj bi si ogledali grad Bogenšperk. Učenci bi imeli ta dan pouk popoldan in bi 
realizirali naravoslovni ali tehniški dan skupaj s starši. Po vodenem ogledu gradu bi 
sledila grafična delavnica, nato pa nastop učencev za starše v prijetnem ambientu in 
ob hladnem sladoledu. 
 
Druženje 4.B, 5.A in 5.B 
Kraj, datum: ZG. LOG, 19. 6. 2019, 18.00  
Vodja dejavnosti: JUDITA NEMEČEK 
Sodelujoči učitelji: SUZANA LIKAR, MATEJA GORŠE 
Realizacija zastavljenih ciljev: 
Športne igre in druženje – tekmovanje mešanih skupin (starši in učenci) v igri »Med 
dvema ognjema«. 
Športna (gibalna in teoretična) znanja: 

 gibanje z žogo z osnovnimi elementi odbojkarske igre, 
 uporaba elementov odbojke v prirejenih elementarnih igrah in prirejeni 

moštveni igri, 
 upoštevanje pravil elementarnih iger z žogo in moštvene igre z žogo. 

Razvoj funkcionalnih in gibalnih sposobnosti: 

 koordinacija gibanja in natančnost. 
Čustveno-socialna raven: 

 spodbujanje veselja do športne dejavnosti, 
 razvijanje samozavesti, borbenosti, vztrajnosti, 
 razvijanje pozitivnih vedenjskih vzorcev: strpno in prijateljsko vedenje. 

 
Predlogi za novo šolsko leto: 
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Druženje s starši ob športnih igrah je prijetno, sproščujoče. Udeležba je skoraj 100%, 
zato bi dejavnost obdržali. 
 
Druženje 8.R 
Kraj, datum: Litija (Kegljišče), 20. 6. 2019 
Vodja dejavnosti: Anita Mirjanić 
Sodelujoči učitelji: Katja Kotar in Marijana Sebastijan 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 
Starši 8. razredov so bili povabljeni na športno druženje. 
 
Predlogi za novo šolsko leto: 
Po dogovoru z obema razredničarkama, predlagam, da se tovrstno druženje opusti, 
saj je odziv staršev zelo skromen. Prišli so 4 starši. 
 

10.6. Predstavitev učil (aktiv NAR-MAT) 

Kraj, datum: V avli matične šole, 7. 3. 2019 
Vodja dejavnosti: Anita MIKŠA  
Sodelujoči učitelji: Astrid Žibert, Katja Kotar, Marijan Sebastijan, Jana Isoski, Marija 
Savšek, Tina Hojnik, Damjan Grobljar, Marija Grabnar, Uroš Rozina. 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 
Zastavljeni cilji so bili skoraj v celoti realizirani. Prvi del (izdelava učil in razstava učil s 
predstavitvijo za učitelje v okviru projekta UČILOLOGIJA)  je bil realiziran v celoti. 
Drugi del izvedbe, ki smo ga realizirali v popoldanskem času 7. 3. 2019, v okviru  
popoldanskih govorilnih ur, je bil zasnovan za večje število udeležencev. Pripravili 
smo didaktično igro iz področja znanja naravoslovja s knjižno nagrado, vendar zaradi 
zelo nizke udeležbe ni ravno dosegla svojega namena. Tekmovalci so bili samo trije, 
prav tako je bilo samo nekaj staršev.  
 
Predlogi za novo šolsko leto: 
Že nekaj let opažamo, da se v času govorilnih ur pripravljenih dejavnosti udeleži zelo 
malo staršev. Mogoče bi bilo bolj smiselno dejavnosti planirati v času roditeljskih 
sestankov, predvsem pa ob začetku šolskega leta, ko je udeležba večja.  
Proti koncu šolskega leta je staršev, kljub vabilu vse manj. 
 

10.7. OPB na matični šoli 

Kraj, datum: OŠ Gradec, matična šola, 22. 5. 2019 
Vodja dejavnosti: Ines Štaut 
Sodelujoči učitelji: Barbara Toš, Karin Debevec, Nataša Brezovšček, Urška Pišek, 
Tjaša Končina, Anja Knežević 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 
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Učiteljice podaljšanega bivanja smo skupaj z učenci na otroškem travnatem igrišču 
pripravile popoldansko druženje s starši in prostovoljci ESE. Skupaj z učenci smo 
skuhali metino-melisin sirup in spekli domače piškote ter jabolčni zavitek z meto. 
Tudi ESE prostovoljka Anja Wilke ter prostovoljci iz drugih okoliških osnovnih šol in 
Mladinskega centra Litija, Michal iz Poljske, Liga iz Latvije in Camille iz Francije so se 
potrudili in nam prinesli nekaj kulinaričnih dobrot, značilnih za njihovo državo, ki so 
jih sami pripravili. Prostovoljci so pripravili tudi različne igre, za katere pa učenci niso 
kazali zanimanja, saj so se rajši igrali na igralih skupaj s svojimi brati, sestrami, 
prijatelji. 
Druženja so se udeležili vsi starši otrok, ki so bili vključeni v pripravo dogodka. Učenci 
so se dogodka veselili in s ponosom staršem ponudili, kar so pripravili. 
 
Predlogi za novo šolsko leto: 
V naslednjem šolskem letu, bi druženje OPB priključili k druženju s starši na razredni 
stopnji. Tako bi starši prišli samo na en dogodek. Na igrišču bi pripravili manjšo 
pogostitev in povabili kakšnega drugega gosta. 
 
Opombe: 
Od staršev smo prejeli pohvale za organizacijo dogodka. 
 

10.8. Pohod za starše 

Kraj, datum: Krvavec, 29. 9. 2018 
Vodja dejavnosti:  Srečko Somrak 
Sodelujoči učitelji: / 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 
V septembru smo organizirali pohod za starše in njihove družinske člane na Krvavec. 
Zbrali smo se na Planini Jezerca, kjer smo odšli na Zvoh (1971 n/v). Tu smo imeli 
krajši počitek z lepim razgledom na okoliške gore (Storžič, Grintavec, Planjavo…). Od 
vrha smo odšli do Brunarice Sonček, kjer smo imeli kosilo, za otroke so bila na voljo 
raznolika igrala, možnost plezanje, vožnje s tubami. Druženje v prijetnem sončnem 
vremenu v Brunarici Sonček smo zaključili v poznem popoldanskem času in se vrnili 
na izhodišče. Pohoda se je udeležilo 12 staršev in otrok. 
 
Predlogi za novo šolsko leto: 
Za prihodnje druženje s starši predlagam kolesarjenje v Planici, Ratečah in okolici. 
 

10.9. Gledališka večera 

Kraj, datum: »oder« (jedilnica) OŠ Gradec, 9. 1. 2019 
Vodja dejavnosti: Sandra Železnik, Tjaša Lemut Novak 
Sodelujoči učitelji: Špela Hribar Maglić 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 priprava in distribucija vabil, gledaliških listov, PPT, misli, veznega besedila 
itd.; 
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 širjenje pozitivnih mislih, načrtov – darila za goste (MISLI); 
 odigrani dve gledališki predstavi, in sicer Peter Pan in Sedem sončnih sester; 
 gostovanje učencev tretjih razredov – recitacije in pesmi v angleškem jeziku; 

 nastop gledališčnikov – generalka/vaja za druge nastope. 
 
Predlogi za novo šolsko leto: 

 nadaljevanje (v takšni obliki je bilo izvedeno že drugič); 
 predlog izboljšave odra (konkretni predlogi, pomoč pri izvedbi); uporaba 

obstoječih materialov, nekaj dopolnitev. 
 
Opombe: 

 priprave na takšno druženje so zelo zahtevne in dolgotrajne (učenje 
gledališkega besedila, vaje, povezovanje – zamisel/priprava/vaje/izvedba, 
izbira termina); 

 priprave prostora in pospravljanje le tega so tudi sestavni del (vedno). 
 
Kraj, datum: »oder« (jedilnica) OŠ Gradec, 9. 5. 2019 
Vodja dejavnosti: Tjaša Lemut Novak 
Sodelujoči učitelji: / 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 priprava in distribucija vabil, gledaliških listov, veznega besedila itd.; 
 v okviru tedna kulture je bilo izvedenih 5 ponovitev te predstave, od tega ena 

tudi na gledališkem večeru (3 v dopoldanskem času za učence – 4. do 9. 
razreda, 1 v večernem/nočnem času na pravljični noči – 1. do 3. razred +  
disko); 

 odigrana gledališka predstava v angleškem jeziku, in sicer Cinderella; 
 nastop gledališčnikov – generalka/vaja za nastope na drugih šolah (Vače, 

Litija, Ljubljana). 
 

10.10. Po Cankarjevih stopinjah 

Kraj, datum: LJUBLJANA, 29. 10. 2018 
Vodja dejavnosti: MANCA POGLAJEN, VANJA ARHNAVER 
Sodelujoči učitelji: DRUŽBOSLOVNO – SLOVENISTIČNI AKTIV 
 
Realizacija zastavljenih ciljev: 

 preko posameznih točk v Ljubljani učenci, starši in članice aktiva spoznajo 
Cankarjevo življenje, 

 na posamezni točki berejo literarna dela, ki so vezana na dotičen kraj in 
takratno obdobje v njegovem življenju,  

 ogled Cankarjeve spominske sobe, razstave v NUK-u, 
 odkrivanje, ovrednotenje ter aktualizacija simbolov v Cankarjevih literarnih 

delih (skodelica, bob, hlapci, desetica), 
 krepitev empatije, solidarnosti, domoljubja, razvijanje kritičnega mišljenja in 

pozitivnega odnosa do drugačnosti. 
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Predlogi za novo šolsko leto: 
Projekt Ivan Cankar je bil idejno zasnovan za to šolsko leto, saj je bil posvečen stoti 
obletnici njegove smrti, s čimer se je posvetil spomin na našega največjega 
literarnega mojstra. Tovrstna oblika druženja s starši je potekala kot združitev 
omenjenega projekta z projektom Skriti pomeni simbolov. 
 
Opombe: 
Ta dogodek je bil namenjen tudi izobraževanju ter krepitvi medsebojnih odnosov 
znotraj aktiva. 
 

11. Poročilo o delu šolskega sklada 
Poročilo se nanaša na Letni program dela šolskega sklada Osnovne šole Gradec s 
finančnim načrtom za šolsko leto 2018/2019 (v nadaljevanju: Program). Podane so 
informacije o opravljenih načrtovanih nalogah ter podatki o finančnem stanju. 
Struktura Poročila sledi strukturi Programa. V zaključku so podane tudi usmeritve za 
načrtovanje dela v naslednjem šolskem letu. 
 
Upravni odbor se jev šolskem letu 2018/2019 sestal na 3 rednih sejah in 1 dopisni 
seji.  
Aktivnosti, ki so bile izvajane v okviru delovanja Šolskega sklada v šolskem letu 
2018/2019 so naslednje: 
 

 Pridobivanje sredstev 
Izvedene so bile naslednje aktivnosti namenjene zbiranju sredstev v šolski sklad:  

o Prostovoljni prispevki staršev in občanov: 
 na prvih roditeljskih sestankih v mesecu septembru je bil staršem na 

kratko predstavljen šolski sklad in informacije o novostih glede 
zbiranja prostovoljnih prispevkov in njihove porabe, 

 šolski sklad je bil posebej predstavljen tudi učiteljem na uvodni 
pedagoški konferenci, 

 ob položnicah za prehrano v mesecu oktobru in marcu je bila 
priložena tudi položnica za prostovoljni prispevek za šolski sklad s 
krajšo pisno informacijo staršem  glede namena  zbiranja sredstev, 

 učitelji so bili dvakrat v šolskem letu še posebej povabljeni k 
doniranju sredstev, 

 v novembrski številki Občana je bil prispevek na temo šolskega 
sklada in povabilo občanom k zbiranju starega papirja, 

 omemba šolskega sklada v govoru ravnatelja na novoletnem 
koncertu, 

 predstavitev delovanja šolskega sklada na Svetu staršev. 
o Donacije: 

 poslan je bil dopis podjetjem s prošnjo za doniranje za namen 
obnove šolske kuhinje na matični šoli, 

 sodelovanje v akciji »Objem topline« (podjetje Dormeo), 
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 sklenjena je bila pogodba s podjetjem Brez dobička oz. organizacijo 
Sklad 05 za namen, da bi starši lahko del dohodnine namenili tej 
ustanovi, 

 staršem je bil poslan dopis s povabilom, da del dohodnine namenijo 
za šolski sklad ; informiranje staršev glede možnosti doniranja dela 
dohodnine je bilo opravljeno tudi na božično – novoletnih sejmih, 

 zbirale so se donacije staršev otrok, ki so bili vključeni v počitniško 
varstvo 

o Zbiralne akcije učencev: 
Izvedeni sta bili dve zbiralni akciji starega papirja. Zbiralne akcije so 
potekale na matični šoli in vseh podružnicah. 

o Prodaja izdelkov učencev: 
 organizirani so bili božično-novoletni sejmi (na matični šoli in na 

vsaki podružnici posebej), na katerih so učenci prodajali svoje 
izdelke, 

 tiskana verzija šolskega časopisa, ki je izšla ob zaključku šolskega 
leta, se je prodajala in izkupiček je šel v šolski sklad. 

o Druge aktivnosti: 
Ob božično – novoletnem sejmu so se pekle palačinke in izveden je 
bil srečelov, izkupiček obeh akcij je šel v šolski sklad. 

 

 Poraba sredstev 
Sredstva so bila porabljena za naslednje namene: 

o Pomoč socialno šibkim učencem: 
 udeležba na ekskurzijah, šoli v naravi, taborih, ,..): pomoč 16 

učencem, 
 pomoč pri nakupu šolskih potrebščin: pomoč 11 učencem. 

o Pomoč nadarjenim učencem za udeležbo na taborih za nadarjene oz. 
izletih: 

 predstava »Vihar v glavi«, prevoz v LJ-vlak. 
o Financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se 

ne financirajo iz javnih sredstev: 
 prijavnina in prevozi na šolska tekmovanja iz znanja in iz športa. 

o sofinanciranje potrjenih projektov po letnem delovnem načrtu šole: 
 material za božično-novoletne sejme, 
 prevozi učencev podružničnih šol na dogodke na matični šoli (kros, 

Rastem s knjigo, pevska generalka, zaključek bralne značke, 
generalka valeta – prevoz učencev iz Vač), 

 sofinanciranje nakupa opreme, učnih pripomočkov in drugih zadev, 
s katerimi se zvišuje standard pouka, 

 financiranje projektov po šolah: 
 matična šola: obnova učne kuhinje, 

 POŠ Jevnica: čiščenje sedežne, nova sedežna, drobni 
inventar, 

 POŠ Hotič: zvočniki, 

 POŠ Kresnice: oprema za pouk športa, 
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 POŠ Vače: oprema za pouk športa 
o drugo: 

 jutranji prevoz otrok iz vasi Gore pri Pečah, 
 prevozi na druge dogodke in prireditve: projekt druženja s starši, 

pevski vikend, dramski krožek, gledališki krožek, tečaj Varno v 
prometu, zaključek lit. natečaja, ogled tovarne Krka, čisti zobki, 

 nagrade učencem: za zbiranje papirja, pevci pevskega zbora. 
 

 Promocija sklada 
Opravljene so bile naslednje načrtovane aktivnosti: 

o na šolski spletni strani, na roditeljskih sestankih, preko pisnih obvestil  
in preko eAsistenta so se podajale informacije glede šolskega sklada, 

o prispevek o šolskem skladu v glasilu Občan, 
o omemba šolskega sklada v govoru ravnatelja na šolski prireditvi, 
o predstavitev delovanja šolskega sklada na Svetu staršev in na uvodni 

pedagoški konferenci, 
o večina aktivnosti se je zaključila s sloganom »Otroci vam sporočajo: 

Hvala, da nam vsem omogočate enake možnosti«. 
 
Poročilo o finančnem stanju 
Ob začetku šolskega leta 2018/2019, to je na dan 1. 9. 2018, je bilo stanje finančnih 
sredstev 4.877,33 €. Do 31. 8. 2018 je bilo beleženih skupaj prilivov v višini  
15.741,66 € (načrtovanih je bilo 6.350,00 € prilivov) ter odlivov v višini 15.550,23  € 
(načrtovanih je bilo 12.884,39 € odlivov). Višina zbranih sredstev je bila za 191,43 € 
višja od porabe sredstev. Glede na načrtovano je realizacija zbranih sredstev veliko 
višja od načrtovane porabe. 
 
Stanje na dan 31. 8. 2019 znaša 5.068,76 €. 
 
Primerjava načrtovanih in realiziranih prilivov in odlivov (povzeto iz sprejetega 
Programa dela za leto 2018/2019 in Finančnega poročila za šolsko leto 2018/2019): 
 
PRILIVI: 

Zap. 
št. 

Vir 
Planirana 
višina v 

EUR 

Realizirano 
18/19 

Opomba 

1. 
Prostovoljni prispevki staršev in 

občanov 
3.000,00 € 5.334,32 € 

položnice po 
10 € na 
družino, 

izdane pri 
septembrskem 

in 
februarskem 

računu 

2. Donacije 250,00 € 744,00 € 
220 € 

provizije slike; 
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Zap. 
št. 

Vir 
Planirana 
višina v 

EUR 

Realizirano 
18/19 

Opomba 

264 € akcija 
Modijana; 

110 € 
Black&White; 
140 € učitelji; 
10 € Verbič 

3. Zbiralne akcije učencev - papir 3.000,00 € 3.220,64 €  

4. 
Prodaja izdelkov učencev-

novoletni sejem: 
-   € 5.708,00 €  

 Matična šola : 3.335,75 €    

 POŠ Vače: 476,22 €    

 POŠ Jevnica: 1.000,00 €    

 POŠ Kresnice: 603,90 €    

 POŠ Hotič: 292,13 €    

5. Drugo 100,00 € 734,70 € 

320 € Oka; 
414,70 

počitniško 
varstvo 

 Skupaj 6.350,00 € 15.741,66 €  

 

Zap. 
št. 

Namen 

Planirana 
višina 

Realizirano Opomba 

v EUR 
šol.l.-

2018/19 
 

1. 
Pomoč socialno šibkim 
učencem pri plačilu šol. 

obveznosti 
1.700,00 € 1.777,00 € 

Eni učenki smo 
pomagali pri 
plačilu šolskih 
dejavnosti v 

znesku 72,15 €;  
petnajstim 

učencem smo 
pomagali pri 

plačilu CŠOD in 
ZŠVN v znesku 

1.704,85 € 

 
Pomoč učencem pri nakupu 

šolskih potrebščin 
400,00 € 462,00 € 

Pri nakupu 
šolskih potrebščin 

smo pomagali 
trem družinam z 

več otroki: 
enajstim otrokom 
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Zap. 
št. 

Namen 

Planirana 
višina 

Realizirano Opomba 

v EUR 
šol.l.-

2018/19 
 

z po 42 € na 
otroka. 

2. 
Pomoč nadarjenim učencem po 

posameznih področjih 
250,00 € 326,65 € 

Predstava "Vihar 
v glavi" za 28 

učencev v znesku 
254,35 €; Prevoz 
v Lj.-vlak 72,30 € 

3. 

Dejavnosti, ki niso del 
izobraževalnega programa in 

se ne financirajo iz javnih 
sredstev 

   

prijavnine na tekmovanja 1.100,00 € 1.109,21 €  

prevozi na tekmovanja 2.000,00 € 2.053,06 €  

4. Projekti šole    

 
material za božično novoletne 

izdelke 
-   € 1.083,61 €  

 
-  (so)financiranje prevozov 
učencev podružničnih šol na 

dogodke na matični šoli 
1.360,00 € 2.288,56 € 

Plačali smo 
prevoze otrok na 

kros 49,83 €;  
Rastem s knjigo 
60,22 €; Pevska 
generalka 136,88 
€;  Prevoz iz POŠ 

na pevsko 
generalko 432,52 

€; Prevoz-
zakljulček bralne 
značke iz POŠ 
563,92: Prevoz 
na generalko- 

9.razredi iz Vač 
120,45 €. 
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Zap. 
št. 

Namen 

Planirana 
višina 

Realizirano Opomba 

v EUR 
šol.l.-

2018/19 
 

5. 
Oprema in pripomočki za 

zviševanje standarda pouka: 
poraba denarja nov. sejem: 

 -   €  

 MŠ 2.421,35 € 2.421,35 € 
obnova učne 

kuhinje 
 

 POŠ Jevnica 978,20 € 978,20 € 

čiščenje sedežne 
146,40 €; 

sedežna 712 €;  
Drob. inventar 

135,55 € 

 POŠ Hotič 292,13 € 262,30 € zvočniki 

 POŠ Kresnice 571,90 € 571,90 € 
oprema za šport 

(blazina,odskočna 
deska, žoge….) 

 POŠ Vače 360,81 € 360,81 € oprema za šport 

6. Drugo    

 
-  sofinanciranje jutranjega 

prevoza otrok iz vasi Gore pri 
Pečah 

250,00 € 250,00 € 
Petim učencem 
sofinanciramo 

prevoz 

 dodatni prevozi in drugo 500,00 € 1.462,10 € 

Projekt druženja 
s starši 153,30 €, 

pevski vikend 
218,36 €; 

Dramski krožek 
323,03 

€;gledališki 
krožek 240,90 €; 

Tečaj varno v 
prometu 219 €; 

Zaključek lit. 
natečaja 32,68 €; 

Ogled tovarne 
Krka 110,55 €; 

Čisti ziobki 
164,25 € 

 Nagrade učencem: 200,00 € 28,12 € Sladoled 

 Razno 500,00 € 115,36 € 
Sedmim učenkam 
smo prispevali za 

nakup dresov 
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Zap. 
št. 

Namen 

Planirana 
višina 

Realizirano Opomba 

v EUR 
šol.l.-

2018/19 
 

 Skupaj: 12.884,39 € 
15.550,23 

€ 
 

 
Zaključek 
Realizirane so bile praktično vse načrtovane aktivnosti. Kot zelo uspešen se je izkazal 
nov način zbiranja prostovoljnih prispevkov, to je, da se je vsem staršem poslala 
položnica s povabilom k vplačilu prostovoljnega prispevka. Prav tako je bila uspešna 
realizacija zbiranja sredstev iz božično-novoletnega sejma po posameznih šolah in 
poraba teh sredstev za projekte, ki si jih je šola izbrala sama. 
 
V finančnem poročilu za šolsko leto 2018/2019 še ni beleženih prihodkov, zbranih 
preko zbiranja doniranja dela dohodnine, kljub temu, da so bile aktivnosti v zvezi s 
tem že opravljene. Ta finančni priliv bo izkazan v šol. letu 2019/2020. 
 
Pregled aktivnosti, ki so bile izpeljane, predvsem pregled zadev, ki so bile financirane 
iz sredstev šolskega sklada, kaže na to, da je bilo  šolsko leto 2018/2019 zelo 
uspešno. Zbranih je bilo veliko več sredstev od načrtovanih, hkrati pa so bila sredstva 
porabljena tudi za zelo raznovrstne namene. Ukrepov financiranih ali sofinanciranih s 
strani šolskega sklada so bili deležni praktično vsi učenci OŠ Gradec. 
 
Poleg višine zbranih sredstev in njihove porabe, se je zelo povečala tudi 
prepoznavnost šolskega sklada, njegov namen in način delovanja. Pristop, da se 
šolski sklad najprej predstavi učiteljskemu zboru, učitelji pa potem v razredih na 
roditeljskih sestankih in ob drugih stikih s starši širijo informacije o šolskem skladu, 
se je izkazal za dobrega. Pomembno je, da tako učitelji, starši, učenci, občani in drugi  
čim bolj poznajo delovanje šolskega sklada, saj se s tem povečuje zaupanje v ta 
mehanizem ter hkrati krepi sodelovanje med upravnim odborom šolskega sklada, ki 
vodi sklad, učitelji, starši, vodstvom šole, potencialnimi donatorji in nenazadnje tudi z 
učenci.   
 
Zaradi uspešnosti delovanja sklada se bo z enakimi aktivnostmi nadaljevalo tudi v 
šolskem letu 2019/2020.  
 
Upravni odbor šolskega sklada se iskreno zahvaljuje staršem in vsem ostalim 
donatorjem za njihove prispevke ter učencem, učiteljem in ostalim sodelujočim za 
uspešno izpeljane projekte (prodaja novoletnih izdelkov, zbiranje starega papirja). 
 
Otroci vam sporočajo: »Hvala, da nam vsem omogočate enake možnosti«. 
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12. Poročilo o delu šolske skupnosti 

12.1. Matična šola 

Vodja šolske skupnosti: MANCA POGLAJEN 
Število sestankov šolske skupnosti: 6 
 
Realizacija programa: 

 Na 1. sestanku predstavnikov: predstavitev programa, sprejemanje predlogov, 
izvolitev funkcij, potrditev zadolžitev posameznih razredov, poudarek na šolski 
lastnini (hišni red), tema otroškega parlamenta Šolstvo in šolski sistem. 

 Oktober, november: Javna tribuna OŠ Gradec – razprava z ravnateljem o 
realizaciji tez, ki so jih učenci postavili lansko leto. 

 Druženje med 8. in 9. razredom pred t. i. Nočjo čarovnic. 
 December: Tekma med učenci in učitelji, vključenost v Aktivno državljanstvo 

(obisk pri ministru). 
 Januar: Priprave na otroški parlament. Predlogi za spremembo prehrane na 

matični šoli. 
 Februar/marec: Priprave in sodelovanje na občinskem parlamentu. Priprava in 

sodelovanje na regijskem otroškem parlamentu. 

 Maj: Sodelovanje pri projektu Skriti pomeni simbolov. Čistilne akcije. 
 Junij: športno druženje na OŠ Gabrovka – Dole. 

Vsako sredo in petek je na šoli deloval šolski radio. 
 
Pomembnejši sklepi: 
1. Na sestanku ŠS, ki je potekal 11. 10. 2018, 6. šolsko uro, so bili sprejeti naslednji 

sklepi: 
Zadolžitve po razredih ostanejo enake kot v preteklem šolskem letu, in sicer: 

 4. in 5. razred – predlogi, kako bi izboljšali življenje na šoli, 
 6. razred – šolska pravila, 
 7. razred – čistilne akcije, 
 8. razred – dežurstvo pri kosilu, 

 9. razred – družabno življenje na šoli. 
Z učenci je načrtovana t. i. javna tribuna z g. ravnateljem, predvidoma v četrtek, 25. 
10. 2018, 6. šolsko uro. Debati se lahko priključijo tudi učitelji. 
 
2. Na sestanku ŠS, ki je potekal 19. 11. 2018, 7. šolsko uro, so bili sprejeti naslednji 

sklepi (nadaljevanje 28. 11. ob 7. 30): 
 Petkova malica je po izboru učencev. 
 Izvedba rekreativnega odmora med glavnim odmorom. 

 Šolski radio ob sredah in petkih. 
 Popravilo poškodovanega šolskega inventarja (wc školjke, vrata, ogledalo). 

 
3. Na sestanku ŠS, ki je potekal 25. 1. 2019, 6. šolsko uro, so bili sprejeti naslednji 

sklepi: 

 Izboljšave v ponudbi šolske prehrane. 
 Učenci zapišejo predloge vprašanj za šolskega ministra g. Pikala. 
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 Priprava predlogov za debato na občinskem parlamentu. 
 
4. Na sestanku ŠS, ki je potekal 20. 2. 2019, 15 minut med glavnim odmorom, so 

bili sprejeti naslednji sklepi: 
 Učenci soglasno izvolijo Mašo Štrus, Lovra Klinca, Pio Pregel in Nušo 

Ključevšek za predstavnike OŠ Gradec na občinskem parlamentu, ki bo v 
četrtek, 7. 3. 2019 v prostorih občine Litija. 

 
5. Na sestanku ŠS, ki je potekal 7. 3. 2019, ob 7. 45, so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 Regijskega parlamenta, ki bo 22. 3. 2019, v Kulturnem domu v Litiji, se bosta 
udeležila Maša Štrus in Lovro Klinc. 

 Na športno druženje predstavnikov šolske skupnosti na OŠ Gabrovka-Dole, 5. 
6. 2019, odidejo Maša Štrus, Lovro Klinc, Tomaž Gobec in Nuša Ključevšek. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Naslednje šolsko leto načrtujemo v tednu otroka t. i. okroglo mizo v prostorih 
OŠ Šmartno pri Litiji na temo nasilje v šoli. 

 Aktivno vključevanje učencev v posamezne projekte, ki se bodo odvijali na 
šoli. 

 

12.2. POŠ Vače 

Vodja šolske skupnosti: Maja Žibert 
Število sestankov šolske skupnosti: 3 
 
Realizacija programa: 

 V telovadnici je ura, za katero so se učenci prizadevali dlje časa. 
 Izvedeni sta bili dve oblačiljadi. Vsa oblačila, ki ostajajo v zabojih izgubljenih 

predmetov smo razdelili med učence. 

 Dogovorili smo se, da dan Zemlje počastimo z novimi, osveženimi barvami 
talnih iger na šolskem igrišču. 

 Zbirali smo zimske dodatke k oblačilom in jih podarili RK Litija. 
 Prav tako smo zbirali plišaste igrače in jih podarili Anini zvezdici. 
 Pred novoletnimi počitnicami smo zaključili igro skriti prijatelj. Vsi, ki smo se 

igro igrali, smo za skritega prijatelja zapisali nekaj lepih stvari in se ob koncu 
obdarili. 

 Imeli smo tudi Valentinov nabiralnik, kamor so učenci lahko skrivno oddali 
pisemca za simpatije. 

 Med poukom zgodovine smo z učenci nekaj minut namenili pomembnejšim 
dnevom in se pogovarjali o pomenu posameznega praznika. 

 Izveden je bil kino večer, v povezavi z naravoslovnim aktivom (Astrid Žibert). 
 Dogovorili smo se za medsebojno pomoč pri učenju, delanju DN. Naš dogovor 

je upoštevala le peščica učencev, se je pa pomoč izkazala za zaželeno 
predvsem v OPB. 

 Vsak razred PS je nekaj minut ene izmed razrednih ur namenil pobiranju smeti 
v okolici šole. Meseca marca smo to delo opravili OPBjevci. 
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 Dekleta so opozorila tudi na pomanjkanje košev za damske vložke v WCjih in 
veseli smo, da že služijo namenu. 

 Izbirali smo tudi najbolj urejen zvezek v posameznem razredu. 
 Člani ŠS so vestno prenašali informacije do svojih sošolcev in se držali naših 

dogovorov. 
 
Pomembnejši sklepi: 
/ 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 
V naslednjem šolskem letu bomo zgoraj naštete dejavnosti ohranili. Nekaj več 
poudarka bomo dali na medvrstniško pomoč, saj so tako starejši učenci lep vzor 
mlajšim. Več časa bomo posvetili dolžnostim učencev, da jim le-te postanejo tako 
blizu kot pravice. Učence, ki nimajo večjih učnih težav, bomo poskušali prepričati, da 
se udeležijo kaj več tekmovanj in da tudi oni opravljajo domačo nalogo. Skupaj bomo 
iskali rešitve za čim lepše sobivanje učencev v posameznem razredu. 
 

13. Projekti 

13.1. Zdrava šola 

Koordinator projekta: Jernej Grdun 
Sodelujoči učitelji: Jana Isoski, Nuška Mlekuž, Petra Kobe, Elizabeta Bučar, Alenka 
Planinšek, Alenka Zupančič, Anita Mikša. 
Sodelujoči razredi/učenci: učenci matične šole s podružnicami 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 S pomočjo tima Zdrave šole in celotnega učiteljskega kolektiva nam je uspelo 
povezati aktivnosti osnovnega cilja Zdrave šole (duševno zdravje, zdrava 
prehrana in gibanje). 

 V začetku šolskega leta so učenci oblikovali predlogo rojstnodnevne voščilnice 
v katero so vpisovali voščilo učencu/-ki ob rojstnem dnevu, ki so ga predali na 
razrednih urah. 

 V okviru projektov, ki potekajo v različnih aktivih in podružničnih šolah ter so 
bili zastavljeni in oblikovani preko Tima Zdrave šole ali se povezujejo z Zdravo 
šolo, so bile izvedene različne aktivnosti za učence, starše in učitelje. O 
natančnih aktivnostih projektov poročajo izvajalci v svojih poročilih. Nekatere 
njihove aktivnosti se navezujejo na osrednjo nit Zdrave šole, ki je  duševno 
zdravje, zdrava prehrana in gibanje. 

 Izvedena so bila izobraževanja s strani Zdravstvenega doma - v vseh razredih 
so bile izvedene ure, starosti učencev prilagojene teme, o zdravju in temah 
povezanih z odraščanjem in gibanjem. 

 Zaposleni smo poslušali predavanji na temo »Kako ohraniti možgane današnjih 
otrok« in »Fit pedagogika«. 

 Na predmetni stopnji so učenci nadaljevali z izvajanjem »Ponedeljkovega 
jutra« (eno minuto so namenili vajam za razgibavanje in s tem aktivnemu 
začetku dneva), poleg tega smo na POŠ Vače nadaljevali z rekreativnimi 
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odmori, ki so jih začeli izvajati tudi na matični šoli na predmetni stopnji. Učenci 
razredne stopnje pa so izvajali minutko za zdravje (vsakodnevno gibanje), 
preko katere učitelji vpeljujejo dodatne aktivnosti. Na novo smo vpeljali 
»Minuto za zdravje« (različne vaje za razgibavanje telesa med 4. in 5. šolsko 
uro, ko so učenci že utrujeni in jim pade koncentracija).  

 
Vključeni projekti, katerih vsebine se aktivno povezujejo z Zdravo Šolo in katerih 
dejavnosti so bile načrtovane znotraj Tima Zdrave šole ter izvajajo posamezne 
aktivnosti (poročila o izvedenih dejavnostih se tukaj ne podvajajo in so navedene v 
sklopu posameznega projekta). 

 Primi šolo za roge – duševni razvoj otroka in učenje učenja. 
 S tačko v roki šolskim dogodivščinam na proti – vključevanje živali v vzgojno-

izobraževalni proces. 

 Šolska shema, ki enkrat tedensko prinese dodaten vir vitaminov  ni mineralnih 
snovi  z zelenjavo in sadjem iz lokalnega porekla ter letošnja novost še mleko 
in mlečni izdelki brez dodatkov. 

 Šolski vrtiček (MŠ). 
 Eko šolski vrt (POŠ Jevnica) – so pridobili certifikat Eko šolskega vrta. 
 Aktivno v središču – razvijanje gibalnih sposobnosti (POŠ Vače). 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Vsebine Zdrave šole so bile vpeljane v zgoraj omenjene projekte, v 

katere so bili posledično vključeni učenci celotne OŠ Gradec, skupaj z 
njenimi podružnicami. 

o Zdravstvene vsebine v okviru 2 šolskih ur za vse posamezne razrede. 
o Razdeljevanje sadja in zelenjave v času zdravstvenih delavnic. 
o Učenci so izdelali rojstnodnevno voščilo za učenca/-ko, ki so ga predali 

na razredni uri. 
o Aktivni odmori za učence predmetne stopnje na matični šoli in na POŠ 

Vače. 
o Minuta za zdravje za vse učence OŠ Gradec.  

 dejavnosti za starše: 
o Na matični šoli smo na oktobrskih govorilnih urah izvedli meritve 

krvnega sladkorja, tlaka in holesterola ter zbiranje odpadnih zdravil.  
o Na POŠ Vače smo pripravili za starše igre, ki jih njihovi otroci izvajajo v 

šoli med šolskim letom ter izvedli meritve krvnega sladkorja, tlaka in 
holesterola. 

 tematske razstave: 
o V začetku šolskega leta smo izvedli v avli matične šole predstavitev 

Zdrave šole s plakatom.  
o V mesecu marcu se je Zdrava šola predstavila z video predstavitvijo na 

nacionalnem srečanju ob 25-letnici Zdrave šole v Zrečah.  
 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
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So vključeni v izvajanje vsebin in povezovanje z Zdravo šolo, tudi preko aktivov in se 
aktivno pridružujejo ter sodelujejo pri izvajanju. 
So bili vključeni v izobraževanji »Kako ohraniti možgane današnjih otrok« in »Fit 
pedagogika«. 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
So udeleženi na delavnicah in dnevih dejavnosti. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o Zdravstveni dom Litija – organizirane so bile 2-urne delavnice in 

meritve sladkorja, krvnega tlaka in holesterola ter zbiranje odpadnih 
zdravil. 

o Policijska postaja Litija je sodelovala pri ozaveščanju otrok in staršev pri 
upoštevanju cestno prometnih predpisov in spletne (ne)varnosti.  

 
z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: 
 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 
Zdrava šola je eden od krovnih projektov, zato so razsežnosti močno vključene v 
vsebine drugih projektov: 

 Primi šolo za roge 
 S tačko v roki šolskih dogodivščinam na proti 
 Pasavček 
 Varno s soncem 
 Šolski vrtiček 

 Eko šolski vrt 
 Mehak prehod iz vrtca v šolo 
 Aktivno v središču 
 Kdor se giba, je zdrav kot riba 
 Manj odpadkov 

 Šolska shema 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Rdeča nit Zdrave šole bo še vedno DUŠEVNO ZDRAVJE, GIBANJE IN ZDRAVA 
PREHRANA. 

 Še naprej bomo poskušali v Zdravo šolo vključevati dejavnosti, ki bodo 
potekale pod okriljem ostalih projektov in se bodo povezovale z Zdravo šolo (o 
tem se bomo dogovorili na prvem sestanku v avgustu 2019). 

 Nadaljevali bomo z izvajanjem Rekreativnega odmora (na POŠ Vače in na 
predmetni stopnji matične šole) in minute za zdravje. 

 Sestanek tima Zdrave šole in načrtovanje dejavnosti za šolsko leto 2019/2020 
bo v avgustu 2019. 

 

13.2. Šolska shema 

Koordinator projekta: Jernej Grdun 
Sodelujoči učitelji: v ta projekt so bili vključeni vsi učitelji matične šole in 
podružničnih šol 
Sodelujoči razredi/učenci: vsi učenci matične šole in podružničnih šol 
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Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 

 Šolska shema je projekt, ki že drugo šolsko leto poteka pod tem imenom, na 
šoli pa ta projekt poteka že deveto leto, to pomeni, da je tudi dobro utečen. 
Od Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Agencije Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja smo pridobili, tako kot vsako leto, finančna 
sredstva.  

 Sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke smo na matični šoli razdeljevali 
ob torkih, na podružničnih šolah pa ob sredah, skozi celo šolsko leto.  

 V šolskem letu 2018/2019 smo imeli 33 razdelitev sadja in zelenjave ter 4 
delitve mleka in mlečnih izdelkov.  

 Cilji so bili delno realizirani. 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Razdeljevanje sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov. 
o Predstavitev šolske sheme na stojnici na matični šoli v začetku oktobra 

in predstavitev dobavitelja »Koreninica d.o.o.« na zaključni prireditvi na 
POŠ Vače.  

o Delavnice »Priprava zdravega obroka« iz sadja in zelenjave, ki je bilo 
dobavljeno v okviru Šolske sheme.  

 dejavnosti za starše: 
o Predstavitev šolske sheme na stojnici na matični šoli v začetku oktobra 

in predstavitev dobavitelja »Koreninica d.o.o.« na zaključni prireditvi na 
POŠ Vače. 

 tematske razstave: 
o V začetku šolskega leta smo izvedli v avli matične šole predstavitev 

Šolske sheme s plakatom.  
o V začetku oktobra se je projekt predstavljal v okviru Dneva zdrave šole 

na stojnici na matični šoli.  
 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
V okviru tega projekta vsi učitelji sodelujejo pri razdeljevanju sadja, zelenjave, mleka 
in mlečnih izdelkov v razredih in so tudi zgled učencem pri uživanju živil, ki jih 
dobavljamo v okviru tega projekta.  

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
So udeleženi na delavnicah in dnevih dejavnosti. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
Večino dobaviteljev v okviru tega projekta je iz lokalnega okolja, kajti trudimo se, da 
bi bila čim krajša veriga v dobavi živil.  
 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 
Šolska shema je projekt, ki se povezuje z Zdravo šolo in nekaterimi dejavnostmi na 
šoli, ki so povezane z zdravstvenimi vsebinami.  
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
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V novem šolskem letu bomo poskušali otroke spodbuditi k pogostejšemu uživanju 
mleka in mlečnih izdelkov brez dodatkov. 
 

13.3. Evropski prostovoljci v osnovni šoli 

Koordinator projekta: Barbara Toš 
Sodelujoči razredi/učenci: Učenci 1.-9. razredov OŠ Gradec in vse POŠ 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta : 

 Raba TJ – angleščine in nemščine se je promovirala pri urah TJ v vseh triadah 
in v okviru OPB. 

 Ob prihodu je prostovoljka pripravila predstavitev svoje države in kulture ter jo 
predstavila učencem pri urah pouka, zadnji dan pouka pa je pripravila končno 
predstavitev svoje evropske prostovoljne službe za učence na razredni in 
predmetni stopnji. 

 Učenci so se s prostovoljko družili, z njo igrali in ustvarjali pri urah 
podaljšanega bivanja. V okviru OPB je bila zadolžena tudi za organizacijo 
delavnic na čajanki – druženju s starši. 

 Pod mentorstvom svoje mentorice Petre Prosen je na POŠ Jevnica, kjer je 
preživela vsak petek s prostovoljko Ligo Mladinskega centra Litija, sodelovala v 
pripravi in izvedbi likovnih delavnic ter pri urah NIP umetnost (montiranje 
kratkega filma in stop-motion animacije). 

 Sodelovala je na več dnevih dejavnosti, kjer se je družila z učenci vseh triad 
OŠ Gradec, in z učenci POŠ. 

 Udeležila se je izmenjave v Romuniji v sklopu projekta Izkusi Erasmus+ z 
učenci 8. in 9. razredov. 

 Z učenci je ves čas komunicirala v dveh tujih jezikih – v njenem maternem 
jeziku: nemščini in tujem jeziku angleščini, tekom svoje prostovoljne službe na 
šoli pa je v nekaj mesecih z učenci na delavnicah spregovorila tudi v 
slovenščini, kar ji je zelo dobro uspelo. 

 Ves čas so bili pri urah, pri katerih je sodelovala, vključeni elementi CLIL-a – 
ne samo pri urah TJ, vendar pri vseh urah po vsej vertikali in delavnicah v 
okviru projekta Izkusi Erasmus+. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence:  
Športne igre, družabne igre, likovne oz. ustvarjalne aktivnosti, kuhanje za starše z 
učenci v OPB,  predstavitve svoje države in kulture, sodelovanje z aktivnostmi za 
učence pri ID in IP nemščini, neformalna druženja v času OPB, aktivna udeležba na 
delavnicah in izmenjavi v sklopu projekta Izkusi Erasmus+, aktivna udeležba pri 
organizaciji in izdelavi filmčka ob obletnici Jevniške POŠ. 
 

 dejavnosti za starše: 
Pomoč pri organizaciji in izvedbi čajanke OPB na matični šoli. 
 

 tematske razstave: 
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Pomoč pri pripravi in izdelavi okenskih dekoracij ter izdelkov učencev OPB, plakat 
promocije projekta je bil vso šolsko leto razstavljen v avli matične šole. 
 
Povezovanje: 

 učencev predmetne in razredne stopnje: 
Kjerkoli in kadarkoli se je prostovoljka na šoli pojavila je bila s strani učencev dobro 
sprejeta, skupaj z učenci je poklepetala v času kosila, na hodniku…  
Pomagala je pri izdelavi kostumov za pustni karneval, z učenci obiskala pustni  
karneval v Litiji. 
 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
MC Litija, Društvo Lojtra, ZKMŠ Litija, KLIŠE, Nacionalna agencija: Zavod MOVIT. 
 

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: 
V okviru delavnic MC Litija je prostovoljka imela možnost spoznati in sodelovati z 
našimi nekdanjimi učenci. 
 

 z drugimi projekti na šoli: 
Sodelovanje v projektih, ki so v sklopu šole (projekti OPB, aktivno sodelovanje pri 
pripravi filmčka ob obletnici POŠ Jevnica, sodelovanje in udeležba na izmenjavi 
projekta Izkusi Erasmus+). 
 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 
Koordinatorica projekta, Barbara Toš – dolgoletna (so)ustvarjalka in idejni vodja 
projekta, kot koordinatorica je imela naslednje naloge (v grobem):  

 implementacija projekta v šolsko okolje, 
 priprava načrta vključevanja prostovoljcev v delo v šoli, 
 skrb za primerno delovno obremenitev prostovoljke, 
 osebna in strokovna pomoč prostovoljki, 
 pomoč prostovoljki pri pripravi vsebin za učence, 

 spremljanje in sprotno vrednotenje opravljenih aktivnosti ter predlogi za 
izboljšanje njenega dela, 

 skrb za prijetno počutje prostovoljke v kolektivu, 

 skrb za primerno in pravočasno dodelitev nalog prostovoljki, 
 vključitev prostovoljke v delo podružničnih šol, 
 pomoč pri doseganju in zavedanju doseganja učnih ciljev prostovoljke, 
 promocija projekta na šoli in izven nje. 

 
Mentorica prostovoljki v projektu: Petra Prosen – večletna mentorica prostovoljcem 
in soustvarjalka projekta, kot mentorica je imela naslednje naloge: 

 osebna podpora prostovoljki, 
 pomoč koordinatorici projekta pri določanju tedenskih in dnevnih urnikov, 
 pomoč pri oblikovanju osebnih ciljev prostovoljke in pomoč pri doseganju le-

teh, 

 pomoč pri lajšanju kulturnega šoka, 
 pomoč prostovoljki pri načrtovanju dela za nekatere aktivnosti na šoli, 
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 skrb za preverjanje doseganja zastavljenih ciljev projekta na šoli in pri 
oblikovanju osebnih ciljev prostovoljke ter pomoč pri doseganju le-teh. 

 
Učiteljica Darija Kokalj – učiteljica SLO in IP NEM: 

 redno tedensko vključevanje prostovoljke svojim uram IP NEM. 
 
Učiteljice OPB in RP: 

 stalna pripravljenost sodelovati s prostovoljko in jo vključevati k svojim uram 
ter na dneve dejavnosti. 

 
Učiteljica Manca Poglajen: 

 sodelovanje s prostovoljko ob pripravi predstavitve in aktivnosti za učence pri 
predmetu geografija, vključitev prostovoljke načrtovanim ekskurzijam. 

Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V naslednjem šolskem letu program projekta ostaja enak. Želela bi si več 
sodelovanja z učiteljicami TJ angleščine, saj se mi zdi, da je priložnost 
sodelovanja s prostovoljcem/ko z njihove strani premalo izkoriščena.  

 Za naslednje šolsko leto je prostovoljec že izbran: pridružil se nam bo Moritz 
Seppelt iz Leipziga. Glede na njegov interes bo najverjetneje vključen med 
drugim tudi k uram računalništva in matematike (pripravljenost učiteljice Anje 
Kneževič za sodelovanje) in v projekt Izkusi Erasmus+. Ostale aktivnosti bodo 
sproti prilagojene njegovim željam in sposobnostim. 

 

13.4. Primi šolo za roge 

Koordinator projekta: Dunja Požaršek 
Sodelujoči razredi/učenci: vsi 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta : 

 Učenci so spoznali in preizkusili različne učne tehnike. 
 Učenci so preizkusili učne veščine in metode, ki dvigujejo občutek lastne 

vrednosti in samozavesti. 

 Učenci so se seznanili z različnimi tehnikami zmanjšanja strahov in stisk ob 
izražanju znanja in pripravi na preverjanje in ocenjevanje. 

 Učenci so razvijali višji nivo identitete, občutka pripadnosti in varnosti. 
 Učenci so spoznali in uporabljali različne tehnike umirjanja in sproščanja. 
 Učenci so razvijali lasten podjetniški potencial, spoznavali mobilnost delovnega 

trga, oblikovali podjetniško idejo, naredili načrt. 

 Učenci so se seznanili s pastmi družabnih omrežij in varno rabo interneta. 
 Učenci so prepoznavali lastne sposobnosti in omejitve, razvijali toleranco do 

različnosti in poglabljali zdrave medosebne odnose. 
 Učenci so se učili sprejemati vsa živa bitja, navezovati odnos s terapevtskim 

psom in osvojili osnove pravilne komunikacije. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
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o Učenci I. triade: samostojnost, odnos do sebe in drugih, bralna 
motivacija in samozavedanje, gibalne aktivnosti…. 

o Učenci II. triade: varna raba interneta. 
o Učenci 6. razredov: učni stili, tehnika hitrega branja z izpisom ključnih 

besed v miselni vzorec, ne izogibam se problemom, poskušam jih 
reševati, sodelujem z drugimi, jih sprejemam in imam prijatelje. 

o Učenci 7. razredov: predmetno učenje. 
o Učenci 8. razredov: podjetniške delavnice, varna raba interneta, 

delavnice Tudi to sem jaz. 
 

 dejavnosti za starše: 
V okviru projekta je bilo izvedeno srečanje za starše in sicer so bile v času januarskih 
govorilnih ur staršem ponujene pogovorne delavnice, kjer smo izvajalke DSP 
predstavile didaktične pripomočke in različne tehnike dela za učence s specifičnimi 
težavami ter staršem ponudile možnost individualnega posvetovanja o disleksiji, 
avtizmu, jezi, depresiji, grafomotoriki…  
 

 tematske razstave: 
Oprema DSP panoja z naborom zloženk in tiskanega gradiva o motnjah in 
primanjkljajih, ki jih zaznavamo pri učencih. 
 
Povezovanje: 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: Center za razvoj – Srce 
Slovenije. 

 z drugimi projekti na šoli: Zdrava šola, S tačko v roki, Migalnice, vključevanje 
gibanja v I. triado… 

 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 

 Učiteljice dodatne strokovne pomoči in svetovalna služba: oblikovanje in 
izvajanje posameznih delavnic od 1. do 8. razreda. 

 Učiteljice posameznega predmeta v 7. razredu (oblikovanje in izvedba učne 
ure na temo – kako se učimo). 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 opustiti tematiko podjetništva in vnesti v vse razrede dodatne delavnice na 
temo varne rabe interneta; 

 v I. triadi tesnejše sodelovanje s projektom Migalnice. 
 

13.5. Generacije generacijam 

Koordinator projekta: Aleksandra Krnc 
 
Med prvimi srečanji z učenci prostovoljci je nastal program projekta z opredeljenimi 
vsebinami in načrti za vključitev še drugih institucij, ki smo ga skozi samo dejavnost 
in delo dopolnjevali ter po potrebi tudi nekoliko spreminjali. 
Sam projekt vključuje šolo, kot prostor, kjer se vsakodnevno kažejo priložnosti za 
prostovoljsko delo, dva domova za ostarele, SVC v Litiji, društva za pomoč in zaščito 
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živali ter aktivnosti, za katere se priložnosti pokažejo v vsakodnevnem življenju (RK, 
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi prireditev na šoli s prevzemom posebnih nalog 
...). 
Z aktivnim prostovoljskim delom smo skozi celo obdobje pripravljali, snovali in izvajali 
različne delavnice, srečanja, nastope, akcije, prevzemali posebne zadolžitve in 
naloge, ki so se izoblikovale ob priložnostih v šoli. Na ta način smo doprinašali veliko 
pozitivnih izkušenj tistim, s katerimi smo delali ter s svojim delom bogatili predvsem 
sami sebe, rastemo kot posamezniki in del aktivne družbe ter se razvijamo v 
samostojne in odgovorne ter razumevajoče  posameznike. 
Učenci prostovoljci so aktivno sodelovali v vseh fazah projekta. Zamisel projekta se je 
izoblikovala in vsebinsko dokončno oblikovala skupaj z njimi. Prispevali so lastne 
zamisli ter tudi načrtovali in predlagali posamezne aktivnosti za uresničitev 
zastavljenih ciljev. 
Material smo zbirali skupaj ter načrtovali izvedbo posameznih pripomočkov oz. 
didaktičnih iger, po korakih. Vse izdelke smo oblikovali skupaj, v času po pouku ter 
jih tudi uporabili v načrtovanih delavnicah oz. jih podarili uporabnikom. 
 
Projekt je bil oblikovan z namenom in cilji da: 

 Učenci spoznajo prostovoljsko delo, namen, smisel, vlogo njih samih. 
 Učenci razvijejo socializacijo in empatijo. 
 Spodbudimo učence k solidarnosti v družbi in gradimo spoštljive in strpne 

medsebojne odnose. 

 Učenci prepoznajo lastno vrednost v življenju in v sobivanju z drugimi ljudmi 
in živalmi. 

 Učenci tvorno sodelujejo z zunanjimi institucijami in jih spoznavajo (Dom 
ostarelih, Društva in zavetišča za zaščito živali, Pediatrična klinika, VDC, SVC 
…). 

 Izdelamo didaktične igrače in pripomočke v različne namene (pomoč, 
dobrodelnost). 

 
V projektu smo realizirali sledeče aktivnosti: 

 Pomoč brezdomnim živalim - Pripravljamo akcije zbiranja hrane za pomoč 
brezdomnim živalim (dvakrat letno). Izdelali smo didaktične igre, lesene 
obeske za ključe, jih prodali in zbran denar podarili Društvu za zaščito in 
pomoč živalim v stiski za hrano in zdravila. Pomagamo pri skrbi prostoživečih 
muck, vključujejo se varovanci doma. 

 Slepi in slabovidni – v delu imamo izdelovanje didaktične igre za slepe in 
slabovidne otroke in mladostnike, ki jo bomo podarili zavodu IRIS. 

 Dom za ostarele - Mesečno izvajamo delavnice z različnimi vsebinami (športne, 
glasbene, likovne, didaktične delavnice, pogovorne urice, bralne urice, skrb za 
živalce). Ob božiču smo varovance doma razveselili in obdarili z ročno 
izdelanimi blazinicami za razvijanje oz. Krepitev in ohranjanje ravnotežja. 

 Socialno varstveni center - Izdelava telovadnih blazinic in pomoč v njihovi 
delavnici. 

 Šolski sklad – srečelov, različne šolske prireditve (zbiranje sredstev z lastnim 
prostovoljskim delom). 
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V prvi vrsti se otroci in mladostniki s prostovoljskim delom izoblikujejo v pozitivne 
posameznike, zdrave odrasle ljudi, ki bodo znali ceniti drugačnost, jo sprejemati in 
spoštovati. S svojo prisotnostjo in delavnostjo ter solidarnostjo in strpnostjo bodo 
lahko ob različnih priložnostih v življenju osrečevali druge ljudi in jim bili opora, ko bo 
to potrebno. 
Otroci bodo imeli razvit zdrav odnos do življenja in vsega, s čimer se srečujemo. 
Zdrav in pozitiven odnos do soljudi, živali in narave nasploh. 
 

13.6. Mehak prehod iz vrtca v šolo 

Koordinator projekta: Dunja Požaršek 
Sodelujoči razredi/učenci: vsi 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 Ustvarjanje pogojev za dobro počutje vseh – otrok, staršev in učiteljev – ob 
vstopu v šolo (sproščenost, vedoželjnost, zaupnost). 

 Izognitev stresnim in travmatičnim izkušnjam otroka. 
 Pozitivne izkušnje pri oblikovanju otrokove samopodobe. 
 Razvoj pozitivnega odnosa do šole. 

 Čim hitrejše in učinkovitejše oblikovanje ugodne razredne klime. 
 Skrb za polno in srečno otroštvo. 
 Razvijanje odgovornosti, čuta za mlajše, prijateljstva in pozitivne samopodobe 

pri starejših učencih, ki sodelujejo pri projektu. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
Posamezna srečanja – delavnice, športna druženja, gledališke predstave, pustna 
rajanja, prireditve, lokalne krajevne proslave. 
 

 dejavnosti za starše: 
Osebni vpis in svetovanje, timski sestanki. 
 
Povezovanje: 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: Vrtec Litija. 
 

 z drugimi projekti na šoli: Primi šolo za roge. 
 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 

 Na MŠ učitelji 1. razredov, na PŠ vsi učitelji: priprava in izvedba srečanj. 

 Šolska svetovalna služba: osebni vpis, timski sestanki, svetovanje staršem… 
 Posamezne učiteljice DSP: priprava in izvedba posamezne delavnice. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
V prihodnje bo v projekt vneseno več, že v jeseni načrtovanih in z datumi 
opredeljenih, srečanj med učenci in vrtičkarji ter vsaj eno dodatno srečanje s starši, 
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katerega tema bo pripravljenost otroka na vstop v šolo (poudarek na gibalnem, 
govornem in socialnem razvoju). 
 

13.7. S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti 

Koordinator projekta: Tatjana GOMBAČ 
Sodelujoči razredi/učenci: učenci 1. triade matične šole, učenci OPB POŠ Hotič 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 delovanje dveh terapevtskih parov v šoli: Tatjana Gombač s psičko Yumo in                  
Maja Bregar s psičko Lindo, 

 prisotnost dveh morskih prašičk Puhice in Bele v učilnicah pri učiteljicah Nives 
Koželj in Maji Bregar, 

 pri učencih, ki imajo težave s koncentracijo, je bila zaznana daljša zbranost, 
 zvišala se je motivacija za delo ob neposredni prisotnosti živali, 
 v učilnici, kjer je bila prisotna žival, so učenci komunicirali bolj umirjeno, 

njihovo obnašanje je bilo uvidevnejše (manj hrupa, manj tekanja po učilnici 
…). 

 
Učenci: 

 so spoznali in upoštevali elemente lepega odnosa do živali, 
 so sproščeno brali terapevtski psički, 
 so od psičke prejemali naloge in navodila v žepih, 

 so se ob terapevtskem psu sprostili in lažje sodelovali pri pouku, 
 so pod nadzorom vodili psičko na sprehodu in se z njo igrali, 
 so s pomočjo vodnika znali poskrbeti za osnovne potrebe psa, 
 so samostojno pripravili in uredili bivališče morskega prašička, 
 so spoznali eksotične vrste živali in se soočili s svojimi strahovi in predsodki,  

spoznali in okušali so različne vrste zelenjave, 
 so pojedli več zelenjavnih obrokov, 

 so se ob morskem prašičku sprostili in lažje sodelovali pri pouku, 
 so samostojno oblikovali zapise v dnevniku, 
 ob morski prašički se jim je okrepila samozavest, 
 so se seznanili z delom veterinarja. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o vključitev terapevtskega psa v reden pouk: bralne minute Beremo 

Yumi, Skupaj z Lindo, učimo se s terapevtskim psom), 
o R.E.A.D. program (individualno izvedeno 50 ur), 
o skrb za psa v učilnici in upoštevanje njegovih potreb, 
o pokušanje različnih vrst sveže zelenjave med šolsko malico, 
o izdelava in predstavitev plakatov o morskih prašičkih, skrb za morskega 

prašička v času pouka prostih dni (vikendi, počitnice, prazniki), 
o obisk razstave eksotičnih živali Bioexo, 
o pisanje dnevnika morske prašičke,  
o skrb za morsko prašičko med poukom, 
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o opravljanje šolskih nalog z morsko prašičko, 
o obisk Tačkovega festivala v Litiji (junij 2019), 
o obisk Veterinarske ambulante Gaber, 
o predstavitev in ogled hišnih ljubljenčkov učencev in živali na travniku. 

 dejavnosti za starše: 
o predstavitev projekta staršem na 1. roditeljskem sestanku, 
o izvedena anketa o projektu, 
o skrb za dobrobit morskega prašička med vikendom. 

 tematske razstave: 
o plakati v razstavi v avli (september 2018), 
o informacije o delu pred učilnicami (celoletno). 

 
Povezovanje: 

 učencev predmetne in razredne stopnje: 
o predstavitev terapevtskega para v razredu, 
o branje in učenje s terapevtskim psom, 
o vključevanje morske prašičke v redni pouk, 
o branje in učenje z morsko prašičko. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o Knjižnica Litija, 
o Veterinarska ambulanta Gaber, 
o Društvo Tačke pomagačke; 

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: 
o Eva Lesjak, veterinarka (Veterinarska ambulanta Gaber). 

 z drugimi projekti na šoli: Zdrava šola, Gozdna šola. 
 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 

 Maja Bregar in Tatjana Gombač (koordinatorka): vodnici terapevtskega psa, 
načrtovalki in izvajalki programa. 

 Nives Koželj in Maja Bregar: načrtovalki in izvajalki programa v učilnici ob 
prisotnosti morskih prašičk. 

 Alenka Planinšek, Sandra Železnik in Alma Prijatelj: učiteljice pri izvedbi 
programa. 

 Učiteljici OPB POŠ Hotič: učiteljici pri izvedbi programa. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Izvedba dejavnosti za: 

 razvijanje občutka varnosti, empatije in senzibilnosti, tolerance, strpnosti, 
spoštovanja, solidarnosti, pripadnosti, domoljubja, 

 vzgajanje k odgovornosti in pravičnosti, 
 razvijanje občutka varnosti, sprejetosti, občutka lastne vrednosti in zaupanja, 

oblikovanje pozitivnega vedenja z zgledom, 

 razvijanje socialnih in komunikacijskih veščin, 
 razvijanje pozitivne šolske klime in kulture, 
 povezovanje učiteljev, učencev in staršev – vseživljenjsko učenje. 
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13.8.  Slovenia 

Koordinator projekta: Tjaša Lemut Novak 
Sodelujoči razredi/učenci: vsi razredi (1. pri urah; 2. – 9. tudi z delom doma). 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 znati uspešno opraviti kviz oz. izpolniti vprašalnik o Sloveniji/'čebelah', 
 znati opisati/predstaviti Slovenijo – kraje, znamenitosti, ljudi, živali, dobrine, 

običaje, praznike... 
 znati pripovedovati PRAVLJICE, zgodbe ter peti PESMI, 
 znati pripraviti slovensko hrano in obeležiti praznike … tudi na tradicionalni 

način (medeni …), 
 znati opazovati … ceniti … občudovati, 

 poskusno uvajanje bralnih nahrbtnikov za 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razrede; 
s tem želimo še dodatno spodbujati branje, ga približati ter prikazati različne 
načine za učenje angleščine (v kompletih so tudi didaktične igre, stripi, pesmi, 
knjige, revije, članki ter igrače za najmlajše), 

 učenci so izven rednih ur pouka poročali o prebranem/narejenem/naučenem. 
  
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o aktivnosti iz domovinskih dodatkov, 
o aktivnosti povezane z rdečo nitjo – čebele/čebelarstvo, 
o minibooks za tradicionalni slovenski zajtrk, 
o stripi o čebelah, recepti pri TJA, priprava medenjakov pri GOS itd. 

 

 dejavnosti za starše: 
o delavnice ob razstavi na temo I/Eye Slovenia – 'BEEing Slovenian', 
o vprašalnik o Sloveniji/'čebelah' 'Koliko poznamo/cenimo tisto, kar 

imamo v Sloveniji?' (tradicijo, naravo, floro in favno …) – izžrebali smo 
dobitnika domače nagrade. 

 

 tematske razstave: 
 april/maj: SLOVENIA – In the world where you can BEE anything, BEE kind v 

avli šole, 

 oddaja o svetovnem dnevu čebel na šolskem radiu – The Grey Kind Bee 
(pesem v Book Bag), 

 dogodek z anketo in nagrado. 
 
Povezovanje: 

 učencev predmetne in razredne stopnje: vključeni so bili vsi učenci vsi oddelki 
vseh razredov na vseh petih šolah 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: na razstavi sta sodelovala tudi 
dva čebelarja (g. Grošelj in g. Jere) 

 z drugimi projekti na šoli: Ivan Cankar, nadarjeni. 
 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 
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 Saša Setničar Jere, Špela Hribar Maglić, Marjeta Pečnik, Irena Kokalj, Špela 
Kovič, Darija Kokalj, Alenka Zupančič, Almira Gregorič Kolenc, Tjaša Lemut 
Novak: 

o vse učiteljice so izvajale različne aktivnosti na to temo v razredih, kjer 
so poučevale, 

o vse anglistke so tudi sodelovale v pilotnem projektu Book bag, ki pa je 
zaradi svojega nepričakovano dobrega odziva --- bralo je kar 66,6% 
celotnega števila učencev na OŠ Gradec (vseh pet šol), to je 383 od 
575 učencev, 

o v prvem razredu smo brali le pri rednem pouku (pesmi, slikanice, itd.), 
tako da ti učenci niso šteti v končni odstotek, drugače bi bil le ta še 
višji. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 predvidevamo, da nadaljujemo s projektom – ker je drugo leto 500-letnica 
rojstva Adama Bohoriča in bo izdan spominski kovanec, bi se morda povezale 
z društvom numizmatikov oziroma bi naredile pregled upodobljenih oseb, 
živalih itd. na slovenskih kovancih, 

 zaradi izjemnega odziva s strani učencev in staršev, bi BOOK BAG oblikovale v 
samostojni projekt aktiva ter vanj vnesli dve mini novosti, ki bosta obeleževali 
dve pomembni obletnici v novem šolskem letu in bosta hkrati tudi tema 
dejavnosti za nadarjene (Charles Dickens, Tom & Jerry) 

 želimo povečati število Book bag za posamezne razrede (tiste bolj številčne), 
za kar pa potrebujemo donacijo za nakup nekaj knjig ter prošnjo po 
donatorstvu dodatnih nahrbtnikov 'Mladi za boljši svet', ki nam jih je v tem 
šolskem letu že doniral Rdeči Križ Slovenije 

 razstava aktiva bi bila v aprilu in maju, ker je 9. 6. 150-obletnica smrti 
Charlesa Dickensa in bo to rdeča nit razstave 

 

13.9. Aktivno v središču 

Koordinator projekta: Nuška Mlekuž 
Sodelujoči razredi/učenci: vsi razredi na POŠ Vače, razredniki in učitelji 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja. 
 Spodbujanje medvrstniške pomoči. 
 Spodbujanje zdravega načina življenja. 
 Vertikalno povezovanje razredov. 
 Spodbujanje in upoštevanje fair-playa. 

 Krepljenje odnosa učenci, starši, krajani. 
 Sodelovanje zunanjih organizacij.  

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o sestavljanje in izvajanje elementarnih iger pri urah športa, 
o tekalne urice, 
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o nastajanje talnega poligona na hodniku. 

 dejavnosti za starše: 
o zaključno druženje. 

 tematske razstave: 
o razstava fotografij in predavanje o Tajvanu, 
o slikovna prestavitev različnih športnih panog v telovadnici. 

 
Povezovanje: 

 učencev predmetne in razredne stopnje: 
o Izvajanje elementarnih iger vseh razredih. 
o Heterogena tekaška skupina. 
o Skupna zaključna prireditev. 
o Tekmi v odbojki med učitelji in učenci. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o Sodelovanje z ZD Litija in Policijsko postajo Litija. 
o Sodelovanje učencev na lokalnih prireditvah (Andrejev sejem, 

obeležitev slovenskega kulturnega praznika na Geossu, dan slovenske 
zastave, zahvalni dan na Geossu, sodelovanje šole s KS Vače in vrtcem 
Sonček na skupni prireditvi ob materinskem dnevu). 

 z drugimi projekti na šoli: 
o Šolska shema, 
o Varno s soncem, 
o Pasavček, 
o Zdrava šola 

 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 

 Ga. Saša Istenič Kotar: pripravila razstavo o Tajvanu in predavanje za vse 
učence predmetne stopnje na pobudo učiteljice Bernarde Imperl. 

 Pri premetu SPH z učiteljem Jernejem Grdunom: učenci so pripravili jedilnik, 
primeren za športno aktivne najstnike, z izračunom energijske vrednosti hrane 
na podlagi energijske potrebe organizma. 

 Pri urah športa so se učenci z učiteljico Nuško Mlekuž učili, kako si lahko 
določimo intenzivnost vadbe brez elektronskih pripomočkov. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V naslednjem šolskem letu bomo nadaljevati s projektom Aktivno v središču. 
Tokrat bomo večji poudarek namenili kulturnemu dogajanju. 

 Vse gibalne aktivnosti, ki so se izkazale za dobre (aktivni v nov šolski dan, 
minuta za zdravje, aktivno pred testom) bomo izvajali tudi v prihodnjem 
šolskem letu. 

 

13.10. Pasavček 

Koordinator projekta: Špela Kovič 
Sodelujoči razredi/učenci: 1.a. in 1.b, 2.a in 2.b, 1. in 2. r POŠ Kresnice, 1. in 2. r. 
POŠ Vače, 1. in 2. r POŠ Hotič 
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Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta : 

 Učenci: 
o Spodbujati pravilno in varno uporabo otroških avtosedežev ter 

varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu. 
o Spoznavati prednosti ustrezne uporabe varnostnih pasov in otroških 

varnostnih sedežev. 
o Pridobivati prometno varnostne navade (hoja po pločniku, prečkanje 

ceste, opazovanje in prepoznavanje nevarnih situacij v prometu, 
upoštevanje prometnih znakov, upoštevanje predpisov, …). 

 Starši: 
o Ozaveščati o pomenu prometne vzgoje njihovih otrok. 
o Spodbujati k opazovanju in spremljanju vedenja njihovih otrok v 

prometu. 
o Spoznavati prednosti ustrezne uporabe varnostnih pasov in otroških 

varnostnih sedežev. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 Vse zastavljene dejavnosti so se v vseh oddelkih realizirale. 
 dejavnosti za učence: 

o Ponovitev: Kaj že vem o projektu Pasavček? 
o Obisk policista: Varnost v prometu. Hoja po pločniku, hoja po cestišču 

(brez pločnika), prečkanje cestišča, prometni znaki, pripetost v otroških 
varnostnih sedežih (zakonske določbe). 

o Demonstracija  pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev in 
pravilnega pripenjanja z varnostnimi pasovi. 

o Pripenjanje v otroške varnostne sedeže. 
o Spremljanje pripetosti učencev v otroških varnostnih sedežih. 
o Branje s Pasavčkom (SLJ). 
o Ogled in branje brošur, videoposnetkov na spletu. 
o Pasavček nam omogoči boljšo organizacijo učenja in prostega časa 

(urniki). 
o Učenje pesmi: Pasavček je moj prijatelj. 
o Izdelava izdelka iz papirja (cesta z znaki, po kateri so učenci vozili 

avtomobilčke). 

 dejavnosti za starše: 
o Seznanitev staršev s projektom Pasavček (roditeljski sestanek). 

 tematske razstave: 
o predstavitev projekta v avli MŠ v septembru, 
o razstave izdelkov interno na POŠ in MŠ (panoji v avli, v razredu). 

  
Povezovanje: 

 učencev predmetne in razredne stopnje: 
Pri načrtovanju za naslednje šol. leto bi lahko vključili prostovoljce iz višjih razredov, 
na POŠ pa učenci 4. in 5. razredov opozarjajo mlajše pri varni hoji v okolici šole in 
kje so varne šolske poti. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
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Povezujemo se z Agencijo za varnost v prometu, z občinskim AOP 
 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 
Vsi učitelji, vključeni v projekt, kot sodelujoči pripomorejo k večjemu ozaveščanju 
učencev. Na vsakem sprehodu v okolico šole, na dnevih dejavnosti, kjer se  
odpravimo iz šole in se otroci peljejo z avtobusom, vsaka taka dejavnost pripomore k 
temu, da se učenca uči odgovornega ravnanja kot udeleženca v prometu.  
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Na MŠ bi lahko vključili v projekt tudi starejše učence, ki bi kot prostovoljci prihajali 
in jih spremljali na sprehodih v okolico šole. Na POŠ to že prakticiramo, da, ko vsi 
učenci odidejo na avtobus, starejši učijo mlajše, kako se pravilno hodi v koloni, na 
kaj moraš biti pozoren pri hoji ob cesti, kjer ni pločnika itd. 
 

13.11. Šolski ekovrt 

Koordinator projekta: Darja Rajšek 
Sodelujoči razredi/učenci: Tanja Vesel, Ana Terzič, Nuška Štros, Maja Lenart Petra 
Prosen 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta : 

 Učenci razumejo pomembnost narave, varstva okolja in medsebojnega 
sodelovanja. 

 Vedo, kako se pridela ekološka hrana. 
 Poznajo različna orodja in znajo rokovati z njim. 

 Poznajo pomen povezanosti živih bitij. 
 Pridobili so delovne navade. 
 Spoznali so različne rastline in semena, vrtne prebivalce in procese v naravi.  
 Spremljali so rast posameznih vrst rastlin.  
 Okušali so zelenjavo in sadje, ki je zrastla na vrtu.  

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Pripravljali in obdelovali so gredice (brez prekopavanja). 
o Sejali, sadili so semena, sadike. 
o Vzgoja sadik ribeza in joste (z grobanjem). 
o Nabirali  in pripravljali so motovilec, solate, smutije s kodrolistnim 

ohrovtom in špinačo. 
o Opazovali so življenje in sobivanje rastlin in živali na vrtu. 
o Izdelovali smo zeliščne napitke, ognjičevo mazilo, čajne mešanice, vse 

to pa smo prodajali na sejmu. 

 dejavnosti za starše: 
o Pevski nastop na Gregorjevo. 
o Čajanka in božično novoletni sejem.  

 tematske razstave: 
o Razstava in stojnica na prireditvi V hvaležnost jeseni. 
o Razstava ptičkov na Gregorjevo. 
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Povezovanje: 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o Inštitut za trajnostni razvoj: na jesenskem delu seminarja smo se zopet 

predstavili, saj smo obnavljali znak Šolski ekovrt. 
o Na koncu šolskega leta se je začelo sodelovanje z NK Jevnica-pomagali 

bodo pri košnji trave v robinijevem gaju. 
 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 
V tem šolskem letu je bil vsak razred zadolžen za del vrta. Učitelji so morali skrbeti za 
nadzor tega dela ter za načrtovanje in izvedbo del. Učiteljica Petra Prosen pa je vrt 
lepšala z likovnimi izdelki naših otrok. Učiteljice OPB so v juniju na vrtu izvedle aktiv.  
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
V naslednjem letu bomo več pozornosti posvečali pripravi hrane z vrta ter njeno 
umeščanje v zdravo šolsko malico. 
 

13.12. Učilologija 

Koordinator projekta: Astrid Žibert 
Sodelujoči razredi/učenci: vsi učenci predmetne stopnje MŠ in POŠ Vače, učenci 1. in 
2. razreda MŠ in POŠ Vače 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 pripraviti različna učila ali didaktične igre za popestritev pouka (učitelji in 
učenci), 

 uporabiti učila za pripravo bolj aktivnih oblik pouka pri vseh naravoslovnih 
predmetih in matematiki (učenci), 

 z učenci 8. ali 9. razredov pripraviti didaktične igre za učence razredne stopnje 
in Vrtca Litija (enota Sonček in Ribica) (MŠ in POŠ Vače), 

 učencem razredne stopnje predstaviti didaktične igre, ki jih nato uporabijo pri 
uri učilologije (učenci učencem, POŠ Vače), 

 pripraviti razstavo učil, ki so nastala znotraj projekta (učitelji in učenci), 
 pripraviti družabni večer za starše (učitelji, starši). 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o v okviru DOD ali rednega pouka bo organizirana dejavnost priprave učil 

ali didaktičnih iger (vsi učitelji z učenci), 
o v okviru dodatnega pouka bodo učenci višjih razredov pripravili učila in 

izvedli uro naravoslovja oziroma matematike za nižje razrede 
(koordinator POŠ Vače Astrid Žibert), 

o družabni večer Učilologija (marec). 

 dejavnosti za starše: 
o družabni večer Učilologija (marec). 

 tematske razstave: 
o Razstava učil v avli OŠ Gradec (februar, marec). 
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Povezovanje: 

 učitelji naravoslovnih in matematičnih predmetov: Astrid Žibert in Janja 
Amršek, Nuška Mlekuž. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o ZD Litija, 
o Vrtec Litija. 

 z drugimi projekti na šoli: 
o Zdrava šola, 
o Aktivno v središču (POŠ Vače), 
o Generacije generacijam, 
o Primi šolo za roge. 

 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 

 Astrid Žibert – koordinator: priprava učil za razstavo, priprava razstave v avli 
MŠ, družabni večer za starše, igra Naravoslovec sem!, priprava učne ure 
naravoslovja za otroke iz vrtca in 1. in 2. razred POŠ Vače. 

 Katarina Murn: priprava učil za razstavo. 
 Jana Isoski: priprava učil za razstavo. 
 Jernej Grdun: priprava učil za razstavo. 

 Uroš Rozina: priprava učil za razstavo, predstavitev za učitelje in starše. 
 Marijana Sebastijan: priprava učil za razstavo, vodenje po razstavi za učitelje. 
 Damjan Grobljar: priprava učil za razstavo, vodenje po razstavi za učitelje. 
 Anita Mikša: priprava učil za razstavo, družabni večer za starše, vodenje po 

razstavi za učitelje. 

 Marija Savšek: priprava učil za razstavo, vodenje po razstavi za starše. 
 Tina Hojnik: priprava učil za razstavo, vodenje po razstavi za starše. 
 Katja Kotar: priprava učil za razstavo, pomoč pri pripravi razstave. 

 Anja Knežević: priprava učil za razstavo, vodenje po razstavi za starše in 
učitelje. 

 Marija Grabnar: vodenje po razstavi za starše. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Na matični šoli bo potrebno izvesti še uro naravoslovja za učence 1. in 2. razreda na 
MŠ, kar ni bilo realizirano. V prihodnjem letu v okviru projekta načrtujemo tudi 
naravoslovni vikend na POŠ Vače za učence druge triade v juniju. 
 

13.13. Izkusi Erasmus+ 

Koordinator projekta: Barbara Toš 
Sodelujoči razredi/učenci: Učenci 8. In 9. razredov OŠ Gradec  
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 Med učenci se je še okrepila raba tujih jezikov, saj so bili spodbujeni k bolj 
sproščeni komunikaciji v tujem jeziku tako učenci med sabo kot v stiku z 
romunskimi učenci, strokovnimi delavci in ESE prostovoljko, ki je ravno tako 
sodelovala v projektu. 
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 Izpostavljeni so bili mednarodnemu okolju in sodelovanju v njem. 
 Na delavnicah in na izmenjavi so razvijali kompetence dela v timu, digitalne 

kompetence, razvijali so komunikacijske kompetence in ozaveščali lastne 
kompetence. 

 Imeli so možnost spoznati program Erasmus+. 
 Učili so se sprejemanja tuje kulture, jezika in drugačnosti. 
 Učili so se strpnosti in družbene multikulturnosti.  
 Svoja znanja so pridobivali in širili na alternativne načine. 

 Tekom projekta so razvijali solidarnost in empatijo in usvajali prostor za 
medsebojno podporo. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 Izvajanje tedenskih srečanj učencev s predstavnikom Društva Lojtra v obliki 
delavnic in s tem priprava učencev na izmenjavo v Romuniji. 

 7 dnevna izmenjava učencev v Izvoarele, Romunija. 
 
Tedenska srečanja po tednih/mesecih: 
V septembru je projekt zaživel. Učenci so izkazali zanimanje za sodelovanje na 
predstavitvah projekta, ki so potekale na prvih razrednih urah. 
Nato so se začele delavnice, teme: 

 1: spoznavanje, predstavitev projekta. 
 2: spoznavanje, ustvarjanje varnega okolja, predstavitev projekta. 
 3: Spoznavanje z ekipo društva Lojtra, ustvarjanje varnega okolja. 
 4: Kaj je projekt + osnove projektnega managementa. 

V septembru je bila izvedena tudi delovna sobota: Interesi, težave, potrebe mladih, 
ki bodo vključeni v projekt. Njihova identifikacija in preverjanje pravilnega 
razumevanja. Skupno oblikovanje učnih ciljev za projekt E+. Predstavitev E+.  
V oktobru je bila oddana projektna prijavnica in sledile so delavnice: 

 1: Projektni management dve, Zakaj projekti? 
 2: Projektni management tri, jaz in projekti. 

 3: Kritično o projektnem managementu. 
 4: Planiranje lastnega projekta (domača naloga ali skupinsko delo). 

V novembru je bila tematika delavnic na temo: Timsko delo, v decembru: Vodenje, v 
januarju: Komunikacija. 
Februarja so potekale priprave na Romunijo, razdelitev zadolžitev, pripravljanje na 
opravilo nalog, izveden je bil tudi roditeljski sestanek s starši. 
V marcu smo imeli priprave na Romunijo, izvedli smo še eno povezovalno delovno 
soboto v Escape roomu v Ljubljani, izvedla se je izmenjava (23. 3. – 29.3. 2019) 
V aprilu: evalvacija in načrtovanje za naprej in zaključek projekta. 
 

 dejavnosti za starše: 
o Roditeljski sestanek za starše v mesecu februarju. 

 tematske razstave: 
o Plakat o projektu je bil vso šolsko leto razstavljen v avli matične šole 

Gradec. 
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Povezovanje: 

 učencev predmetne in razredne stopnje: 
Ker je projekt namenjen mladim od 13 leta naprej je takšno povezovanje oteženo. 
Imajo pa učenci, ki so sodelovali v projektu mlajše brate in sestre, s katerimi so delili 
izkušnjo izmenjave v Romuniji. 
 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
MC Litija, Društvo Lojtra, ZKMŠ Litija, KLIŠE, Nacionalna agencija: Zavod MOVIT. 
 

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: 
Učenci udeleženi v projektu srečanja nadaljujejo na dijaško-študentski organizaciji 
Kliše, kamor zahajajo tudi bivši učenci OŠ Gradec. 
 

 z drugimi projekti na šoli: 
Sodelovanje ESE prostovoljke Anje Wilke na izmenjavi v Romuniji. 
 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 
Koordinatorica in vodja projekta, Barbara Toš: idejni vodja projekta, navezava stika z 
Društvom Lojtra, oblikovanje programa projekta skupaj z Društvom Lojtra, 
sodelovanje pri oddaji prijavnice projekta na Nacionalno agencijo Movit, organizacija 
tedenskih delavnic projekta, implementacija projekta v urnik, organizacija delovnih 
sobot, organizacija roditeljskega sestanka za starše, redni sestanki in sodelovanje z 
Društvom Lojtra.  
 

 Sodelujoča učiteljica v projektu, Anja Kneževič: z učenci in strokovnimi delavci 
Društva Lojtra se je udeležila izmenjave v Romuniji. Sodelovala je pri 
organizaciji izmenjave v Romuniji in evalvaciji projekta.  

 Razrednik in razredničarke 8. in 9. razredov. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
V naslednjem šolskem letu je dogovor sledeč, da program projekta za enkrat ostaja 
enak. 
 

13.14. Ženske 

Koordinator projekta: ANITA MIRJANIĆ 
Sodelujoči razredi/učenci: od 7. do 9. razreda 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 učenci so spoznali življenja in dela pozabljenih žensk na Slovenskem, 
 razpravljali so o njihovih življenjih, o spolu kot biološkem in družbenem 

konstruktu, 

 učenci so razpravljali o aktualnih vprašanjih medsebojnih odnosov, delovanja 
družbe in strpnosti v njej. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
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o učenci so raziskovali življenja in dela žensk in sodelovali pri 
interpretaciji njihovih življenj, 

o v sklopu novoletne prireditve so učenci v okviru MPZja spoznavali 
skladbe in glasbena dela ženske – skladateljic, 

o v okviru novoletne prireditve, scenarij je napisala Bojana Kotar, so 
učenci predstavili pesmi, recitacije in ustvarjalna dela žensk. 

 dejavnosti za starše: 
o starši so aktivno sodelovali pri projektu (ženske, ki opravljajo moški 

poklic). 

 tematske razstave: 
o razstava je bila v mesecu aprilu v avli OŠ Gradec, 
o 6. 3. 2019 je bila v Kulturnem centru prireditev namenjena širši 

javnosti. Kot gostja je nastopila dr. Vesna Vuk Godina. 
 
Povezovanje: 

 učencev predmetne in razredne stopnje: 
o učenci razredne stopnje so likovno ustvarjali mame in ženske. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o sodelovali smo z zaposlenimi na Občini Litija, Geoss, Okrajno sodišče 

Ljubljana in z drugimi. 

 z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju: 
o sodelovali smo z dr. Klaro Pirmanšek, uspešno menagerko v svojem 

podjetju. 

 z drugimi projekti na šoli: 
o projekt Ženske se je povezal z novoletno prireditvijo in s projektom 

Ivana Cankarja (upodobitev mame, razprava o mitu Cankarjeva mati 
ipd). 

 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 

 Anita Mirjanić je bila koordinatorka, scenaristka in režiserka. Pri vsebini sta 
pomagali še: Manca Poglajen in Stanka Sirk (kostumografija).  

 Učiteljica Anja Knežević je posnela film o Ženskah, uredila računalniško 
predstavitev ter skrbela za tehnično plat izvedbe projekta. 

 Bojana Kotar, Alenka Zupančič in Darija Kokalj so pripravile predstavitev 
življenja žensk. 

 Vanja Arhnaver je skrbela za obveščanje medijev, za vse kontakte s KC Litija, 
za kontakte z dr. Vesna Vuk Godina in posodila je glas ženski Kristini Gorišek 
Novaković. 

 Ana Tori je sodelovala s solo izvedbo na klavirju in z mladinskim zborom in s 
predstavitvijo ene ženske. 

 Maria Primožič je poskrbela za vabila na prireditev, za okrasitev dvorane in 
scene ter za kasnejšo razstavo na šoli. POŠ Vače niso sodelovale pri projektu. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
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Prireditev Ženske, ki je potekala v Kulturnem centru v Litiji je bila na zelo visokem 
kulturnem nivoju. Želja in predlog je, da še kdaj nastopimo na velikem odru 
Kulturnega centra v Litiji. 
 

13.15. Ivan Cankar 

Koordinator projekta: Vanja Arhnaver 
Sodelujoči učitelji: MŠ in POŠ Vače 
Sodelujoči razredi/učenci: 1. – 9. r. 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 Učenci aktualizirajo Cankarjeve politične ideje in dramatizirajo njegovo 
literarno besedilo. 

 Učenci oblikujejo in izdelajo priponke v obliki brkov. 
 Učenci spoznavajo Cankarjevo življenje in njegovo literarno delo: branje 

literarnih del, ogled Cankarjeve spominske sobe, razstave v NUK-u, 
spoznavanje krajev, kjer se je gibal (Rožnik, Ljubljana, Cankarjev dom). 

 Učenci poskušajo rekonstruirati Cankarjevo pisavo. 
 Učenci uglasbijo in igrajo Cankarjeve pesmi. 
 Učenci krepijo empatijo, solidarnost, domoljubje, razvijajo kritično mišljenje in 

pozitiven odnos do drugačnosti. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Ogled Cankarjevega doma za učence 6. r. v sklopu KD, Filmskoglasbena 

fantazija, 23. 10 2018 (Ana Tori). 
o Lepopisje (Maria Primožič). 
o Izdelovanje Cankarjevih brkov (Maria Primožič). 
o Dramatizacija Cankarjevih literarnih besedil (Sandra Železnik, dramski 

krožek) in njegovega političnega udejstvovanja – aktualizacija (Anita 
Mirjanić). 

o Uglasbitev Cankarjeve poezije (Ana Tori). 
o Spoznavanje Cankarjevega življenja in dela v okviru pouka (učiteljice 

SLJ, ZGO, LUM, GUM, učiteljice na razredni stopnji). 
o Učenci od 1. do 6.r.: branje besedila Pehar suhih hrušk ali odlomek iz 

črtice Bobi (aktivnosti po presoji učiteljev:   1. r. – risanje portreta Ivana 
Cankarja; 5.r. – upodabljanje starih predmetov, pogovor o življenju 
nekoč in danes …  

o Ogled sušilnice sadja Medved in stare hiše na Libergi (Stanislava Sirk, 
učenci 3.r.). 

o Učenci od 6. do 9. r.: razlaga Cankarjevih citatov, ki bodo zapisani na 
brkih in potem 11. 12. izobešeni na vratih matičnih učilnic (razredniki 
na predmetni stopnji).  

o Jutranja skodelica kave za učitelje (11. 12.). 
o Humanitarna akcija in obisk Podružnice s prilagojenim programom OŠ 

Litija. 
o Razstava v avli šoli od decembra do januarja. 
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o Peka krofov – aluzija na Cankarjeve Bobe (Anita Mikša) in zbiranje 
prispevkov za šolski sklad. 

o Film o Ivanu Cankarju (učenci 7., 8. in 9. razreda; Tjaša Lemut Novak, 
Anja Knežević, Vanja Arhnaver). 

 dejavnosti za starše: 
o Druženje članic aktiva z učenci (nadarjeni, sodelujoči v projektu) in 

starši: ogled razstave v NUK-u in obisk Rožnika (29. 10.); Manca 
Poglajen, Vanja Arhnaver. 

 tematske razstave: 
o postavitev razstave v avli šole – MŠ 
o postavitev razstave v šoli – POŠ Vače 

 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
o MŠ (PS): članice družboslovno-slovenističnega aktiva, razredniki, Anja 

Knežević 
o MŠ (RS) 
o POŠ Vače (PS in RS) 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
o MŠ: 1..–9. r. 
o POŠ Vače: 1.–9. r.  

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o NUK Ljubljana; 
o Zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane; 
o Cankarjev dom, Ljubljana; 
o OŠ Litija, Podružnica s prilagojenim programom (Marjeta Mlakar Agrež); 
o RK Litija. 
o KS Liberga. 

 

13.16. Petošolska druženja 

Koordinator projekta: Judita Nemeček 
Sodelujoči razredi/učenci: UČENCI 5. RAZREDA MŠ IN POŠ 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 spoznavanje učencev med seboj, 
 dopisovanje učencev, 
 obiskovanje POŠ, 
 izvajanje športnih aktivnosti, 
 spoznavanje matične šole. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o v LŠN so se učenci ob predstavitvi med seboj spoznali, 
o skupaj smo meseca decembra obiskali gledališko predstavo v Ljubljani, 
o dopisovanje, 
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o obiskali smo petošolce POŠ Hotič in POŠ Jevnica, kjer so nam učenci 
predstavili domači kraj, 

o izvedli so športne aktivnosti- med dvema ognjema, 
o petošolci vseh POŠ, razen Vač, so na obisku MŠ spoznali šolo, delo v 

računalniški učilnici, knjižnici, telovadnici in hranjenje v jedilnici 
 
Povezovanje: 

 učencev predmetne in razredne stopnje: 
o povezovanje  z učenci predmetne stopnje zadnji teden, ko so petošolci 

podružnic obiskali matično šolo. 
 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 
Sodelovale smo učiteljice: Suzana Likar, Elizabeta Bučar, Anica Brvar, Maja Lenart in 
Aleksandra Štrus. Vsaka s svojim razredom je pripomogla, da bo prehod iz razredne 
na predmetno stopnjo učencem lažji. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Učenci, starši in učiteljice želimo, da se projekt PETOŠOLSKA DRUŽENJA OHRANI 
tudi pri naslednjih generacijah petošolcev. 
 

13.17. Skriti pomeni simbolov 

Koordinator projekta: Manca Poglajen 
Sodelujoči razredi/učenci: 7. – 9. razred 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 spoznajo vedo grboslovje in zgodovino posameznih simbolov Slovencev 
(zastava, grbi slovenskih dežel), 

 spoznajo pravilen način izobešanja zastave ter uporabe državnih simbolov na 
uniformah, 

 okvirno spoznajo heraldično pravilno zasnovan grb oz. zastavo, 
 prepoznajo posamezne simbole v književnih delih in ovrednotijo njihov pomen 

(Ivan Cankar), 
 spoznajo pomen izbranih mestnih grbov v Sloveniji, 
 razvijajo pozitivna čustva do domovine, občutka pripadnosti svojemu narodu 

in državi, 
 uporabijo komunikacijske, miselne, praktične in socialne veščine za 

raziskovanje geografskih in zgodovinskih tem na lokalni ter regionalni ravni, 
 učijo se strategij dela v skupini, 
 učijo se kritičnega mišljenja, 

 učijo se raziskovalnega dela. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o odkrivanje, spoznavanje in ovrednotenje pomena simbolov grbov 

slovenskih mest in zgodovinskih dežel (izbrani učenci iz 9. razreda), 
o odkrivanje simbolov v literarnih delih (Ivan Cankar), 
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o pri pouku SLJ 8. razred učenci izdelajo t. i. blazon posameznih grbov 
slovenskih mest (strokoven opis grba), 

o izris grba glede na prebran blazon, 
o izris in predlog nove slovenske zastave, ki je v skladu z heraldičnimi 

pravili, 
o izdelava grbov v različnih slikarskih tehnikah pri predmetu LS1, 
o zasnova in realizacija poglobljenih družbeno-kritičnih vprašanj, 
o 15. 5. 2019: zaključek projekta z obiskom članov društva Heraldika 

Slovenica (predstavitev društva, pomožne zgodovinske vede, pogovor o 
simboliki v grbih slovenskih dežel in o grbu Republike Slovenije, 
prepoznavanje heraldično pravilnega grba, predstavitev pravilnega 
izobešanja zastave, kritika/ debata na obstoječe simbole Slovencev), 

o 29. 10. 2018 - preko odkrivanja, ovrednotenja pomena in aktualizacije 
simbolov v Cankarjevih literarnih delih, navezava na Projekt Ivan 
Cankar (aktivnost s starši Po Cankarjevih stopinjah). 

 dejavnosti za starše: 
o 29. 10. 2018 - preko odkrivanja, ovrednotenja pomena in aktualizacije 

simbolov v Cankarjevih literarnih delih, navezava na Projekt Ivan 
Cankar (aktivnost s starši Po Cankarjevih stopinjah). 

 tematske razstave: 
o razstava na hodniku pred kabinetom Geografije in Zgodovine ter 

Slovenščine. 
  
Povezovanje: 

 učencev predmetne in razredne stopnje: 
o zaradi teme, ki je zelo težko razumljiva je bila v projekt vključena samo 

tretja triada.  

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o društvo Heraldica Slovenica. 

 z drugimi projekti na šoli: 
o Ivan Cankar, 
o Ženske (prepoznavanje, odkrivanje simbolov v literarnih delih ter 

feminističnih stereotipnih simbolih – predmeti, barve, obleka). 
 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 
Vanja Arhnaver: scenarij, pomoč pri izvedbi dogodka. 
Anita Mirjanić: predstavitev viteške opreme, pomoč pri izboru vprašanj za 
predstavnike društva. 
Bojana Kotar: delo z učenci pri SLJ (blazon). 
Maria Primožič: delo z učenci pri LS1 (izris grbov), postavitev razstave. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Če bo zanimanje, se bodo izvedle mini delavnice za izbrane učence 9. in 8. razreda, 
kjer bomo preučevali simboliko vsakodnevnih simbolov, ki jih srečujemo ter se 
poglobili v raziskovanje izvora in pomena simbolov prostozidarskih lož. 
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13.18. Kdor se giba, je zdrav kot riba 

Koordinator projekta: Petra Kobe (vodja), Tjaša Končina, Anita Kušar, Alenka 
Planinšek 
Sodelujoči učitelji: UČITELJICE 1., 2., 3., 4., 5. RAZREDOV 
Sodelujoči razredi/učenci: UČENCI 1., 2., 3., 4., 5. RAZREDOV 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 
Na začetku šolskega leta smo si zastavili naslednje cilje: 

 povezovanje učencev, učiteljev in staršev, 
 vzpodbujanje pozitivnega odnosa do športnih aktivnosti, 

 predstavitev znanih športnikov, 
 spoznavati možnosti uporabe vsakdanjih predmetov kot športnih rekvizitov, 
 vzpodbujati gibanje pri učencih, 
 razvijati pozitiven odnos do svojega telesa in samozavedanje, 
 seznaniti učence z nekaterimi tehnikami sproščanja, 

 sodelovanje z lokalnim okoljem, 
 spoznati nekatere manj poznane športe, 
 razvijati pozitivno medsebojno komunikacijo, 
 krepiti socialne veščine, 
 vzpodbujati medsebojno sodelovanje, 

 učenci spoznavajo možnosti gibanja na zabaven način, 
 seznaniti učence s pomenom zdrave prehrane v športu. 

Vsi zastavljeni cilji so bili ob koncu šolskega leta doseženi. 
 
Realizirane dejavnosti:  

 dejavnosti za učence: 
o september 2018 - obisk nogometašev NK Olimpija, 
o 5. 10. 2018 – ŠOLSKI KROS za vse učence od 1. do 5. razreda MŠ + 

POŠ, 
o skozi celo leto so potekala različne gibalne dejavnosti, ki so jih učiteljice 

razrednega pouka izvajale znotraj pouka (minuta za zdravje, sistem vaj 
PACE, BRAIN GYM, učenje preko gibanja in igre, pohodi na Svibno, 
različne vaje z barvnimi žogicami, kolesarjenje,…), 

o učenci 2. in 3. razreda so spoznali manj znani šport, KEGLJANJE. Imeli 
so predstavitev na kegljišču v Litiji, 

o APRIL 2019 – pridobitev zunanje plezalne stene za učence razredne 
stopnje, v sodelovanju s projektom MIGALNICE, 

o 11. 5. 2019 - športno druženje z OŠ Litija na OŠ Litija (za 4., 5. razred) 
– med dvema ognjema, 

o 14. 5. 2019 – OGLED FINALA V NOGOMETU ZA STAREJŠE UČENCE – 
učenci od 1. – 5. razreda so si skupaj z učiteljicami ogledali finalni turnir 
v nogometu, ki je potekal v Športni dvorani v Litiji. Poudarek je bil na 
športnem navijanju, 

o 4. 6. 2019 – športno druženje z OŠ Šmartno na OŠ Gradec (za 4. 
razrede) – med dvema ognjema, 
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o 8. 6. 2019 – LITIJSKI TEK – udeležilo se ga je veliko število učencev iz 
razredne in predmetne stopnje, 

o 13. 6. 2019 – predstavitev igre TEE-BALL za 3.a in 3.b razred, 
o 19. 6. 2019 – OBISK DVAKRATNEGA SVETOVNEGA PRVAKA V 

VETERANSKI KATEGORIJI V JIU JITSU, TONETA VRHOVCA – učencem 
je predstavil svoj borilni šport. Učenci so lahko preizkusili nekatere 
elemente JIU JITSA. 

 dejavnosti za starše: 
o 29. 9. 2018 – POHOD NA KRVAVEC – pohoda se je udeležilo 12 

pohodnikov, 
o 13. 6. 2019 – ZAKLJUČNO ŠPORTNO DRUŽENJE S STARŠI – 1., 2., 3. 

razred – potekalo je na otroškem in športnem igrišču OŠ Gradec in 
o 19. 6. 2019 – ZAKLJUČNO ŠPORTNO DRUŽENJE S STARŠI – 4., 5. 

razred – potekalo je na igrišču v Zgornjem Logu. 4.A razred je imel 
zaključno druženje s starši v muzeju v Litiji. 

 tematske razstave: 
o Plakat v avli šole. 

 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
Učiteljice razredne stopnje in učitelji športa smo skozi celo leto uspešno sodelovali pri 
izvedbi projekta. Sodelovali smo tudi z učiteljicami DSP. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
Zelo uspešno smo sodelovali z NK Litija, ki  nam je omogočil prostor za izvedbo 
šolskega krosa v mesecu oktobru. Uspešno smo sodelovali tudi z OŠ Litija in OŠ 
Šmartno. 
 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: Povezovali smo se s projektom MIGALNICE. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Projekt se z letošnjim letom zaključi. Nekatere dejavnosti se bodo še vedno izvajale 
(šolski kros, druženje z OŠ Litija in OŠ Šmartno…), vendar ne kot projekt. 
 

13.19. Migalnice 

Koordinator projekta: Andreja Bregar Rop 
Sodelujoči učitelji: vsi 
Sodelujoči razredi/učenci: I. triada MŠ in POŠ (Hotič, Jevnica, Kresnice, Vače) 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 Učenci so povezovali gibanje s čustvenimi in miselnimi dogajanji v možganih. 
 Učenci so si olajšali učenje ter povezovali in aktivirali vse možganske predele, 

ki so potrebni za optimalno učenje. 

 Učenci so se učili premagovati težave in se osebnostno razvijali – večja 
učinkovitost, zbranost (lažje dosega željene rezultate). 

 Učenci so dobili izkušnje za ustrezen gibalni odziv na čutne dražljaje. 
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 Učenci so z gibanjem spodbudili aktivno mišično izražanje, ki je pomemben 
pogoj za učenje. 

 Učenci so preko enostavnih gibalnih vaj izboljšali spretnosti in sposobnosti, kot 
so branje, pisanje, računanje, koncentracija, spomin, komunikacija, 
organizacija, motivacija, motorika, logično mišljenje. 

 Učenci so izboljšali učni uspeh in kvaliteto trajnostno pridobljenega znanja. 
 Učenci so pridobili učne veščine in metode, ki dvigujejo občutek lastne 

vrednosti in samozavesti. 

 Učenci so prepoznavali lastne sposobnosti in omejitve, razvije toleranco do 
različnosti. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Za učence  prvih in drugih razredov MŠ in PŠ (Hotič, Kresnice, Jevnica, 

Vače), so bile izdelane didaktične blazinice, katere so začeli uporabljati 
pri pouku,  kar jim pomaga pri izboljšanju koncentracije, motorike, 
pravilnega sedenja, logičnega mišljenja, ipd.  

o Za učence prvih in drugih razredov MŠ in PŠ (Hotič, Kresnic,  Jevnica, 
Vače), so bile izdelane didaktične paličice za motorične spretnosti 
zapestja, ki posledično vpliva na pravilno držo pisala. 

o Za učence od 1.do 5.razreda MŠ in POŠ (Hotič, Kresnice, Jevnica, 
Vače), so se nabavile žogice, katere so se umeščale v pouk za gibalne 
aktivnosti. 

o Učenci DSP od 1.-5. razreda so didaktične blazinice in žogice za gibanje 
uporabljali tudi pri pouku dodatne strokovne pomoči. 

o POSTAVITEV PLEZALNICE na zunanji steni telovadnice, na kateri  
učenci urijo gibalne in plezalne veščine. 

 dejavnosti za starše: 
o Planirana dejavnost v mesecu maju za starše, se je prestavila zaradi 

slabega vremena. V mesecu oktobru novega šolskega leta, bomo za  
starše organizirali srečanje v okviru govorilnih ur in jim predstavili 
»plezalnico« in pomen gibanja za gibalni razvoj otrok.  

o Povabljena bo tudi ga. Majda Končar, ki je v projektu skozi celo šolsko 
leto aktivno sodelovala in g. Ozimek, ki je doniral material in oblikoval 
posamezne didaktične pripomočke, ki jih z učenci dnevno uporabljamo 
pri izvajanju dodatne strokovne pomoči. 

 
Sodelovanje: 

 z učitelji od 1. do 5. razreda: 
Vnašanje gibalnih minut v pouk v sodelovanju učiteljic DSP in celoletno sodelovanje 
pri urah ŠPO v 1. razredu matične šole. 

 z ga. Majdo Končar: 
Popoldanske migalnice s pari iz 1. razreda MŠ – otrok + starš – 12 srečanj.  
 
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: 
Projekt se je bogatil tudi s projektom Zdrava šola, Primi šolo za roge… 
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Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Širjenje projekta v TRETJE RAZREDE, 

 PLEZALNICA na POŠ v dogovoru z vodjo šole, 
 TALNA GIBALNA POT (ob »plezalnici« na zunanji steni telovadnice) - v 

sodelovanju z aktivom ŠPO, 

 Sodelovanje z go. Majdo Končar. 
 

13.20. Manj odpadkov 

Koordinator projekta: Petra Prosen 
Sodelujoči razredi/učenci: 1. – 5. J, OPB 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 realiziran je bil glavni cilj, da se pri likovnem ustvarjanju uporabi čim več 
odpadnega materiala; za OPB smo nakupili samo lepila, vrv in žico, 

 sprotno kompostiranje organskih odpadkov 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o likovno ustvarjanje z odpadnimi materiali (časopis, plastična embalaža, 

pločevinke, 
o eno-mesečno zbiranje plastične embalaže pred šolo z namenom 

ozaveščanja, koliko smeti »pridelamo«. 

 dejavnosti za starše: 
o prikaz filma o onesnaževanju planeta s plastično embalažo na 

roditeljskem sestanku. 
 tematske razstave: 

o likovne razstave iz odpadnega materiala, 
o plakat o »podnebnem štrajku« 15. 3. 2019. 

 
Povezovanje: 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o družba Količevo karton nam je donirala karton, ki nam je prišel prav za 

likovno ustvarjanje. 
 

 z drugimi projekti na šoli: 
o šolski Eko vrt - kompostiranje. 

  
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 
Vsi učitelji že utečeno sodelujejo pri ločevanju odpadku in recikliranju. Dvakrat v 
šolskem letu smo z učenci očistili tudi širšo okolico šole. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Zaradi preobremenjenosti gospodinjke in premalo posode, se ni dosledno izvajala 
nabava hrane v večjih posodah, ampak so učenci še vedno dobivali npr. jogurte v 
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lončkih. Z novim šolskim letom se pripravlja nov projekt, v okviru katerega naj bi se 
hrano nabavljalo pri lokalnih dobaviteljih brez nepotrebne odvečne embalaže. 
 

13.21. Rešujem svet – odgovorno ravnam s hrano 

Koordinator projekta: Špela Kovič 
Sodelujoči razredi/učenci: 1. do 5. r. POŠ Hotič 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta : 

 Vsi cilji so bili realizirani. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
Učenci so celo leto sodelovali pri kosilu, da so sami odločali, koliko bodo pri vsakem 
obroku pojedli. Nekateri so boljši jedci, drugi pojedo manj. Hrane se je zato manj 
zavrglo. 

 dejavnosti za starše: 
Starši so bili o projektu obveščeni na uvodnem roditeljskem sestanku. Niso bili 
aktivno vključeni v projekt. 

 tematske razstave: 
Vse izdelke povezane s projektom smo razstavili na panojih podružnične šole. 
 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 
Vsi učenci na POŠ Hotič smo bili aktivno vključeni v projekt. Tako pri pouku kot po 
pouku v OPB. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Ob koncu projekta lahko rečem, da se je pričel odnos do hrane spreminjati na bolje. 
Manj je bilo zavržene hrane pri vseh obrokih. Takšen projekt bi moral postati 
stalnica, kajti le počasi se spreminjajo stvari na bolje. Predvsem pa otroci, ki že 
usvojijo določene vrednote preko projekta v šoli, lahko vplivajo naprej tudi na svoje 
starše. S tem pa je glavni cilj projekta dosežen. 
 

13.22. Šolski vrtiček 

Koordinatorici projekta: Ines Štaut in Nataša Brezovšček 
Sodelujoči učitelji: Barbara Toš, Nina Đorić, Urška Pišek, Karin Debevec, Marijana 
Sebastijan, Nives Koželj, Maja Bregar, Tjaša Končina 
Sodelujoči razredi/učenci: 1., 2., 3., 4., 5. matične šole 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 
Učenci so: 

 sodelovali pri oblikovanju šolskega vrtička, 
 spoznali orodja in pripomočke, ki jih potrebujemo na vrtu, 
 spoznali rastline, ki rastejo na vrtu in njihovo uporabo v prehranske namene, 
 pridelali zelenjavo za oskrbo morskega prašička, 



 
 
 
 
 

 

138 
 

 spoznavali zelišča in njihove zdravilne učinkovine, vzgojili sadike paradižnika, 
paprike, solate, kumar in graha, 

 spoznavali so vrt v različnih letnih časih, 
 spoznavali, kaj potrebujejo živa bitja za življenje, 
 pridobivali izkušnje, kako sami in drugi vplivajo na naravo, 

 spoznali, kako iz vsakdanjih organskih odpadkov s pomočjo kompostiranja 
izdelamo humus. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o sejanje različnih semen,  
o skrb za sadike, 
o ureditev vrta, 
o zalivanje rastlin na vrtu, 
o izdelava plakatov na temo kompostiranja, vrta in zelišč, 
o kuhanje metino-melisinega sirupa, 
o pobiranje pridelkov, 
o peka krompirja, 
o peka sladke in slane bučnice, 
o zasaditev lovorikovcev, 
o kompostiranje (odnašanje odpadkov na kompost). 

 dejavnosti za starše: 
o Druženje učiteljic in učencev OPB skupaj s prostovoljci ESE in starši. 

Starši so lahko poskusili sirup iz mete in melise. Domov so lahko odnesli 
kakšno sadiko paradižnika ali paprike.  

 tematske razstave: 
o Razstava s fotografijami o delu na vrtu v avli matične šole. 

 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
o Barbara Toš, Nina Đorić, Urška Pišek, Marijana Sebastijan, Nives Koželj, 

Maja Bregar 

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
o Sodelovali so vsi učenci OPB od 1. do 5. razreda. Pri izkopavanju lukenj 

za lovorikovce, so nam na pomoč priskočili fantje iz 8. razreda. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o Sodelovali smo z vrtnarijo Klinc. Svetovali so nam, kaj naj posadimo ob 

vrtu, da bomo ločili vrt od smetnjakov. 
  
Povezovanje z drugimi projekti na šoli: Projekt Skrbimo za živali. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
S projektom želimo nadaljevati tudi v prihodnjem šolskem letu.                                                                      
 

13.23. Vrtičkanje 

Koordinatorici projekta: Maja Žibert, Tadeja Ocepek 
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Sodelujoči razredi/učenci: vsi učenci OPB Vače 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 postavitev visoke grede, 
 vzgojiti nekaj rastlin iz semen, 

 učencem približati uporabo domačih zelišč,  
 spodbujati skrb za okolico šole in urejanje obdelovalne površine. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o odstranjevanje plevela, 
o izdelava tablic za poimenovanje vrtnin, 
o zavedanje pomena zelišč za naše zdravje in uporaba zelišč v prehrani, 

priprava melisinega sirupa in ledenega čaja, 
o spoznavanje vrst rastlin in zelenjave, 
o ugotavljanje pomena zalivanja vrta, 
o lopatanje zemlje v visoko gredo, 
o od semena do ploda, vzgajanje semen, 
o razumevanje, da lepo ni nujno tudi bio. 

 dejavnosti za starše: 
o ob zaključnem druženju s starši, smo z učenci OPB pripravili ledeni čaj s 

šolskega vrtička.  
Naša želja je, da se starše vključi ob pričetku naslednjega šolskega leta in nam 
pripeljejo nekaj rodovitne prsti, da bo lahko naš novi vrtiček končno zacvetel in 
obrodil sadove. 
  
Povezovanje: 

 učencev predmetne in razredne stopnje: 
o mlajši učenci so za večje pripravili sirup in ledeni čaj. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
o vaška skupnost je pomagala pri postavitvi visoke grede, prav tako smo 

od Trgograda dobili nekaj zemlje, ki pa glede na stanje presajenega, ni 
primerna za naš vrt. 

 z drugimi projekti na šoli: 
o sodelovanje s projektom Aktivno v središču. 

 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 

 Tadeja Ocepek: skrb za vrtiček, priprava sirupa in ledenega čaja, obnova 
tabel, pletje, zalivanje. 

 Jernej Grdun: pomoč pri lopatanju. 

 Maja Žibert: skrb za vrtiček, priprava sirupa in ledenega čaja, sajenje, pletje, 
zalivanje. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Urediti visoko gredo, pridobiti primerno prst za rast rastlin, v bližino vrta 
postaviti sod za meteorno vodo, postaviti manjši kompostnik. 
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 Posejali bomo tudi nekaj medenih rastlin in tako pomagali čebelarjem. 
 

13.24. Vrtnarimo 

Koordinator projekta: Tadeja Resnik 
Sodelujoči razredi/učenci: 1. -5. razreda 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 spoznavanje vrtnarskih opravil, 
 urejanje šolske zeliščne gredice, 
 ustvarjalno preživljanje časa v naravi, 
 razvijanje pozitivnega odnosa do narave in živali, 
 spoznavanje zelišč, zdravilnih rastlin, dreves in živali v okolici šole, 

 izdelava preprostih izdelkov iz zelišč (čaj, sirup, mazila..), 
 spoznavanje pogojev za življenje rastlin in živali, 
 pravilno rokovanje z vrtnimi orodji in zemljo, 
 spoznavanje procesov v naravi, 
 razvijanje delovnih navad, 

 uporaba kompostnika na vrtu. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
V okviru podaljšanega bivanja smo posadili metuljnike, ki bodo od sedaj naprej krasili 
okolico šole. Učenci so sodelovali pri sajenju rastlin. Navdušeni so bili nad delom in 
nad tem, da prispevajo k lepši okolici šole. Pridobili smo tudi nov kompostnik, 
katerega smo pridno uporabljali.  

 dejavnosti za starše: 
Starši so prispevali sadike in semena. 

 tematske razstave: 
Izdelali smo plakate na temo kompostnika, sproti smo spremljali nastajanje toplih 
gred, rast sadik in pobiranje plodov. Staršem smo predstavili opravljeno delo s 
predstavitvijo powerpoint in zaključnim filmom. Udeležili smo se tudi likovnega 
natečaja na temo logotip kompostnik, naši izdelki so bili razstavljeni. 
  
Povezovanje: 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
Krajani in starši so prispevali les in izdelavo dveh visokih gred. Svet staršev je pridobil 
sredstva za nakup igralne hiške. 

 z drugimi projekti na šoli: 
V aktivu OPB  je bila rdeča nit projekt VRTNARIMO, vse šole smo se povezovale in 
izmenjavale informacije. 
 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 
Sodelovali so vsi učitelji POŠ Kresnice. Vsak učitelj je po svojih močeh sodeloval v 
projektu. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 



 
 
 
 
 

 

141 
 

Projekt ohranjamo še v prihodnjem šolskem letu. Načrtujemo jesenske zasaditve, 
učilnico na prostem, dodatna igrala, zasaditev dreves, skrb za travnate površine. 
 

13.25. eTwining (Math in motion) 

Koordinator projekta: Maja Bregar 
Sodelujoči razredi/učenci: 1.a 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 izražanje in ustvarjanje matematičnih vsebin z gibanjem, 
 razvijanje IKT kompetenc, 
 komuniciranje v tujem jeziku, 

 spoznavanje nove kulture, 
 sodelovanje s partnerji s Poljske. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti z učenci: 
o Predstavitev učencev partnerjem z imenom, starostjo, hobijem in 

gibom. 
o Predstavitev države, mesta, šole in prostorov šole partnerjem s Poljske. 
o Orientacija: priprava labirinta za partnerje s Poljske, oblikovanje 

labirinta, ki smo ga prejeli s Poljske na tleh telovadnice, iskanje poti iz 
labirinta. Izmišljanje simbolov (sličic) za smeri levo, desno, gor, dol. 
Priprava kodiranje sporočila s simboli (sličicami), s katerimi so partnerji 
s Poljske ustvarili figuro. 

o Številke in gibi: izdelava kart s številko in gibom od 1 do 5 (partnerji s 
Poljske od 6 do 10). Priprava video posnetka z gibi in reševanje uganke 
gibov, ki so nam jih poslali Poljaki. Zapis uganke s številkami. Zapis 
številk za ljudski ples Ob bistrem potočku je mlin. Reševanje 
številčnega sporočila poljskih učencev in plesanje plesa Račke. 

o Geometrija: izdelava kartic z liki, zapis likov v treh jezikih – poljskem, 
slovenskem in angleškem, učenje poimenovanja v vseh treh jezikih. 
Oblikovanje naloge, da iz določenega števila likov partnerji sestavijo 
neko obliko (npr. rožo). Izdelava igre, podobne Twisterju (Geo motion) 
in kartic z nalogami. 

o Izdelava logotipa: logotip je sestavljen iz števila neskončno, v 
notranjosti je na levi strani slovenska zastava, na desni poljska zastava, 
število neskončno je z liki in številkami oblikovano v dve figuri, okvir 
logotipa so stopala vseh sodelujočih učencev z njihovimi imeni. Levo 
polovico logotipa smo izdelali mi, desno stran pa poljski partnerji. 

o Na koncu skupna izdelava igre, podobne igri Človek ne jezi se, kjer so 
učenci ponovili znanje geometrije, števil in orientacije. Organizacija 
spletnega srečanja s partnerji, kjer smo se pozdravili, skupaj zaplesali 
oba plesa in se poslovili. 

 dejavnosti za starše: 
o predstavitev projekta na roditeljskem sestanku. 

 tematske razstave: 
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o v razredu smo imeli razstavo, ki smo jo skozi leto dopolnjevali. 
 
Povezovanje: 

 z učenci s Poljske. 
 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

o objava članka v Občanu, na spletni strani šole. 
 z drugimi projekti na šoli: 

o z neobveznim izbirnim predmetom Angleščina. 
 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 

 Nina Đorić – pomoč pri fotografiranju, snemanju, izdelavi filmčkov, posnetkov.  
 Ines Štaut - pomoč pri fotografiranju, snemanju, izdelavi filmčkov, posnetkov. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: projekt je zaključen. 
 

13.26. Varno s soncem 

Koordinator projekta: Andrejka Setničar 
Sodelujoči razredi/učenci: MŠ, POŠ Vače, POŠ Kresnice, POŠ Hotič, POŠ Jevnica 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 predstavitev pomena pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih 
žarkov in učence spodbuditi k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju, 

 vse ostale osnovnošolce seznaniti z osnovnimi samozaščitnimi ukrepi za 
zaščito pred škodljivim delovanjem UV sevanja, njihovi starostni stopnji 
primerno, 

 prispevati želimo k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 

o samozaščitni vsakodnevni ukrepi. 

 dejavnosti za starše: 

o pogovori o samozaščitnih ukrepih proti soncu vsak dan. 

 tematske razstave: 

o plakati. 

  
Povezovanje: 

 učencev predmetne in razredne stopnje: 

Učenci so bili na predmetni stopnji seznanjeni s projektom. 

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 

Na druženjih s starši smo tudi staršem ponudili opozorilne knjižice. 

 z drugimi projekti na šoli: 
o Samozaščitni ukrepi pri delu na vrtu, POŠ Kresnice Vrtnarimo, Šolski 

vrtiček, MŠ, Vače, Jevnica, Hotič. 
o Samozaščitni ukrepi pri športnih dejavnostih, športni dnevi. 
o Šola v naravi in CŠOD. 
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Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 
Na podružničnih šolah so bili za dejavnosti v okviru projekta Varno s soncem 
zadolženi: Barbara Toš, Maja Žibert, Matej Bajde, Špela Kovič ter razredniki na 
predmetni stopnji, ki so na razrednih urah razdelili knjižice in vodili pogovor. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Še vedno opozarjati na samozaščitne ukrepe, predvsem pokrivala in oblačil, 
iskanje sence, pitja tekočin in v skrajnem primeru uporaba zaščitne kreme. 

 Sodelovanje z Zavodom za nacionalno zdravje. 
 Pred LŠN ponovno opozarjanje na pomembno delovanje v smeri zaščite proti 

nevarnim sončnim žarčenjem. 
 

13.27. Podjetniški krožek 

Koordinator projekta: Stanka Sirk 
 
Poročilo o delu podjetniškega krožka v šolskih letih 2017/2018, 2018/2019: 
V šolskem letu 2015/2016 je bila pod mentorstvom Alenke Zupančič in Stanke Sirk 
pripravljena raziskovalna naloga Janez Menart na Vačah in v Litiji. 
Na pobudo Jožeta Sevljaka je skupina učencev z mentoricama poizkušala poiskati 
zunajliterarne vzgibe za nastanek dveh Menartovih pesmi, ki sta povezani z Litijo in 
Vačami. Pesem Vaške klepetulje je nastala na Vačah leta 1944, ko je bilo Menartu 15 
let. Dogajalni prostor pesmi Srečanje, ki je bila prvič objavljena leta 1977 v pesniški 
zbirki Pod kužnim znamenjem, pa  predstavljata vlak in železniška postaja v Litiji. V 
pesmi se prepleta čas nastanka pesmi, verjetno so to bila 70. leta prejšnjega stoletja, 
s spomini na dogodek iz Menartovega otroštva. In prav v  spominskih delih pesmi, ki 
jih je pesnik od ostalih ločil tudi s poševnim tiskom,  se  vrača k dogodku, ko se je 
kot otrok na litijski železniški postaji sladkal s Ki-Ki bomboni iz načičkanih avtomatov 
in prisluškoval šelestenju papirčkov v svojih dlaneh. 
Že ob nastajanju raziskovalne naloge in kratkega igranega filma, v katerem je bila 
uprizorjena pesem Srečanje, se je porodila ideja, da bi bilo mogoče smiselno nalogo 
nadgraditi še s posebnim izdelkom – novo embalažo za Ki-Ki bombone, na kateri bi 
bila zapisana pesem Janeza Menarta Srečanje. Na ta način bi prispevali k dodatni 
prepoznavnosti domačega kraja in pesnika, ki nas s svojo pesmijo tako kot Ki-Ki 
bomboni s svojim prepoznavnim okusom in mehkobo vrača v brezskrbne otroške dni. 
V šolskem letu 2017/2018 smo s skupino učencev (Eva Blatnik, Tia Tara Božič, 
Mateja Drnovšek, David Gobec, Tomaž Gobec, Brina Horvat, Lovro Klinc, Enej 
Lebinger, Aljaž Prijatelj, Maša Štrus) uspešno razvili prototip izdelka Ki-Ki Litija. V 
procesu iskanja idej in podpore so nam pomagali različni zunanji »sodelavci«: 
Razvojni center Srca Slovenije, oblikovalka Mojca Janželj Tomažič, Urban Slapničar, 
tovarna Kraš, odvetniška pisarna Pirc Musar, Marijana Sebastijan … 
Izdelek smo konec šolskega leta predstavili učencem 4. in 5. razreda OŠ Gradec ter 
predstavnikom šolske skupnosti, v tovarni Kraš v Zagrebu (potovali smo z vlakom, za 
vodenju po mestu je poskrbela Marijana Sebastijan) in na Razvojnem centru Srca 
Slovenije v Litiji. 



 
 
 
 
 

 

144 
 

Uspešne predstavitve so botrovale še eni, najodmevnejši reprezentaciji na Občini 
Litija, in sicer v septembru tega šolskega leta. Na predstavitev smo se skrbno 
pripravili še posebej zaradi tega, ker je bila skupina zaradi odhoda nekaterih učence 
v srednjo šolo  okrnjena. Našo ekipo je okrepil, in to zelo uspešno, Lan Femec Boltin. 
Na Občini so nam prisluhnili organizatorji dogodka, zaposleni na Razvojnem centru 
Srca Slovenije, župan Franci Rokavec, poslanec Boris Doblekar, namestnik 
generalnega direktorja  Slovenskih železnic Miha Butara in predstavniki drugih 
vabljenih ustanov. Posebno smo bili veseli podpore naše šole. 
Po predstavitvi je bilo dano s strani g. Mihe Butare zagotovilo, da bo za naš prototip 
izdelka Ki-Ki Litija poizkušal pridobiti v svoji instituciji tudi finančno podporo, v 
Krajevnih novicah, glasilu občine Šmartno pri Litiji, pa je Anamarija Kamin objavila 
članek z naslovom: Spodbujanje podjetniškega potenciala med mladimi je privedlo do 
produkta, ki mu ni para. 
V začetku januarja 2019 smo z Razvojnega centra Srca Slovenije prejeli sporočilo, da 
bodo Slovenske železnice podprle nadaljnji razvoj prototipa Ki-Ki Litija do izdelka in 
trženja. 
 

13.28. Kam gredo moja zdravila 

Koordinator projekta: Judita Nemeček  
Sodelujoči razredi/učenci: UČENCI 4. IN 5. RAZREDA MŠ IN POŠ 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 seznanitev z doziranjem različnih zdravil; 
 seznanitev z odlaganjem zdravil po uporabi; 
 prepoznavanje nevarnih odpadkov. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o učenci so poslušali zgodbo o odvrženih zdravilih, 
o seznanili so se, kako doziramo določena zdravila, 
o spoznali so nevarnosti za okolje, če odvržemo zdravila v naravo, 
o slikali, risali in izdelovali so različne stvari na temo in zgodbo: Kam 

gredo moja zdravila? 
 dejavnosti za starše:   

o učenci so doma povedali za sodelovanje o projektu in s starši so se 
pogovarjali, kam bodo odslej dajali neuporabna zdravila. 

 tematske razstave:  
o razstava izdelkov učencev OŠ Gradec na Fakulteti za farmacijo  v 

Ljubljani. 
 
Povezovanje: 

o z našimi nekdanjimi učenci, ki so uspešni na določenem področju:  
o v projekt nas je povabila bivša učenka OŠ Gradec, Neža Brilej, ki 

uspešno študira na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. 
 
Sodelujoči učitelji in njihova vloga: 
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Sodelovale smo učiteljice četrtega in petega razreda MŠ in POŠ, vsaka kot vodja v 
svojem razredu. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Učenci, starši in učiteljice želimo, da bi se take vrste projekti še izvajali, saj smo vsi 
skupaj izvedeli nove, življenjsko pomembne stvari. 
 

14. Prireditve in dogodki 
 

14.1. Zbirnik prireditev 

Prireditev Datum Koordinator 

Sprejem prvošolcev 3. 9. 2018 Dunja Požaršek 

Novoletni sejem 

29. 11. 2018 MŠ 
2. 12. 2018 POŠ Vače 

3. 12. 2018 POŠ Hotič, POŠ Jevnica 
10. 12. 2018 POŠ Kresnice 

Jana Isoski 
vodje POŠ 

Novoletni koncert 13. 12. 2018 Jana Isoski 

1. gledališki večer 9. 1. 2019 
Tjaša L. Novak 
Sandra Železnik 

OŠ Gradec poje 17. 4. 2019 Jana Isoski 

2. gledališki večer 9. 5. 2019 Tjaša L. Novak 

Valeta 14. 6. 2019 Jana Isoski 

Zaključne prireditve 
13. 6. 2019 (1. triada MŠ) 
19. 6. 2019 (4. in 5.r MŠ) 
20. 6. 2019 (6.-8.r MŠ) 

Razredniki 

 

14.2. Zbiralni akciji odpadnega papirja 

1. akcija: od 3. 10. 2018 do 5. 10. 2018.  
2. akcija: od 3. 4. 2019 do 5. 4. 2019.  
Vodja dejavnosti na predmetni stopnji: Marija Savšek. 
Vodja dejavnosti na razredni stopnji: Katja Kotar. 
Sodelujoči: učenci, starši, učitelji, znanci. 
 
V šolskem letu 2018/2019 smo na matični šoli izvedli dve zbiralni akciji odpadnega 
papirja. Povabilo k vključitvi v akciji sva za učence in učitelje mentorici pred obema 
akcijama opravili ustno po vseh razredih, z obvestili po šolskem radiu, za starše in 
znance pa tudi na spletni strani šole. Obakrat smo se v akcijo množično vključili in z 
zbranim papirjem obogatili šolski sklad za 2.147,70 EUR . 
 
V 1. akciji smo zbrali 12,54 t papirja s ceno 85 EUR/t, skupaj 1.065,90 EUR, v 2. 
akciji pa 12,02 t s ceno 90 EUR/t, skupaj 1.081,80 EUR. 
Na predmetni stopnji je največ papirja zbral 8.c razred, ki se je ob koncu šolskega 
leta razveselil pic, drugouvrščeni 8.b in tretjeuvrščeni 6.a pa sta se posladkala s 
sladoledom oz. z lizikami. 



 
 
 
 
 

 

146 
 

Na razredni stopnji je največ papirja zbral 5.b, drugi je bil 5.a, tretji pa 1.a. Ob koncu 
pouka so razredi prejeli simbolične nagrade. 
Akcijo zbiranja odpadnega papirja bomo ponovno organizirali oktobra 2019. 
 

14.3. Sodelovanje z Rdečim Križem Slovenije 

V tednu med 18. in 22. marcem 2019 smo podprli akcijo Rdečega Križa Slovenije in 
PlayersPromotion, ki so jo poimenovali Zaigraj z nami, v kateri je več kot 12.500 
učencev iz več kot 100 slovenskih osnovnih šol s svojo majhno donacijo (1 €) 70 
svojim sovrstnikom omogočilo brezplačne prvomajske počitnice v mladinskem 
zdravilišču in letovišču RKS Debeli rtič. 
 

14.4. Sodelovanje z Inštitutom za trajnostni razvoj Šolski ekovrt 

V sodelovanju z omenjenim Inštitutom smo v okviru projekta Kompost gre v šolo na 
OŠ Gradec v sredo, 26. 9. 2018 od 9. do 13. ure (2 uri teorije in 2 uri praktičen del – 
postavitev kompostnika) organizirali delavnice. Ob tem smo sodelovali tudi na 
natečaju za oblikovanje logotipa. Učenka 1. razreda Ela Trombevski in učenka 2. 
razreda Julija Eltrin sta bili izbrani kot avtorici najboljše risbice/izdelka glede na 
razred oz. starostno skupino tudi nagrajeni. 
 

14.5. Sodelovanje s kolesarskim društvom Litijski Tempomat 

Kolesarsko društvo Litijski Tempomat se je odločilo, da učencu 3. triade naše šole (ki 
ga izberemo po lastni presoji-socialni status) podarijo kolo. Po zbranih predlogih s 
strani razredničark in šolske svetovalne službe, je ravnatelj opravil pogovore z 
izbranimi učenci in se odločil, da bomo kolo podarili Marsellu Becu, učencu 6. razreda 
POŠ Vače. Učenec je kolo prejel na uradni otvoritvi novega prostora, namenjenega 
parkiranju in popravilu koles na parkirišču pred stavbo Občine Litija, v soboto 15. 
junija 2019 ob 11.30. 
 

14.6. Sodelovanje z Rotary klubom Zagorje-Kum 

V sodelovanju z omenim klubom smo na vesele angleške počitnice imenovane Tabor 
Mojca prijavili Nušo Ključevšek, učenko 8. razreda matične šole. Tabor, namenjen 
izpopolnjevanju (višji nivo) angleškega jezika je potekal od 7. do 13. julija v 
Dolenjskih toplicah. 
 

14.7. Sodelovanje s Kegljaškim klubom Litija 

V letošnjem šolskem letu smo pričeli s sodelovanjem s Kegljaškim klubom Litija. 
Kegljanja so se udeležili: 

 2. 4. 2019, POŠ Kresnice, 2. in 3. razred (10 + 8 učencev); spremljevalki 
Tadeja Resnik in Špela Lajovic, 

 4. 4. 2019, MŠ, 2. a in 2. b (18 + 19) učencev; spremljevalke Sandra Železnik, 
Nives Koželj, Alena Đafić Dedić, 

 9. 4. 2019, POŠ Jevnica,  2. in 3. razred (12 + 14 učencev); spremljevalki 
Darja Rajšek, Ana Terzić, 

 11. 4. 2019, MŠ, 3. a in 3. b; spremljevalke Alma Prijatelj, Sonja Rudolf, 
Katarina Poglajen, 
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 20. 6. 2019, MŠ, zaključno druženje s starši učencev 8. razredov; sodelujoče 
učiteljice Anita Mirjanić, Katja Kotar in Marijana Sebastijan. 

 

14.8. Prenova učilnice 4.B v sodelovanje s starši 

V začetku maja 2019 so učenci, starši in učiteljica upravičili znani rek starorimskega 
pesnika, ki pravi: »V slogi je moč.« Ker jim okolje, v katerem preživijo precejšen del 
dneva, veliko pomeni, so se odločili, da ga s skupnimi močmi polepšajo. Na pobudo 
učencev 4.B razreda in učiteljice Mateje Gorše ter ob materialni in fizični pomoči 
staršev so dobili prenovljeno učilnico. Odločili so se za kombinacijo bele in nežno 
rumene. Za prenovo so še posebej zaslužni g. Učakar, ga. in g. Starin, g. Koželj, g. 
Gorše in g. Lazar. 
 

15. Študenti na praksi v š. l. 2018/2019 
V šolskem letu 2018/2019 smo na OŠ Gradec omogočili prakso naslednjim 
študentom: 
 

KDO MENTOR termin predmet 

Maja Bahor Jernej Grdun od 10. 12. do 20. 12. 2018 BIO 

Ajda Zubak Astrid Žibert od 8. 4. do 19. 4. 2019 FIZ 

Ajda Zubak Marija Savšek od 8. 4. do 19. 4. 2019 MAT 

Ksenija Vozelj Dajana Maurič od 11. 3. do 26. 3. 2019 SLO 

Samo Videc Maja Žibert od 4. 3. do 26. 4. 2019 ZGO 

Iris Zajc Marjeta Pečnik od 5. 4. do 26. 4. 2019 
razredni 

pouk 

Nastja Simić Alma Prijatelj od 8. 4. do 19. 4. 2019 
razredni 

pouk 

Blaž Jerman Anita Mirjanić od 11. 3. do 26. 4. 2019 ZGO 

Iza Uštar Dunja Požaršek od 11. 3. do 5. 4. 2019 socialno delo 

Tamara Antešević Irena Smrekar Simončič od 5. 11. 2018 do 13. 5. 2019 socialno delo 

Petra Šlankovič 
Špela Hribar Maglič, 

Marjeta Pečnik 
od 18. 12. 2018 do 23. 4. 2019 

razredni 
pouk z ANJ 

 

16. Izvedena dela v š. l. 2018/2019 
 POŠ Kresnice: 

o nabavljeni 2 visoki leseni gredi (donacija staršev), postavljen 
kompostnik (projekt Kompostnik gre v šolo), 

o nov štedilnik (štedilnik&pečica), 
o prenova otroškega igrišča: izkop 5 dreves (2*smreka, 2*javor, 

1*breza), prestavitev lipe, doasfaltiranje igrišča, izdelava temeljev 
za novo otroško igralo, postavitev otroškega igrala, nabava gume za 
zaščito tal ob otroškem igralu, zatravitev igrišča, 

o obnovljena ograja ob otroškem igrišču, 
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o 2 nova rokometna gola: nakup omogočili starši z donacijami, 
montažo financirala šola, 

o porezane smreke (živa meja na severni strani šolskega zemljišča)-
delno s strani najetega podjetja, delno s strani staršev, 

o obnovljen strelovod, 
o prenova v razdelilni kuhinji: montaža toplotne linije, ureditev 

odtoka, ureditev elektrike, menjava omaric za shranjevanje posode 
in kuhinjskega pribora, nova inox sanitarna pregrada, dodelava 
krilnih vrat, nov podstavek pomivalnega stroja, 

o ureditev WLAN-a (projekt SIO2020). 
 

 POŠ Jevnica: 
o obnovljen podzidek, 
o nov hladilnik za razdelilno kuhinjo in izdelava pulta za lažje 

razdeljevanje hrane, 
o 2 novi šolski tabli, 
o ureditev WLAN-a (projekt SIO2020). 

 
 POŠ Hotič: 

o ureditev WLAN-a (projekt SIO2020). 
 

 POŠ Vače: 
o nabavljene 4 lesene klopi in 2 mizi za zunanjo uporabo v času OPB, 
o donacija KS Vače (4.752,22 €): 

 zaščitne plošče za parket v šolski dvorani, 
 voz za prevoz zaščitnih plošč, 
 stojalo in mreža za odbojko, 
 2 gola za nogomet + 2 mreži, 
 2 tabli za košarkarska koša, 
 6 blazin za gimnastiko. 

o nov štedilnik za šolsko kuhinjo, 
o odstranitev telefonske govorilnice. 

 

 Matična šola: 
o nabavljene 2 leseni klopi in miza za zunanjo uporabo v času OPB, 
o menjava 3 vrat: 2*garderoba ŠVZ in kabinet ŠVZ, 
o nova oprema (stoli, mize) v učilnici MAT1, 
o menjava električnega kotla za kuhanje v centralni kuhinji (iz 80 l na 

100 l), 
o barvanje pročelja šole in montaža male plezalne stene, 
o montaža plezalne stene na pročelju stavbe matične šole 
o montaža plezalne stene na otroškem igrišču za učence razredne 

stopnje, 
o prenova dela centralne kuhinje: nov izdajni pult, nov pult za 

vračanje posode, nov štedilnik, nova prekucna ponev, nova vrata. 
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o prenova učne kuhinje: 2 otoka, namenjena sodobni pripravi hrane, 
2 steklokeramični plošči, 2 pečici, nove omarice, nova električna 
napeljava, prebarvani radiatorji, prepleskane stene, novo pohištvo 
(omare, stoli, mize), 

o prenova zbornice: prebeljene stene, nova mini čajna kuhinja za 
zaposlene, 

o prenovljen tlak v delu učilnice za GLA, 
o nova kosilnica za košnjo 

 
 Projekt SIO2020: 

V sklopu projekta SIO2020 smo v šolskem letu 2018/2019 nabavili naslednjo 
opremo: 

artikel/šola matična šola POŠ Vače POŠ Hotič POŠ Kresnice POŠ Jevnica 

Prenosni 
računalnik 

8 4 2 4 3 

Namizni 
računalnik 

7  1   

Projektor 5 2 1 2 2 

Zaslon LCD 5 1 1   

Glede plačila IKT opreme v okviru projekta SIO2020 50% sredstev za opremo 
zagotavlja Občina Litija, 50 % pa je evropskih projektnih sredstev. 
 
Poleg zgoraj navedenega smo 2 namizna računalnika za matično šolo prejeli kot 
donacijo- z njima smo posodobili delo v računovodstvu šole. 
Za POŠ Vače smo iz lastnih sredstev nabavili 13 namiznih računalnikov, saj je bilo 
nujno posodobiti delo v računalniški učilnici. 
 

17. Zaključek 
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 je učiteljski 

zbor pregledal in komentiral v tednih od 2. 9. do 13. 9. 2019. Svet staršev OŠ Gradec 

je na seji 25. 9. 2019 podal pozitivno mnenje k dokumentu, dokončno pa ga je 

sprejel in potrdil Svet OŠ Gradec na seji 30. 9. 2019. 

 


