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1. Uvod 
Osnovno šolo Gradec je v šolskem letu 2020/2021 začelo obiskovati 706 učencev, ob 
koncu pouka pa so šolo obiskovali 704 učenci. Ob koncu pouka je bilo na šoli 
zaposlenih 119 ljudi, od tega 82 učiteljev, 3 svetovalne delavke, 27 tehničnih in 
administrativnih delavcev in ravnatelj. 6 zaposlenih je bilo 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 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. Letos 
smo se ponovno prijavili na poskusno nacionalno preverjanje za učence 3. razreda 
(matične šole in vse 4 podružničnih šol)-preverjanje je potekalo iz slovenščine in 
matematike. 
 

2. Ključni poudarki 
Šolsko leto 2020/2021 se je začelo v torek, 1. septembra 2020. Pouk se je na matični 
šoli začel ob 8.00 za učence predmetne stopnje in ob 8.30 za učence od 2. do 5. 
razreda, obakrat z uvodnima himnama (državno in šolsko) ter pozdravom ravnatelja. 
Na podružničnih šolah so učenci od 2. razreda naprej pouk začeli ob 8.00. Ob 13.30 
smo pripravili skupni slovesni sprejem vseh prvošolčkov naše šole na zunanjem 
asfaltnem igrišču ob matični šoli. 
 
Septembra so na matični šoli za učence razredne stopnje tradicionalno potekale 
predstavitve raznih športnih in prostovoljskih društev: v sredo, 9. septembra 
predstavitev košarke, v torek, 15. septembra predstavitev PGD Litija, v sredo 16. 
septembra predstavitev rokometa in društva Kempo Arnis, v sredo, 23. septembra 
predstavitev kluba Judo Domžale. V septembru tradicionalno izpeljemo roditeljske 
sestanke v vseh oddelkih. Med 14. in 18. septembrom so v letno šolo v naravi v 
Žusterno odšli učenci 5. razreda. 15. septembra smo obeležili državni praznik in z 
dnevom dejavnosti pričeli pripravljati učence 6. razredov na morebitno šolanje na 
daljavo. Ta dan smo tudi začeli s pripravami na akcijo Rožnati oktober-mednarodni 
mesec osveščanja o raku dojk-povabili smo učitelje, starše in ostale iz lokalne 
skupnosti k ustvarjanju pletenih in kvačkanih umetnin, delavnice so potekale vsak 
petek zjutraj, od 7.00 do 7.45 v jedilnici matične šole. Dve ekipi učencev POŠ Vače 
sta sodelovali na tekmovanju Male sive celice. Pisni del je potekal 15. septembra 
preko spletne povezave. Naši učenci so se uvrstili v 2. krog, ki je potekal v sredo, 23. 
septembra na OŠ Šmartno v Tuhinju, kjer so morali priznati premoč učencev OŠ 
Janka Modra, Dol pri Ljubljani. 17. septembra smo za pripravo na delo na daljavo za 
sedmošolce matične šole pripravili kulturni dan »Učimo se družboslovja na daljavo«. 
Učenci so se učili uporabe Teamsa, pisanja poročil, luščenja vsebine ter izdelave 
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miselnih vzorcev. 21. septembra smo imeli sestanek učiteljic 5. razreda in 
učiteljskega zbora 6. razreda na temo prenosa informacij učitelj učitelju za lažji 
prehod učencev iz razredne na predmetno stopnjo. 22. septembra je potekalo 
fotografiranje vseh oddelkov naše šole. 24. septembra je strokovnim delavcem šole v 
okviru 1. orientacijske konference dr. Jurij Šink izpeljal predstavitev Inšpektorata 
Republike Slovenije za šolstvo in šport. Ta dan smo imeli načrtovan tudi uvodni 
sestanek za izvedbo nadstandardne ekskurzije v London, ki pa smo ga odpovedali-
odpovedali smo tudi vse nadaljnje aktivnosti v zvezi s to ekskurzijo ter tudi ekskurzijo 
samo. 30. septembra se je v Zasavju zaključila nagradna akcija zbiranja starih 
elektronskih aparatov in odpadnih baterij, poimenovana »Oddaj stare aparate v ulični 
zbiralnik«, ki se je začela že v marcu 2020 in bila zaradi epidemije prekinjena. Izmed 
10 sodelujočih osnovnih šol je naša šola zbrala največ starih aparatov na učenca na 
šoli in prejela glavno nagrado. 
 
V prvem vikendu oktobra (med 2. in 4. oktobrom) smo za učence organizirali vikend 
za nadarjene v CŠOD Breženka. V oktobru smo izpeljali nekaj dnevov dejavnosti in 
nekaj zdravniških pregledov. 19. oktobra se je za učence predmetne stopnje pričelo 
delo na daljavo, učenci razredne stopnje pa so v tednu pred jesenskimi počitnicami 
še obiskovali pouk v šoli. V oktobru smo prejeli uradno odpoved organizacije 33. 
državnega tekmovanja Mladina in gore za šolsko leto 2020/2021. Tekmovanje je 
načrtovano v prihodnjem šolskem letu (23. 1. 2022). 24. oktobra je svojo 75. 
obletnico slavila Organizacija združenih narodov-temu dogodku so se pridružili učenci 
POŠ Vače, ki so v ta namen pripravili obeležitveni video. 
 
Prvi teden v novembru, od 2. do 6. novembra, so imeli vsi učenci podaljšane 
jesenske počitnice, učitelji pa intenzivne priprave na delo na daljavo. Šole so zaprle 
svoja vrata, vse aktivnosti smo izvajali na daljavo-tudi veliko dnevov dejavnosti. 
V času dela na daljavo smo se trudili z iskanjem IKT opreme za tiste učence, ki svojih 
naprav za sodelovanje pri pouku na daljavo niso imeli. Pridobili smo 42 doniranih 
računalnikov, od tega 22 stacionarnih (z monitorjem, tipkovnico, miško) ter 20 
prenosnikov-vse smo razdelili učencem naše šole. 11. novembra so se prostovoljci 
OŠ Gradec vključili v akcijo, katere cilj je bil zbrati 21 tisoč prazničnih voščil za 21 
tisoč starejših-do konca akcije so zbrali preko 1000 voščilnic. 20. novembra smo na 
daljavo izpeljali Tradicionalni slovenski zajtrk-glavno vodilo je bilo osveščanje 
učencev o pomenu zajtrka in zdrave prehrane ter o zajtrkovanju doma z izbranimi 
živili.  
25. in 26. novembra smo gostili prvo dvodnevno krvodajalsko akcijo-akcije se je 
udeležilo 110 krvodajalcev. V šolski kuhinji smo zanje pripravili tudi obrok. 
19. novembra smo imeli 2. orientacijsko konferenco za strokovne delavce; Nataša 
Bider Humar in Veronika Gosak Krebs sta pripravili videokonferenčno izkustveno 
predavanje »Kako učinkovito delati s težavnimi učenci in njihovimi starši«. 12. 
novembra smo začeli z razdeljevanjem brezplačnega toplega obroka za tiste učence, 
ki so se nanj prijavili. Obroke smo pripravljali na OŠ Gradec, kjer so jih lahko učenci 
tudi prevzeli, prevzeme pa smo organizirali tudi po POŠ. 23. novembra smo pripravili 
spletno obeležitev državnega praznika. 
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Za potrebe pilotnega testiranja kognitivnega treninga Neurobeans (Gregor Bohnec), 
je avtor izvedel program kognitivnega urjenja otrok po omenjeni metodi z namenom 
doseganja boljših šolskih rezultatov. 
 
Zaposleni na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so OŠ 
Gradec prosili za pomoč pri raziskavi »Psihosocialni odnosi učencev pred in med 
šolanjem na daljavo v povezavi z njihovim (socialnim) blagostanjem in kognitivnim 
funkcioniranjem«. V raziskavo so vključili učence 3. triletja in učitelje, ki jih 
poučujejo. 
 
1. decembra smo na spletni strani za učence in starše, posebej pa še za zaposlene 
pripravili Jelenčkov voz pozitive, ki je imel namen prinesti sprostitev in dobro voljo v z 
epidemijo zaznamovan predpraznični čas. Ta dan smo pripravili tudi spletni 
srednješolski sejem, ki je bil prav tako prilagojen trenutni situaciji in so se vse šole 
predstavile učencem in njihovim staršem preko spleta. 11. decembra, na Mednarodni 
dan gora, je izdelek naših učenk na natečaju »Gore so pomembne za mlade« prejel 
1. nagrado. 18. decembra smo za učence in njihove starše pripravili večerni dogodek, 
poimenovan Miti in ozvezdja. Dogodek je potekal v živo preko spleta. 22. decembra 
smo izvedli videokonferenco v okviru projekta Pasavček-izpeljala sta jo policist Andrej 
Hrup in redarka Mija Smrkolj. Videokonference se je udeležilo 57 otrok, staršev in 
strokovnih delavcev naše šole, vsebina pa se je nanašala na prednovoletni čas in z 
njim povezane nevarnosti ob uporabi pirotehničnih sredstev. 24. decembra smo 
obeležili praznik-tudi ta obeležitev je potekala na daljavo, preko spleta. 
 
V januarju smo izpeljali prve letošnje evalvacijske sestanke za vse učence z dodatno 
strokovno pomočjo. Zaradi zaprtja šol smo za januar načrtovano zimsko šolo v 
naravi, ki smo jo načrtovali na Krvavcu, prestavljali do konca marca, nato pa 
dokončno odpovedali. Podobno se je zgodilo tudi s šolo v naravi za učence 4. razreda 
v CŠOD Cerkno in vikendom za učence v CŠOD Vojsko. Prestavili oziroma odpovedali 
smo tudi nekatere druge z LDN načrtovane dogodke. V tem mesecu je bil naš 
projekt Izkusi Erasmus+, ki smo ga skupaj z Društvom Lojtra soustvarjali v zadnjih 
šolskih letih, predstavljen v publikaciji Urada RS za mladino: Zgodbe o Uspehu, 2. 
del, Mladinski sektor v šolah. Od torka, 26. januarja, je vzgojno-izobraževalno delo za 
učence 1. triade ponovno potekalo v prostorih šole. Pouk smo izvajali v skladu s 
priporočili MIZŠ. Nošenje zaščitnih obraznih mask je bilo za učence obvezno v 
objektu šole, ko se nahajajo izven matične učilnice. Nošenje zaščitne obrazne maske 
je bilo obvezno tudi pri vseh šolskih prevozih. Pred vstopom v šolo je bilo obvezno 
razkuževanje rok. Jutranje varstvo je bilo organizirano od 7.00 naprej, razen za redke 
izjeme, katerih starši so zaradi službenih obveznosti potrebovali varstvo pred 
omenjeno uro. V šoli sta bila za učence organizirana šolska malica in kosilo, zajtrka in 
popoldanske malice nismo pripravljali. 28. januarja smo za učence predmetne 
stopnje izpeljali Dan brez zaslona-za učence smo organizirali učne dejavnosti na 
način, ki ni vključeval uporabe zaslona. 
 
2. februarja in 6. aprila so se kolegice iz aktiva DSP videokonferenčno sestale z dr. 
Natalijo Vovk Ornik-imeli so skupen pogovor o izvajanju dodatne strokovne pomoči in 
o novi obliki IP-ja za učence. 5. februarja smo ob prihajajočem slovenskem 
kulturnem prazniku pripravili prireditev En glaž kulture-prireditev je potekala v živo 
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preko spleta in je bila zelo dobro obiskana in sprejeta. 9. februarja in 10. februarja je 
članica študentov delovne terapije Kim Janežič v sodelovanju z ameriškim 
združenjem za delovno terapijo za učence 1. triade matične šole izvedla preventivne 
delavnice na temo varne nošnje šolske torbe. 10. in 11. februarja so potekali vpisi 
prvošolčkov za novo šolsko leto-vpisi so potekali »v živo« v prostorih šole. 
 
3. in 4. marca smo gostili drugo dvodnevno krvodajalsko akcijo-akcije se je udeležilo 
154 krvodajalcev. 4. marca smo za učence od. 3. do 5. razreda in njihove starše 
pripravili predstavitev NIP-ov-tudi ta predstavitev je potekala na daljavo, preko 
spleta. Na matični šoli smo gostili razstavo »Slovenci v nemških koncentracijskih 
taboriščih«, ki jo je pripravil Muzej novejše zgodovine Slovenije. V okviru razstave 
smo 10. marca izpeljali delavnico za učence, ki so sodelovali na otvoritvi, teden 
kasneje, 17. marca, pa razstavo, ki na devetih tematskih panojih predstavlja 
življenje, delo in trpljenje Slovencev v nemških taboriščih ter njihovo vračanje 
domov, tudi otvorili. Zaradi epidemioloških razmer smo zunanjim obiskovalcem 
omogočali le virtualen ogled razstave. Razstava je gostovala na šoli do 2. aprila. 11. 
marca so zborovodkinje pričele delati na množičnosti skupnega petja; OPZ smo 
deloma izvajali v mehurčkih, deloma so se zborovodkinje dogovorile z 
razredničarkami in prihajale k uram glasbe ter vzpodbujale petje učencev. V tednu 
med 22. in 26. marcem je potekalo pilotno e-testiranje učencev 6. in 9. razreda za 
izpolnjevanje NPZ-jev na daljavo. Namen testiranja je bil, da so se učenci spoznali z 
načinom izpolnjevanja izpitnih pol na daljavo, RIC pa je testiral delovanje sistema ob 
hkratni uporabi več tisoč uporabnikov. V ponedeljek, 29. marca je potekalo poskusno 
NPZ za učence 3. razreda iz slovenščine, v sredo, 31. marca pa še iz matematike. 
3 ponedeljke v marcu (1. 3., 15. 3. in 29. 3.) smo imeli dvourna videonferenčna 
izobraževanja v okviru 3. orientacijske konference. Damjana Šmid iz Zavoda Modrin 
je predstavila svoj pogled na komunikacijo in delo z učenci, ki motijo pouk. Tudi to 
izobraževanje smo izpeljali videokonferenčno v aplikaciji Zoom. 
 
Zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 je vlada RS sprejela nov 
Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter v univerzah in visokošolskih zavodih, po katerem se od četrtka, 1. aprila, do 
vključno petka, 9. aprila, začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v 
osnovnih šolah. Pouk je v tem času ponovno potekal na daljavo. Za učence 1. triade, 
katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih 
kritične infrastrukture, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s 
področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah, 
smo na matični šoli organizirali nujno varstvo. V četrtek, 8. aprila so se 4 učenci, 
izbrani na sestanku šolske skupnosti, udeležili videokonferenčnega srečanja 
občinskega parlamenta. 12 devetošolk se je v okviru predmeta Likovno snovanje 3 s 
poslikanjem nakupovalnih vrečk iz blaga priključilo akciji Dan za spremembe, ki je 
potekala 10. aprila. S ponedeljkom, 12. aprila so se osnovne šole ponovno odprle in 
se do konca šolskega leta niso več zaprle-pouk je potekal v šoli v matičnih učilnicah, 
učenci so bili združeni v posamezne mehurčke; mehurček je bil oddelek. V aprilu smo 
spodbudili akcijo zbiranja plastičnih pokrovčkov. Tokrat smo jih zbirali za Društvo 
Vesele nogice, ki pomaga izboljšati kvaliteto življenja otrok s posebnimi potrebami. 
23. aprila smo v sklopu Noči knjige 2021 organizirali in izpeljali virtualni bralni 
kotiček. 
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V začetku maja so šestošolci in devetošolci pisali Nacionalna preverjanja znanja; 4. 
maja slovenščino, 6. maja matematiko in 10. maja angleščino (6.r) in šport (9.r). V 
ten mesecu smo izpeljali druge letošnje evalvacijske sestanke za vse učence z 
dodatno strokovno pomočjo. Odpovedali smo še šolo v naravi za učence 7. razredov, 
ki smo jo načrtovali v CŠOD Vojsko. 5. maja smo se z učiteljicami dogovorili, da 
ponovno začnemo z izvajanjem ID Pohodništvo-dejavnost so učiteljice izvajale med 
tednom po pouku. V soboto 8. maja smo z dvema ekipama sodelovali na dogodku 
Slovenska bakla: z ekipo matične šole in z ekipo POŠ Vače. Učenci so sodelovali pri 
nošnji olimpijske bakle, ekipa POŠ Vače je baklo ponesla do zaključne točke 
potovanja po Občini Litija, do pomnika Geoss. Od sobote 8. maja do petka 4. junija 
smo sodelovali na Litijskem teku-akcije se je udeležilo 445 učencev, ki so skupaj 
pretekli 2.681,9 km in za to prejeli nagrado v višini 150 € in denar namenili za nakup 
športnih rekvizitov. 4. orientacijska konferenca je bila organizirana v 2 terminih: 12. 
maja za učitelje 4. in 5. razreda ter učitelje DSP, 1. julija pa za učitelje predmetne 
stopnje in tiste učitelje 1. triade, ki jih je tematika zanimala. Izobraževanje so v živo 
v jedilnici matične šole izpeljale zaposlene iz Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, 
naslovile pa so ga »Ali je drugače res tako drugače?«. Izobraževanje se je nanašalo 
na prilagoditve pouka, preverjanja in ocenjevanja znanja za učence z odločbami za 
dodatno strokovno pomoč. Na OŠ Gradec v prihajajočih letih še naprej želimo gostiti 
ESE prostovoljce, zato smo za izvajanje projektov na področju prostovoljstva za 
obdobje 2021-2027 pridobili znak kakovosti. Nacionalna agencija Movit ga je naši šoli 
podelila 13. maja. Evropska komisija znak kakovosti zahteva za zagotavljanje 
kvalitete in skladnosti sodelujočih organizacij z načeli in cilji programa Evropska 
solidarnostna enota (ESE). 
V letošnjem šolskem letu nam je bilo sicer zaradi pandemije covida-19 onemogočeno 
izvajanje projekta; vse aktivnosti projekta smo prestavili v šolsko leto 2021/2022. 25. 
maja popoldne smo pripravili virtualno proslavo in prireditev z naslovom »160 let 
hotiške učenosti«, ki je predstavila hotiško podružnico, njeno življenje in delo v tem 
obdobju. 12. maja je potekalo videokonferenčno srečanje učencev, ki so sodelovali v 
mednarodnem e-Twinning projektu »Scouts for a better future-saveing the world in a 
classroom. Poleg naših učencev so sodelovali učenci iz Španije, Grčije, Bolgarije in 
Ukrajine. 
 
3. junija smo ob zaključku projekta »Ob 30 letnici osamosvojitve Slovenije« otvorili 
razstavo v šolski avli-otvoritev so pripravili učenci predmetne stopnje matične šole, 
namenjena pa je bila našim učencem in zaposlenim. Na ogled bo ostala do jeseni. 
10. junija smo imeli ocenjevalno konferenco za učence 9.r, 21. junija pa še za učence 
ostalih razredov. Ekipa Pepa hrib, ki je v šolskem letu 2019/2020 zmagala na 
državnem tekmovanju Mladina in gore je v četrtek, 10. junija sodelovala na 
dobrodelnem spletnem kvizu Planinstvo od A do Ž, na katerem so zbirali sredstva za 
obnovo Mozirske koče. Ekipa Pepa hrib je tudi na tem kvizu pokazala odlično znanje 
in zmagala. 15. junija smo na zunanjem asfaltnem rokometnem igrišču organizirali 
valeto za učence 9. razredov. 17. junija smo gostili tretjo, tokrat enodnevno 
krvodajalsko akcijo-akcije se je udeležilo 160 krvodajalcev. Istega dne je v 
popoldanskem času potekal vpis v Zlato knjigo in Knjigo najboljših dosežkov, ki je 
letos potekal ob pomniku Geoss na spodnji Slivni. V zlato knjigo Občine Litija je bilo 
vpisanih 15 naših devetošolcev, v Knjigo najboljših dosežkov pa 4 naši učenci. 23. 
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junija smo na zunanjem asfaltnem igrišču ob matični šoli izpeljali Vodni dan, 
zaključek projekta Vodna šola. Dogodek je bil sejemske narave, zbrana sredstva pa 
namenjena poplačilu bidonov, ki smo jih kupili in podarili vsem učencem in 
zaposlenim naše šole. Noč med 23. in 24. junijem so učenci 2. in 3. razredov matične 
šole preživeli v šoli-dogodek je tradicionalno poimenovan »Pravljična noč«. 24. junija 
smo obeležili državni praznik. To je bil tudi zadnji dan pouka v tem šolskem letu; 
učenci so prejeli spričevala, pohvale in priznanja s tekmovanj. 25. junija smo v 
sodelovanju s PD Litija izpeljali peš izlet na Geoss; izleta se je udeležilo 42 učencev, 
učiteljev in staršev. V zadnjem tednu junija je potekalo urejanje dokumentacije, 
pripravljanje poročil in zaključevanje dela. Strokovni delavci so imeli zaključno 
konferenco v petek, 2. julija v ŠRC Reka, potem pa je večina pričela svoj letni 
dopust. 
 
V tem šolskem letu smo izpeljali 3 akcije zbiranja starega papirja: prvo v oktobru 
2020 (zbrali 10,83 t papirja, odkupna cena med 30 €/t in 55 €/t in prejeli 489,64 €), 
drugo v marcu 2021 (zbrali 6,42 t papirja, odkupna cena 90 €/t in prejeli 577,80 €) in 
tretjo v juniju 2021 (zbrali (8,12 t papirja, odkupna cena 120 €/t in prejeli 974,40 €). 
Skupaj smo v tem šolskem letu z zbiranjem papirja za šolski sklad zbrali 2.050,84 €. 
 
OŠ Gradec je bila izbrana v vzorec šol, ki so sodelovale v Mednarodni raziskavi 
motenj izobraževanja v času epidemije (REDS)-raziskava raziskuje vpliv COVID-19 na 
izobraževanje, njen temelji cilj je podpreti poučevanje in učenje v kriznih časih 
znotraj države in med državami EU. 
 
Kolesarsko društvo Litijski Tempomat je šoli izročilo bon v višini 1.000 €, namenjenih 
za sofinanciranje stroškov učencem v šoli v naravi, hkrati pa so izdatno obdarili 2 
izbrani družini naših učencev. 
 
Sodelovali smo v raziskavi »Fizika med karanteno z vidika učencev«, ki so jo med 22. 
in 26. marcem opravili zaposleni iz Oddelka za fiziko in tehniko Pedagoške fakultete 
Univerze v Ljubljani. 
 
Povabljeni smo bili v raziskavo na temo mehkega prehoda iz vrtca v šolo, ki jo izvaja 
Pedagoški inštitut. Uvodno srečanje je potekalo 29. marca, raziskava je v teku in se 
nadaljuje v prihodnjem šolskem letu. 
 
Učno prakso je na naši šoli v tem šolskem letu opravljalo 20 bodočih strokovnih 
delavcev, od tega 3 s področja predšolske vzgoje, 10 s področja razrednega pouka, 1 
biologije, 1 kemije in gospodinjstva, 1 kemije in biologije, 1 matematike in fizike, 1 s 
področja slovenistike in primerjalne književnosti, 1 geografije in 1 s področja 
svetovalnega dela. 1 praktikantka je opravljala učno prakso v centralni kuhinji. 
 

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. 
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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 2020/2021 je pouk potekal v 39 oddelkih, delo smo izvajali v 5 
oddelkih jutranjega varstva in v 11 oddelkih podaljšanega bivanja. 
 
Tabela prikazuje število učencev po oddelkih ob koncu pouka, 24. junija 2021: 

 

V tabeli so z rumeno barvo obarvani kombinirani oddelki. 
 
Na matični šoli je bilo 456 učencev v 21 oddelkih, na POŠ Vače 109 učencev v 8 
oddelkih, na POŠ Hotič 44 učencev v 3 oddelkih, na POŠ Kresnice 38 učencev v 3 
oddelkih in na POŠ Jevnica je 57 učencev v 4 oddelkih. 
 
Podrobnejša razdelitev: 

Matična šola 

1. – 5. razred: 
 

10 oddelkov 
4,00 oddelkov OPB 

1 oddelek JUV 

21 oddelkov 
4,00 oddelkov OPB 

1 oddelek JUV 
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200 učencev 456 učencev 

6. – 9. razred: 
11 oddelkov 
257 učencev 

 

POŠ Vače 

1. – 5. razred: 

4 oddelki 
2,04 oddelkov OPB 

1 oddelek JUV 
55 učencev 

8 oddelkov 
2,04 oddelkov OPB 

1 oddelek JUV 
109 učencev 

6. – 9. razred: 
4 oddelki 

54 učencev 

   

POŠ Hotič 

1. – 5. razred:  

3 oddelki 
1,80 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
44 učencev 

   

POŠ Kresnice 

1. – 5. razred:  

3 oddelki 
1,28 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
38 učencev 

   

POŠ Jevnica 

1. – 5. razred:  

4 oddelki 
1,88 oddelka OPB 

1 oddelek JUV 
57 učencev 

Skupaj:  

39 oddelkov 
11 oddelkov OPB 
5 oddelkov JUV 

704 učenci 

 

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 

mailto:damjan.strus@osgradec.si
mailto:jana.isoski@osgradec.si
mailto:katarina.murn@osgradec.si
mailto:jernej.grdun@osgradec.si


13 

 

 

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

elizabeta.bucar@osgradec.si 
01 897 33 20 

 

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 
Jevnica 33, 1281 Kresnice 

 
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 (26. 8. 2020) z dnevnim redom: 
o Uvodna navodila. 
o Šolski koledar 2020/2021. 
o Organizacija pouka v šolskem letu 2020/2021. 
o Dokumentacija (nazaj/naprej). 
o IKT-Teams, OneNote, Forms, spletna stran (Anja Knežević). 
o Razno. 

 

 1. orientacijska konferenca (24. 9. 2020): 
o dr. Jurij Šink: Predstavitev delovanja Inšpektorata RS za šolstvo in 

šport. 
 

 2. orientacijska konferenca (19. 11. 2020): 
o Nataša Bider Humar in Veronika Gosak Krebs: Kako učinkovito delati s 

težavnimi učenci in njihovimi starši? Videokonferenčno izkustveno 
predavanje. 

 

 Izobraževanje za učiteljice DSP (2. 2. 2021 in 6. 4. 2021) 
o dr. Natalija Vovk Ornik: Izvajanje dodatne strokovne pomoči in 

smiselna oblika IP. 
 

 3. orientacijska konferenca (1. 3., 15. 3. in 29. 3. 2021, 3 izobraževanja po 2 
uri): 

o Damjana Šmid: Komunikacija in delo z učenci, ki motijo pouk 
(videokonferenčno predavanje). 

 
 4. orientacijska konferenca (12. 5. (4. in 5. r) in 1. 7. 2021 (predmetna 

stopnja): 
o ZGNL: Ali je drugače res tako drugače? (prilagoditve za učence s 

posebnimi potrebami) 

mailto:elizabeta.bucar@osgradec.si
mailto:angelca.koprivnikar@osgradec.si
mailto:darja.rajsek@osgradec.si
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 Zaključna pedagoška konferenca (2. 7. 2021) z dnevnim redom: 
o Informacije predsednikov komisij o popravnih izpitih. 
o Poročilo ravnatelja. 
o Poročila vodij aktivov o delu posameznega aktiva. 
o Poročila vodij POŠ. 
o Pregled projektov in načrt za naprej. 
o Okvirna sistemizacija. 
o Razno. 
o Druženje s sodelavci. 

 
 LEGO delavnica za vse strokovne delavce (23. 8. 2021): 

o Blaž Jarc, LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitator, Trainer & 
Consultant, NLP® Master Coach 

 
Učiteljski zbor se je sestajal na rednih jutranjih sestankih. Do zaprtja šol so na 
matični šoli sestanki potekali ob torkih zjutraj od 7.00 do praviloma 7.50, v času 
zaprtja in kasneje ponovnega odprtja šol, pa smo imeli sestanke na daljavo od 14.30 
do 15.15, v zadnjem mesecu pa smo imeli sestanke ob 7.00, ob torkih za učitelje PS, 
ob četrtkih pa za učitelje RS. Spodnja tabela prikazuje datumsko razporeditev 
sestankov: 

RS+PS RS PS 

29. 9. 22. 9. 8. 9. 

20. 10. 13. 10. 6. 10. 

15. 3. 4. 3. 18. 1. 

29. 3. 18. 3. 25. 1. 

 25. 3. 1. 2. 

 15. 4. 15. 2. 

 22. 4. 1. 3. 

 6. 5. 8. 3. 

 13. 5. 22. 3. 

 27. 5. 12. 4. 

 10. 6. 19. 4. 

  3. 5. 

  11. 5. 

  25. 5. 

  8. 6. 

V ponedeljek, 23. 8. 2021 smo izpeljali uvodne informacije za delo v naslednjih 2 
tednih ter uvodno druženje vseh zaposlenih na OŠ Gradec. 
 
Realizirane redovalne konference: 

Ocenjevalno obdobje Konference 

od 1. 9. 2020 do 15. 6. 2021 (za 9.r) 10. 6. 2021 za 9.r 

od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 (1.–8.r) 21. 6. 2021 za 1.–8.r 

 
HOSPITACIJE: 
V času dela na daljavo je bila možnost za opazovanje dela učiteljev zelo dostopna, 
saj sem lahko prisostvoval pouku kar iz svoje pisarne. Napovedano hospitacijo sem 
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opravil pri 46 strokovnih delavcih (pri večini sem hospitiral 1-krat, pri 5 kolegicah 2-
krat in pri eni kolegici 3-krat); skupaj sem opravil 53 hospitacij pri strokovnih 
delavcih naše šole. Opravil sem 6 hospitacij v okviru študentske prakse in 2 
hospitaciji za strokovni izpit zunanje kandidatke, ki je prosila za opravljanje nastopov 
na naši šoli. V času pouka sem opravil 61 hospitacij. 
 
Kolegialne hospitacije: 
Izmed 86 strokovnih delavcev ni 27,9% opravilo nobene kolegialne hospitacije, 4,7% 
jih je opravilo 1, 9,3% pa 2 kolegialni hospitaciji. Natančno polovica strokovnih 
delavcev je opravila 3 kolegialne hospitacije, kot je bilo tudi navodilo ob začetku 
šolskega leta, med tem ko je 8,1% strokovnih delavcev opravilo več kot 3 kolegialnih 
hospitacij. 
 

5.3. Poročila o delu strokovnih aktivov 

5.3.1.  Aktiv 1. triade 

Vodja strokovnega aktiva: Alenka Planinšek 
Število članov aktiva: 22 
Število sestankov aktiva: 7 
 
Realizacija programa: 

 V aktivu 1. triade smo realizirale skoraj vse cilje, ki smo jih načrtovale na 
začetku šolskega leta. Neuresničen je ostala samo delavnica Lacara. 

 Uskladile smo dneve dejavnosti po posameznih šolah.  
 Dogovorile smo se o projektih za tekoče šolsko leto: 

o Vodna šola (vsi razredi, Anita Mikša)  
o Pasavček (1. razred, Špela Kovič),  
o Pravljična noč (20. in 21. maj, 2. in 3. razred MŠ, Alma Prijatelj),  
o Gozdna šola (vsi razredi, Tatjana Gombač).  
o V mesecu novembru smo zaključili projekt Trajnostna mobilnost.  

 Ogledale smo si rudnik Sitarjevec in se v spremstvu vodnika sprehodile po 
izvoznem rovu Rudnika Sitarjevec. Spoznale smo način rudarjenja v času, ko 
je bil rudnik odprt. 

 Ga. Tatjana Gombač nam je na kratko predstavila GOZDNO ŠOLO in nam na 
naše elektronske naslove preposlala gradiva, ki jih je prejela na seminarju. 

 Učiteljice smo se med delom na daljavo večkrat sestale na video konferencah 
po posameznih razredih. Dogovorile smo se, da vsaka učiteljica izbere tak 
način komuniciranja z učenci, ki ji je blizu in ga je uvedla že v spomladanskem 
času. Učiteljice imamo različne načine podajanja znanja v svojem oddelku, 
svoj princip in zato se nam ne zdi smiselno, da bi način dela čisto poenotile. 
Smo pa sodelovale pri pripravi gradiv, iskanju nalog, posnetkov, filmov in si jih 
med seboj izmenjevale. Učiteljice istih razredov smo se skušale postopno 
uskladiti glede vsebin in obsega dela. V pripravo ur oziroma v pomoč učencem 
smo vključile tudi učiteljice OPB-ja in učiteljice DSP-ja. 

 Učiteljice so pohvalile sodelovanje učiteljic med delom na daljavo. Za delo na 
daljavo v prihodnje smo se strinjale, da bi poenotile ure dela, in sicer vsak dan 
od 8.00 do 10.00, da bodo učitelji OPB pomagali učiteljem pri izvajanju pouka 
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na daljavo, poučevanje kombiniranih razredov se bo razdelilo tako, da bo vsak 
razred poučeval en učitelj. 

 Učencem, ki so brez računalnikov, bi se le-ti morali zagotoviti, da bi pouk na 
daljavo lahko nemoteno potekal. Nekatere zaposlene bodo v primeru 
ponovnega dela na daljavo uveljavljale varstvo otrok, zato bo potrebno 
poiskati učitelje, ki bodo te učiteljice nadomeščale. 

 Učiteljica Špela Kovič je pripravila spletni dogodek na temo projekta 
PASAVČEK, kamor smo povabili tudi policista Andreja Hrupa.  

 Ker smo ugotovile, da je tematika VARNOST NA INTERNETU trenutno zelo 
pomembna in da je v prvi triadi premalo poudarka na to temo, smo na 
roditeljski sestanek preko spleta povabile vse starše 1. triade in policistko 
Mojco Rajšek. 

 V mesecu marcu so nam različne založbe predstavile svoje učbenike, ampak 
smo se glede na trenutne razmere odločile, da delovnih zvezkov ne menjamo 
in ostajamo pri založbi Rokus Klett.  

 Gospa Nina Đorić je predstavila projekt Mehak prehod iz vrtca v šolo. Za 
učitelje 1. razredov bi bilo dobro, da bi šli na hospitacijo v vrtec, vzgojiteljice 
pa v 1. razred, saj bi tako lažje spoznale delo drug drugih. Sledil je pogovor o 
tem, da se je delo v 1. razredu odmaknilo od načrtovanega dela pri ustanovitvi 
devetletke in je med vrtcem in 1. razredom prevelik preskok. 

 
Pomembnejši sklepi: 

 Tekmovanja, na katerih bo sodelovala prva triada v šolskem letu 2020/2021: 
o Znam za več z Lili in Binetom (1. razred, 3. razred MAT - matična šola) 

– Maja Bregar in Tatjana Gombač, 
o Kresnička (vsi razredi) – Anita Kušar, 
o Kenguru (vsi razredi) – Astrid Žibert. 

 Ga. Tadeja Resnik naredi zbirnik, razpredelnico glede vrednotenja RDU, ki jo 
članice prejmejo in ustrezno dopolnijo. 

 Članice strokovnega aktiva 1. triade smo soglasno sklenile, da načrtujemo 
šolsko delo na daljavo le za 1 teden v naprej. 

 Vsaka učiteljica ohrani svoj način dela na daljavo, si pa med seboj 
izmenjujemo gradiva, PPT predstavitve, filme … V primeru dolgotrajnejšega 
dela na daljavo se bomo učiteljice uskladile in postopoma poenotile po 
temah/vsebinah, da bomo čim bolj usklajene. 

 Pregledale bomo, katere cilje bi prestavile v naslednji razred in spremenile 
letno pripravo. Pred sestankom si preberemo natančno prejeti dokument in 
upoštevamo temeljna znanja in veščine, ki naj bodo vodilo za pridobivanje 
informacij o doseženem znanju in veščinah ter nadaljnjem učenju in se tudi 
osredotočimo na te cilje, ki jih bomo upoštevale. 

 V naslednjem šolskem letu bomo uporabljale: 
o 1. razred: Lili in Bine: Novi prijatelji 1 – DZ/MAT in DZ/SLJ ter DZ za 

opismenjevanje 1. del (enako v vseh razredih); Založba Rokus Klett 
o 2. razred: Lili in Bine:  Novi prijatelji 2– DZ/MAT in DZ/SLJ ter DZ za 

opismenjevanje 2. del (MŠ, POŠ Hotič, POŠ Jevnica in POŠ Kresnice); 
Založba Rokus Klett 

o Lili in Bine 2 - DZ/MAT in DZ/SLJ ter DZ za opismenjevanje 2. del (POŠ 
Vače); Založba Rokus Klett 
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o 3. razred: Lili in Bine 3 – komplet A (enako v vseh razredih); Založba 
Rokus Klett. 

 K soglasju za starše se doda: Starši soglašajo z izvajanjem pouka (naravne 
oblike gibanja – plezanje, lazenje, plazenje …) izven učilnice na prostem v 
naravnem okolju v vsakem vremenu. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 V naslednjem šolskem letu bi se izvajal nekoliko bolj obširno projekt Mehak 
prehod iz vrtca v šolo. Za učitelje 1. razredov bi bilo dobro, da bi šli na 
hospitacijo v vrtec, vzgojiteljice pa v 1. razred, saj bi tako lažje spoznale delo 
drug drugih. 

 Dobile smo pa tudi predlog za projekt POKONČNA DRŽA-DOBRA DRŽA. Naš 
doprinos bi bil del sistemskega reševanja problematike in ne nekaj 
kratkoročnega. Gre za postopno uvajanje programa z dolgoročnim ciljem 
zavestnega negovanja zdrave pokončnosti. Želimo, da otroci s časom  
privzamejo vsakodnevno higieno pokončnosti 10 minut 2x/ dan (1x v šoli, 1x 
doma). Seveda so k temu povabljeni tudi odrasli, vendar je spreminjanje 
dnevne rutine pri odraslih mnogo počasnejši proces. In vendar s spodbudo in 
podporo vodstva šole uvedba prinese svež veter tako v odnos do lastnega 
telesa kot v medsebojne odnose. 

 

5.3.2.  Aktiv 4. in 5. razreda 

Vodja strokovnega aktiva: Maja Lenart 
Število članov aktiva: 11 (Suzana Likar, Mateja Gorše, Anita Kušar, Judita Nemeček, 
Elizabeta Bučar, Irma Nemec Bric, Anica Brvar, Ines Štaut, Aleksandra Štrus, Nuška 
Štros, Maja Lenart) 
Število sestankov aktiva: 10 sestankov (od tega sedem videokonferenčnih) in redna 
tedenska neformalna videokonferenčna srečanja v času dela od doma. 
 
Realizacija programa: 
Načrtovani program smo delno realizirale. Zaradi epidemije in upoštevanja 
mehurčkov nismo obiskale POŠ Vače, rudnika Sitarjevec in izvedle likovnih delavnic v 
sodelovanju s Petro Prosen ter delavnic podjetja Lacara, kar bi realizirale v 
naslednjem šolskem letu. 
 
Na srečanjih smo: 

 pripravile dokumentacijo za šolsko leto 2020/2021, 
 načrtovale projekt Petošolska druženja in dneve dejavnosti, 
 načrtovale poučevanje na daljavo, sodelovale in izmenjale dobre prakse, 
 v sodelovanju z matematiki in slovenisti smo načrtovale in sprejele dogovor o 

prenosu nekaterih učnih vsebin iz 5. v 6. razred, 
 udeležile smo se Akademije Radovednih pet, 
 udeležile smo se predstavitve gradiv DZS in Mladinska knjiga, 

 izdelale načrt nabave potrebnega tehničnega in didaktičnega materiala, 
 izvedle smo interno izobraževanje »Snemanje z OBS programom«, ki ga je za 

nas pripravila ga. Mateja Gorše, 

 pripravile seznam učnih gradiv za učence 4. in 5. razreda za šolsko leto 
2021/2022, 
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 sodelovale na tekmovanjih: Cankarjevo, Kresnička, Vesela šola, Kenguru in 
Logična pošast, 

 ob zaključku šolskega leta analizirale delo aktiva in načrtovale delo za 
prihodnje šolsko leto. 

 
Pomembnejši sklepi: 
 
25. 8. 2020 

 Sklep 1:  
Pisna ocenjevanja znanja so opremljena s točkovnikom, ki je izdelan po enakih 
kriterijih, kot smo jih uporabljale lansko šolsko leto. Naloge za učence so napisane v 
pisavi Arial, velikost črk je 14, pri vsaki nalogi mora biti na listu dovolj prostora, da 
učenec napiše rešitev naloge. 
 

 Sklep 2: 
Pri zaključevanju ocen se upošteva celoletno delo učenca in ne zgolj aritmetična 
vrednost pridobljenih ocen med šolskim letom. 
 

 Sklep 3: 
Bombažne prtičke, ki so jih učenci uporabljali za malico, zaradi situacije s Covid 19 in 
higienskih zadržkov v tem šolskem letu nadomestimo s papirnatimi prtički za 
enkratno uporabo (strošek šole). 
 
21. 9. 2020 

 Sklep 1: 
V primeru pouka na daljavo ohranimo vsa tista orodja, ki so se v preteklem šolskem 
letu pokazala kot ustrezna, predvsem pa uporabna za učence (Zoom, Jitsi, Skype, 
Viber,…). Za pošiljanje navodil in učnega gradiva koristimo elektronsko pošto 
učencev. 
 

 Sklep 2: 
Letna šola v naravi se bo tudi v bodoče izvajala v Žusterni v Kopru. 
 
3. 11. 2020 

 Sklep 1 z dne 21. 9. 2020 se dopolni: 
V primeru pouka na daljavo ohranimo vsa tista orodja, ki so se v preteklem šolskem 
letu pokazala kot ustrezna, predvsem pa uporabna za učence (Zoom, Jitsi, Skype, 
Viber,…). Za pošiljanje navodil in učnega gradiva koristimo elektronsko pošto 
učencev ali pošiljanje v Teamsu. 
 

 Sklep 2:  
V primeru pouka na daljavo, dneve dejavnosti, ki so bili načrtovani za letošnje šolsko 
leto, sproti prilagajamo in prilagojene realiziramo na daljavo. 
 

 Sklep 3:  
V primeru pouka na daljavo se bo aktiv učiteljev 4. in 5. razreda sestajal enkrat 
tedensko, ob torkih ob 9. uri. 
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15. 2. 2021 

 Sklep 1: 
Obravnava pridevnika pri pouku slovenščine se v tem šolskem letu iz 5. razreda 
prenese v 6. razred. 
 
17. 2. 2021 

 Sklep 1: 
Učna snov geometrija se v tem šolskem letu iz 4. razreda prenese v 5. razred. Po 
potrebi se v 5. razred prenese tudi pisno deljenje z enomestnim deliteljem. 
 

 Sklep 2:  
Učna snov pisno deljenje z dvomestnim deliteljem se v tem šolskem letu iz 5. razreda 
prenese v 6. razred. Po potrebi se v 6. razred prenese tudi obravnava mreže kocke in 
kvadra. Učiteljice, ki z učenci v 5. razredu niso obravnavale seštevanja in odštevanja 
daljic, to izpustijo in se obravnava prav tako prenese v 6. razred. 
 
22. 3. 2021 

 Sklep 1: 
V naslednjem šolskem letu bomo v 4. razredih plavalni program za učence izvedle v 
okviru bivanja v CŠOD Cerkno. Za vse 5. razrede bomo v okviru CŠOD izvedle 
kulturni dan ogled mesta Ljubljana. 
 
19. 4. 2021 

 Sklep 1: 
Učbeniškega gradiva v naslednjem šolskem letu ne bomo menjale. 
 

 Sklep 2: 
Za nakup likovnih potrebščin za šolsko leto 2021/2022 bomo na vseh podružničnih 
šolah in na matični šoli poskrbele učiteljice. Obrazec za nakup likovnih pripomočkov 
bomo staršem dale v podpis v mesecu septembru. 
 

 Sklep 3:  
Učiteljica Mateja Gorše bo za aktiv učiteljic 4. in 5. razreda pripravila izobraževanje. 
Ga. Anja Knežević nam bo v ta namen na službene računalnike naložila program OBS 
studio. 
 
29. 6. 2021 

 Sklep 1:  
V primeru, da je učenec neuspešen pri popravljanju negativne ocene ali ocene ne želi 
popravljati, se sestane strokovni aktiv, ki odloča o zaključevanju ocene predmeta. 
 
V naslednjem šolskem letu načrtujemo: 

 sodelovanje z umetnostnim aktivom, 
 obisk rudnika Sitarjevec, 

 delavnice podjetja Lacara, 
 aktivno udeležbo na Rokusovi akademiji Radovednih 5, 
 aktiv na POŠ Vače. 
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Ohraniti želimo projekt petošolska druženja. 
 

5.3.3.  Aktiv naravoslovja in matematike 

Vodja strokovnega aktiva: Damjan Grobljar 
Število članov aktiva: 13 
Število sestankov aktiva: 7 
 
Realizacija programa: 

 Planirali smo po tri naravoslovne in po štiri tehniške dneve na razred od 6. do 
9. razreda. 

 Zaradi težav z usklajevanjem terminov z zdravstvenim domom niso bili 
izvedeni po en naravoslovni dan za 6. a,  6. c, 8. a, 8. b in 8. v. 

 V devetem razredu nismo izvedli enega naravoslovnega dneva, ki bi potekal v 
zunanji inštituciji (BIC Ljubljana). 

 V 6.  in 7. razredu nismo izvedli po enega tehniškega dneva, ki bi bila 
izvedena v ZŠN oz. v CŠOD. 

 Glede na število vseh oddelkov in dejavnosti smo planirali 95 dogodkov , 
realizirali pa 82 dogodkov, kar je 86 % realizacija. Sklep aktiva je bil, da se po 
vrnitvi v šolo osredotočimo na redni pouk. 

 Mentorji so izvedli 12 različnih tekmovanj, in sicer: fizika, kemija, matematika, 
proteus, razvedrilna matematika, astronomija, tekmovanja iz znanja o 
sladkorni bolezni, logična pošast, logika, bober ter kresnička. Učenci so dosegli 
182 bronastih, 12 srebrnih in 2 zlati priznanji.  

 Letos smo izvedli enoletni projekt Vodna šola, ki smo ga zaključili z prireditvijo 
Vodni dan. Zadostna hidracija še naprej ostaja naš cilj. V ta namen je šola 
razdelila tudi bidone. 

 Za radovedne učence smo kljub razmeram uspeli realizirati 4 dejavnosti, in 
sicer poletno šolo logike, naravoslovni vikend v CŠOD Breženka, projekt Izkusi 
Erasmus+ ter priprave na tekmovanja. Nekaj dejavnosti ni bilo mogoče 
realizirati in ostajajo v planu za naslednje leto. 

 Pouk je bil realiziran večinoma nad 95 %. Učitelji smo pouk prilagodili tako, da 
so tudi vsebine večinoma realizirane.   

  
Pomembnejši sklepi: 

 Učitelj zaključi zaključno oceno na osnovi usvojenih standardov znanja in 
veljavnega učnega načrta. Pri tem povprečna ocena ni pogoj za zaključno 
oceno, ampak je le ena izmed informacij, poleg katere se upošteva tudi druge 
oblike dela navedene v LDN. Različno pridobljene ocene niso enakovredne. 
Vsak učitelj na uvodni uri v šol. l. predstavi načine in merila ocenjevanja. 

 Učitelji v čim večji meri uporabljamo tiskano gradivo, ki je vsem učencem na 
voljo. 

 Število videokonferenčnih ur na teden učitelj izvede po lastni presoji. Držimo 
se urnika, da ne posegamo v druge predmete. 

 Srečujemo se po manjših predmetnih sklopih in načrtujemo delo za teden 
naprej. 

 Besedo »sankcija« bi zamenjali z »dodatna vzpodbuda«. Če se učenec kljub 
dodatni vzpodbudi še vedno ne odziva, učitelj predmeta stopi v kontakt s 
starši, učitelji DSP, šele nato vključi razrednika. 
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 V aktivu smo določili učno gradivo za šolsko leto 2021/2022. Učbeniki in ostalo 
gradivo ostaja nespremenjeno, razen pri matematiki, kjer se je spremenil 
učbenik za 9. razred.   

 V mesecu maju se osredotočimo na običajen pouk in na pridobivanje ocen. 

 Člani aktiva predlagamo, da naravoslovni vikend na Vačah izvedemo v 
zadnjem delu junija leta 2022 predvidoma v petek 17. in v soboto. 18. junija 
2022. 

 Dnevi dejavnosti se prilagodijo tako, da smo manj odvisni od zunanjih 
institucij. 

 Podan je bil predlog, da se Aktivnosti za nadarjene učence preimenuje v npr. 
Dejavnosti za nadarjene ali radovedne učence. 

 Sestanki strokovnega aktiva potekajo pred oz. po konferencah, ki potekajo na 
šoli. Po potrebi bo sestanek izveden tudi na daljavo. 

 Zahvala staršem, učencem ter učiteljem razredne stopnje za udeležbo na 
zaključni prireditvi projekta Vodna šola. Učitelji predmetne stopnje pogosteje 
povabijo k sodelovanju razredno stopnjo.  

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Pričakujemo in si želimo, da bo delo teklo v šoli, kljub temu pa se bomo 
pripravili tudi na ponovno delo na daljavo. 

 Pripravili bomo program za redni pouk in dneve dejavnosti, ki jih bomo po 
večini izvedli sami v šoli. 

 Pripravili bomo tudi program za radovedne in pripravo na tekmovanja ter 
izvedli vsa tekmovanja. Dodali bomo še tekmovanje iz programiranja  - Pišek.  

 Naravoslovni vikend na Vačah planiramo junija 2022.  
 

5.3.4.  Aktiv tujih jezikov (TJA, TJN) 

Vodja strokovnega aktiva: Luka Lavrin  
Število članov aktiva: 9  
Število sestankov aktiva: 8 
  
Realizacija programa: 

 Začrtani program ni bil v celoti izpeljan zaradi izrednih razmer. Zaradi izrednih 
razmer niso bile izvedene dejavnosti, ki so bile načrtovane od 19. 10. 2020 do 
31. 5. 2021. 

 Glavni poudarki: projekta bralni nahrbtnik Book Bag in Slovenia 
I/EYE Slovenia, izvajanje interesnih dejavnosti angleška in bralna značka, 
priprave in izvedba tekmovanj iz angleščine in nemščine. 

 Projekt I Slovenia ni bil izveden zaradi izrednih razmer. Poročilo je pripravila 
Špela Hribar Maglić. 

 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.  

  
PROJEKTI IN DEJAVNOSTI 
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Pripravili smo razstavo ob 85. obletnici namizne igre Monopoly. V povezavi s tem smo 
v novembru načrtovali druženje s starši in igranje namizne igre, a je zaradi izrednih 
razmer to odpadlo. 
Projekta Book Bag in EYE Slovenia sta potekala v okrnjeni izvedbi. V Book Bag nismo 
vključili namiznih iger Monopoly, zato bo to izvedeno v šolskem letu 2021/2022. EYE 
Slovenia smo odstranili iz učnih vsebin zaradi počasnejše predelave temeljnih učnih 
vsebin. 
 
EKSKURZIJE  
Nadstandardna ekskurzija v London in Nemčijo sta odpadli zaradi izrednih razmer. 
  
TEKMOVANJA  
Tekmovanje iz znanja nemščine: mentorica Darija Kokalj je na tekmovanje 
pripravljala več učencev, 6 se jih je udeležilo šolskega tekmovanja. 1 učenka je 
osvojil bronasto priznanje. 
 
Tekmovanje iz znanja angleščine: mentorja Luka Lavrin in Irena Kokalj. V 7. razredu 
so bile 3 skupine. Ena skupina 2 učenk je osvojila bronasto priznanje. 
V 8. razredu je na šolskem tekmovanju sodelovalo 8 učencev. Nihče ni osvojil 
bronastega priznanja. 
V 9. razredih je tekmovalo 13 učencev, podeljenih je bilo 8 bronastih priznanj in eno 
srebrno na državnem tekmovanju (Klara Kajtna Pirnat). 
Mentorja tekmovanj Darija Kokalj in Luka Lavrin sta dopolnila prispevke o 
tekmovanjih na spletni strani šole. 
  
DELO Z NADARJENIMI UČENCI  
V okviru programa za nadarjene učence smo na jezikoslovnem področju načrtovali 2 
dejavnosti. Ti dejavnosti sta bili druženje za učence Merry Monopoly, ki naj bi 
potekalo v mesecu januarju in dejavnosti v povezavi s 60. obletnico stripa Mikija 
Mustra Na Olimpiado. Dejavnosti nista bili izvedeni zaradi izrednih razmer. Aktiv 
soglaša, da te dejavnosti načrtujemo naknadno v zgodnjem delu šolskega leta 
2021/2022.  
 
NPZ  
Analizo NPZ za 6. razrede je pripravila in zbrala Irena Kokalj. Vsak učitelj je pripravil 
analizo za svoje razrede. 
  
RAZSTAVA AKTIVA 
Razstavo aktiva smo izvedli v začetku oktobra ob 85. obletnici namizne igre 
Monopoly. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 SKLEP 1 
Vodja aktiva v šolskem letu 2021/22 ostane Luka Lavrin. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 
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V naslednjem šolskem letu bomo izvajali projekt Book Bag, koordiniral ga bo Luka 
Lavrin. V projekt bo vnešena namizna igra Monopoly, prirejena za vsak razred 
posebej, ki je bila že načrtovana v šolskem letu 2020/2021. 
 
Projekt I (AM) SLOVENIA bo na temo 30-letnice osamosvojitve Slovenije. 
Koordinatorica bo Špela Hribar Maglić. Projekta v prihodnjem šolskem letu ne bomo 
izvajali. 
 
Razstavo aktiva TJ bomo izvedli v pomladi 2022. Zamisel so zimske olimpijske igre v 
Pekingu 2022. 
 
Za nadarjene učence lahko ponudimo nekaj dejavnosti. Koordinatorja bosta Luka 
Lavrin in Tjaša Lemut Novak.  

 delavnica na temo igre Monopoly za vse 4. in 5. razrede. Izvajalci bodo učitelji 
4. in 5. razredov, 

 dodatni pouk za 7., 8. in 9. razred, 
 ID angleška bralna značka, 
 projekt Book Bag, 
 ID Topics za 6. in 7.r na POŠ Vače, 

 drugo (bo dorečeno v avgustu 2021). 
 
Načrtovana bo ekskurzija v London. Koordinirala jo bo Saša Setničar Jere v 
sodelovanju z agencijo Twin, s katero smo že potovali. V septembru bo na dan 1. 
roditeljskega sestanka za devetošolce izveden sestanek za zainteresirane starše in 
učence. 
 
Za učence, ki se učijo nemščine je načrt organizirati 2-dnevno ekskurzijo na Dunaj 
konec septembra ali začetek oktobra. Ekskurzijo bo koordinirala Darija Kokalj. 
 

5.3.5.  Aktiv družboslovja in slovenščine 

Vodja strokovnega aktiva: Vanja Arhnaver 
Sodelujoči učitelji: 
Bojana Kotar, Alenka Zupančič, Bernarda Imperl, Stanislava Sirk, Dajana Maurič, 
Darija Kokalj, Ana Tori, Maria Primožič, Anita  Mirjanić, Manca Poglajen, Nataša 
Brezovšček, Maja Žibert, Vanja Arhnaver (13) 
Realizirano število sestankov: 6 + 10 videokonfernčnih sestankov slovenistk MŠ 
 
Program dela: 
Stalne naloge aktiva skozi šol. leto 2020/2021 so bile: 

 priprava oz. sodelovanje na šolskih in izvenšolskih prireditvah (koordinacija, 
scenarij, scena, izvedba, glasbene točke itd.); 

 priprava učencev na šolska, področna in državna tekmovanja; 
 zbiranje, urejanje in oblikovanje šolskega glasila; 

 pomoč sodelavcem pri pripravi besedil (lektoriranje, svetovanje);  
 zbiranje in lektura člankov za glasilo Občan ter spletno stran šole; 
 udeležba na izobraževanjih;  
 izvedba in analiza kulturnih dni, ekskurzij, prireditev, tekmovanj, NPZ; 
 stalno timsko delo; 
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 sodelovanje na natečajih različnih področij; 
 medsebojne hospitacije; 
 strokovna knjižnica; 
 obveščanje kolegov o aktualnih dognanjih s področja jezikoslovnih in 

družboslovnih ved (filozofija, zgodovina, sociologija); 
 vodenje šolske skupnosti; 
 skrb za likovno podobo šole (razstave, plakati, vabila šolskih prireditev, napisi 

na prireditvah); 
 priprava priložnostnih daril. 

 
AVGUST 

 prvi sestanek aktiva, 
 načrtovanje dela za novo šolsko leto, 
 pregled, priprava oz. prenova LDN za 6., 7., 8. in 9. r. po predmetih, 

 priprava programa kulturnih dni (KD) ter določitev njihovih vodij, 
 priprava programa ekskurzij, likovnih in glasbenih aktivnosti ter določitev 

vodij, 

 razstava v avli šole in likovna ureditev panojev s šolskimi projekti – Maria 
Primožič 

 
SEPTEMBER 

 vključitev učencev k dodatnemu pouku za pripravo na tekmovanja iz znanja, 
interesnim dejavnostim, projektom in v šolsko skupnost, 

 organizacija in analiza KD za 7. r. (Učimo se samostojnega učenja 
družboslovja, 17. 9.) – Anita Mirjanić, 

 organizacija in analiza KD za učence od 6.–9. r. (Muzikal, 25. 9., 28. 9. in 29. 
9.) – Vanja Arhnaver, 

 obeleženje praznika: dan vrnitve Primorske k matični domovini (15. 9.) – 
Manca Poglajen. 

OKTOBER/NOVEMBER – pouk na daljavo 
 KD Primi šolo za roge: šolanje na daljavo za 6. r. (15. 9.)  – aktiv DSP, 
 obeleženje dneva Rudolfa Maistra (23. 11.) – Anita Mirjanić, 

 delavnica glasbene kompozicije – Ana Tori, 
 obeleženje dneva OZN (24. 10.) – Maja Žibert. 

 
DECEMBER – pouk na daljavo 

 obeleženje praznika: dan samostojnosti in enotnosti (24. 12.) – Maja Žibert 
(Vače), 

 oddaja Miti in ozvezdja – Anita Mirjanić, 
 novoletni koledar (Jelenčki) za zaposlene – Anita Mirjanić. 

 
JANUAR/FEBRUAR – pouk na daljavo 

 obeleženje praznika: slovenski kulturni praznik – Dajana Maurič (Vače), En 
glaž kulture (6. 2.) – Anita Mirjanić 

 oblikovanje prispevka Dežela pod Snežnikom ali razmišljanje o kulturi – 
Dajana Maurič . 

 
MAREC/APRIL  



25 

 

 udeležba na Glasbeni olimpijadi (19. 3.) – Ana Tori, 
 izvedba šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje (13. 4.) – Bojana Kotar, 

Dajana Maurič, organizacija Vanja Arhnaver, 

 izvedba šolskega tekmovanja iz zgodovine (23. 3.) – Anita Mirjanić, Maja 
Žibert, 

 izvedba šolskega tekmovanja iz geografije (18. 3.) – Manca Poglajen, 
Bernarda Imperl, 

 priprava učencev na NPZ, 
 Slovenci v nemških taboriščih (razstava MŠ, POŠ Kresnice, POŠ Jevnica, POŠ 

Vače) – Anita Mirjanić, 

 udeležba na državnem tekmovanju iz znanja geografije (24. 4.)  – Manca 
Poglajen, 

 udeležba na občinskem (8. 4.) in regijskem (16. 4.) Otroškem parlamentu – 
Manca Poglajen, Maja Žibert, 

 projekt Spodbujamo prijateljstvo v 6. a – Anita Mirjanić, 
 mentorstvo študentki Danijeli Sitar na opazovalni praksi – Vanja Arhnaver , 
 Župančičeva frulica (oblikovanje nove pesmi iz verzov Ferija Lainščka) – 

Dajana Maurič, 

 Župančičeva frulica (priprava učencev na deklamacije) – Bojana Kotar, 
Stanislava Sirk, 

 publikacija Zgodbe iz taborišča – Maja Žibert. 
 
MAJ 

 udeležba na državnem tekmovanju za Cankarjevo priznanje (22. 5.) – Bojana 
Kotar, 

 udeležba na državnem tekmovanju iz zgodovine (19. 5.) – Anita Mirjanić, 
 nacionalno preverjanje znanja za 6. in 9. razred (4. 5.)  in sodelovanje pri 

vrednotenju testnih nalog, 
 udeležba na Glasbeni olimpijadi (31. 5.) – Ana Tori, 

 razstava Slovenski izumitelji – Anita Mirjanić, 
 razstava ob 200-letnici Napoleonove smrti – Anita Mirjanić, 
 razstava ob 30-letnici Slovenije – Anita Mirjanić, 
 10 radijskih oddaj na temo Slovenija – Anita Mirjanić. 

 
JUNIJ/JULIJ 

 analize rezultatov NPZ – za 6. r. Darija Kokalj, za 9. r. Bojana Kotar, 
 sodelovanje na KD za 9. r. (Valeta, 15. 6.) – Manca Poglajen, Maria Primožič, 

Maja Žibert, Dajana Maurič, 

 evalvacija dela aktiva, 
 načrtovanje in smernice za delo naprej, 
 obeleženje praznika: dan državnosti (24. 6.) – Vanja Arhnaver (MŠ), Bernarda 

Imperl (Vače), 

 organizacija in analiza delnega KD za 8. r. (Kiparstvo in arhitektura v Litiji, 17. 
6.) – Maria Primožič, 

 sodelovanje na zaključni prireditvi projekta Vodna šola – Ana Tori, 
 fotografska razstava – Ana Tori, 
 voščilo domovini ob 30-letnici (6. a in 6. b); pisanje pesmi, izdelava zastavic – 

Darija Kokalj, 
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 dva videospota ob 30-letnici Slovenije (25. 6.) – MPZ OŠ Gradec, MPZ POŠ 
Vače – Ana Tori, 

 film Slovenski glasbeni ambasadorji – Ana Tori. 
 
Dejavnosti: KULTURNI DNEVI: 

 6.r. (MŠ + V): 
o Muzikal: 25. 9. (6.–9. r. V); 28. 9. (6., 7. r. MŠ); 29. 9. (8., 9. r. MŠ) (V. 

Arhnaver) 
o Primi šolo za roge – šolanje na daljavo: 15. 9. 2020 (aktiv DSP) 

 7.r. (MŠ + V): 
o Učimo se samostojnega učenja družboslovja: 17. 9. 2020 (A. Mirjanić) 
o Muzikal: 25. 9. (6.–9. r. V); 28. 9. (6., 7. r. MŠ); 29. 9. (8., 9. r. MŠ) (V. 

Arhnaver) 

 8.r. (MŠ + V): 
o Kiparstvo in arhitektura: 17. 6. 2020 (M. Primožič); delni KD 
o Muzikal: 25. 9. (6.–9. r. V); 28. 9. (6., 7. r. MŠ); 29. 9. (8., 9. r. MŠ) (V. 

Arhnaver) 
 9.r. (MŠ + V): 

o Muzikal: 25. 9. (6.–9. r. V); 28. 9. (6., 7. r. MŠ); 29. 9. (8., 9. r. MŠ) (V. 
Arhnaver) 

o Valeta: 15. 6. 2021 (M. Poglajen, M. Žibert, D. Maurič, M. Primožič) 
  
GLASBENE DEJAVNOSTI (A. Tori): 

 Delavnica glasbene kompozicije. 
 Snemanje aviza za šolski radio. 
 Sodelovanje na zaključni prireditvi projekta Vodna šola. 

 Dva videospota ob 30-letnici Slovenije. 
 Film Slovenski glasbeni ambasadorji. 

 
LIKOVNE DEJAVNOSTI (M. Primožič) 

 Sodelovanje na likovnih natečajih – celoletno: 
o Državni likovni natečaj: LIKOVNI SVET OTROK 2021. 
o MEDNARODNA KIPARSKA KOLONIJA MLADIH 2021, Daleč je blizu. 
o V  OBJEMU ZVOKA IN SLIKE, likovni natečaj za osnovnošolce, (JSKD). 
o 20. BIENALE OTROŠKE GRAFIKE, Odtisi drugačnega časa.  

 
NATEČAJI (drugih področij): 

 Župančičeva frulica (Stanislava Sirk, Bojana Kotar, Dajana Maurič) 
 
PROJEKTI AKTIVA: 

 SLOVENIJA OB 30-LETNICI OSAMOSVOJITVE (A. Mirjanić) 
 PER ASPERA AD ASTRA – SKOZI TRNJE DO ZVEZD (M. Žibert) 

 eTwinning: Scouts for a better future – Saving the world in a classroom (M. 
Poglajen) 

 
RAZSTAVE: 

 Slovenci v nemških taboriščih (A. Mirjanić) 
 Slovenski izumitelji (A. Mirjanić) 



27 

 

 200-letnica Napoleonove smrti (A. Mirjanić) 
 30-letnica Slovenije (A. Mirjanić) 
 Fotografska razstava (A. Tori) 
 Razstava in ureditev panojev s predstavitvami šolskih projektov (M. Primožič) 

 Spletna razstava PER ASPERA AD ASTRA (M. Žibert) 
 
TEKMOVANJA in DOSEŽKI: 

 Cankarjevo tekmovanje (slovenščina): 9 bronastih, 1 srebrno na državnem 
tekmovanju 

 Geografija: 8  bronastih, 1 zlato na državnem tekmovanju 
 Zgodovina: 5 bronastih, 1 srebrno na državnem tekmovanju 
 Glasbena olimpijada: 5 bronastih, 2 srebrni na državnem tekmovanju 

 dosežki z likovnih natečajev še ni 
 priznanje eTwinning šola 

 
ČASOPIS OKA (Nataša Brezovšček, Maria Primožič) 

 ena spletna in na tiskana izdaja 
 
Opombe: 
Družboslovno-slovenistični aktiv se je sestajal na sestankih, ki jih je sklicala vodja 
aktiva. Sestanki so potekali tudi korespondenčno, preko e-pošte in videokonferenc. 
Po potrebi so se posamezni člani aktiva zbrali na timskih sestankih. 
 

5.3.6.  Aktiv športnih pedagogov 

Vodja strokovnega aktiva: Srečko Somrak 
Število članov aktiva: 7 
Število sestankov aktiva: 4 
 
Realizacija programa: 
V šolskem letu 2020/2021 so bile realizirane nekatere načrtovane dejavnosti: 
 
ŠPORTNI DNEVI: 

 6.RAZRED: 
o POHOD: Petra Kobe 
o SQASHLAND: Nerealiziran 
o PLAVANJE: Nerealiziran 
o POHOD: Petra Kobe 
o ŠPORTNE IGRE: Petra Kobe 

 7. RAZRED: 
o POHOD: Srečko Somrak 
o SQASHLAND: Nerealiziran 
o POHOD: Petra Kobe 
o V CŠOD: Nerealiziran 
o ŠPORTNE IGRE: Petra Kobe 

 8. RAZRED: 
o POHOD: Žiga Korsika 
o SQASHLAND: Nerealiziran 
o POHOD: Žiga Korsika 
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o ATLETIKA: Petra Kobe, Srečko Somrak 
o PREDAJA KLJUČA: Petra Kobe 

 9. RAZRED: 
o POHOD: Srečko Somrak 
o POHOD: Petra Kobe 
o ATLETIKA: Petra Kobe 
o PREDAJA KLJUČA: Petra Kobe 
o PLES: Petra Kobe in razredniki 9. razredov 

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 (14. 9.- 18. 9. 
2020). Vodja je bila Judita Nemeček. Doseženi so bili vsi zastavljeni cilji.  
Zimska šola v naravi ni bila realizirana zaradi dela na daljavo, (Covid-19). 
 
IZVEDBA PLAVALNEGA TEČAJA ZA 3. RAZREDE: 
Plavalnega tečaja za 3. razrede v letošnjem šolskem letu nismo mogli realizirati, 
zaradi epidemije korona virusa, smo pa izvedli plavalni tečaj v zmanjšanem obsegu 
za 4.razrede MŠ in podružnice. To so učenci, ki so lansko šolsko leto obiskovali 
3.razred in jim je tečaj odpadel. 
 
PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE: 
Športni pedagogi smo se udeležili izobraževanj, ki so bila organizirana s strani šole. 
Petra Kobe se je avgusta udeležila študijske skupine v sklopu Športa in seminarja na 
daljavo SLOfit (športnovzgojni karton), tega seminarja se je udeležil tudi Žiga 
Korsika. SLOfit seminar je organizirala Fakulteta za Šport.  
 
PROJEKTI: 
Aktiv športa letos ni imel nobenega projekta, sodelovali smo v projektu Vodna šola 
(pitje tekočin ob telesnem naporu), ki ga je vodila Anita Mikša.  
 
POSODOBITEV ŠPORTNIH REKVIZITOV NA MATIČNI ŠOLI IN PODRUŽNICAH: 
V tem šolskem letu nismo nabavljali nobenih športnih rekvizitov za MŠ in podružnice, 
na MŠ smo kupili tehnico za potrebe ŠV kartona in mrežice za košarkarske koše.  
 
V veliki telovadnici je potrebno zamenjati zaščitno oblogo. Obstoječa je raztrgana in 
pod njo odpada omet. Kot je bilo omenjeno že v lanskoletnem poročilu, bi bila nujna 
tudi zvočna izolacija telovadnice. Potreben je tudi nakup drobnih športnih rekvizitov, 
saj v letošnjem šolskem letu ni bil izveden. 
 
Natančen seznam potreb športnih rekvizitov za prihodnje šolsko leto za MŠ in 
podružnice bo dokončno izoblikovan do septembra 2021. 
 
DRUŽABNA SREČANJA ŠPORTNIH PEDAGOGOV IN OSTALIH UČITELJEV NA ŠOLI 

 Zaključno druženje vseh zaposlenih v ŠRC Reka (2. 7. 2021). 
 Joga za zaposlene je potekala na zunanjih in notranjih površinah, ob sredah 

ob 18.15. 
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI KOT POPESTRITEV POUKA IN MOTIVACIJA UČENCEV 

 Uporaba kratkih  filmov (Tabate, gimnastike, skoka s kolebnico…) in prikaz 
učencem pri pouku na daljavo za dvig motivacije. 

 Interesna dejavnost odbojka za učenke in učence ob petkih.  

 Sodelovanje na tekmovanjih (nogomet, odbojka, košarka). 
 
TEKMOVANJA: 
Vsa omenjena tekmovanja zaradi epidemije korona virusa niso bila izvedena. 

 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 V RAFTINGU 
 DRŽAVNO TEKMOVANJE V VELIKEM KANUJU 

 PODROČNO TEKMOVANJE V ATLETIKI V HRASTNIKU 
Izvedeno je bilo tekmovanje na področju Občine Litije; litijski tek, ki so ga učenci 
tekli na urah športa in doma. Učitelji so zbirali njihovo kilometrino in oddali vodji 
litijskega teka. 
Udeležili smo se šolskega plesnega festivala na področnem nivoju, ki je potekalo na 
daljavo.  
 
ORGANIZACIJA TEKMOVANJ: 
V šolskem letu 2020/21 nismo organizirali nobenega tekmovanja. 
 
IZVEDBA ŠVK TESTIRANJA: 
V mesecu aprilu in maju smo izvedli testiranje za ŠV karton. Podatke smo poslali na 
Fakulteto za šport (SLOfit) in v mesecu maju dobili povratne informacije (rezultate) o 
testiranih učencih.  
 
ŠPORTNI PROGRAM ZLATI SONČEK IN KRPAN: 
Oba programa sta se izvajala med rednimi urami športa na MŠ in podružnicah 
posamezne dejavnosti pa so bile izvedene tudi izven rednega pouku ali ob sobotah 
(pohod). 
 
DELO Z NADARJENIMI: 
Načrtovan je bil rafting za učence 8. in 9. razredov ob podpori Rafting kluba Vidra iz 
Litije. Dejavnost ni bila realizirana zaradi epidemije. 
 
EVALVACIJA DELA NA DALJAVO:  

 V času dela na daljavo smo člani aktiva dobro sodelovali, preko 
videokonferenc. Tedensko smo bili večkrat v stikih.  

 Sodelovali smo tudi na videokonferencah Športnih pedagogov Slovenije, kjer 
smo sledili vsem priporočilom za delo na daljavo pri pouku športa 

 
Pomembnejši sklepi: 
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 Menjava vodje aktiva. Nova vodja aktiva bo Nuška Mlekuž. 
 V LŠN in ZŠN gremo vsi športni pedagogi. 
 ZŠN se bo v januarju 2021 izvedla na Krvavcu. 
 En športni dan v vsakem razredu (6.r – 9.r) je planiran v Squashlandu v 

Ljubljani. 
 Šolski kros za 1. – 5. razred se bo izvedel na igrišču Zgornji Log. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Še naprej bomo sodelovali z lokalnimi športnimi društvi in zavodi.  
 V šolo bi vpeljali nadstandardni program skupnega poučevanja razredne 

učiteljice in športnega pedagoga v prvem triletju (vsaj ena ura tedensko). 

 Sodelovanje na šolskih športnih tekmovanjih. 
 Sodelovanje z drugimi aktivi. 

 
 

5.3.7.  Aktiv OPB 

Vodja strokovnega aktiva: Urška Pišek 
Število članov aktiva: 15 
Število sestankov aktiva: 6 
 
Realizacija programa: 
V šolskem letu 2020 – 2021 smo izvedli 6 sestankov aktiva OPB (nekaj v živo, nekaj 
videokonferenčno). Teme, ki smo jih določili v začetku šolskega leta, so se med 
šolskem letom spremenile zaradi šolanja na daljavo. 
 
Izvedli smo tudi oba projekta: Šolski vrtiček in Vodna šola. 
 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Priprava načrta za delo na daljavo. 
 Ohranitev trenutnega načina dela (starši ne prihajajo v šolo, velike proste igre 

in gibanja na svežem zraku…..). 
 Ohranitev projekta Šolski vrtiček in nadgradnja le tega 

 

5.3.8.  Aktiv dodatne strokovne pomoči 

Vodja strokovnega aktiva: Andreja Bregar Rop 
Število članov aktiva: 13 
Število sestankov aktiva: 9  
 
Realizacija programa: 

 timski sestanki s starši ob začetku šolskega leta in predstavitev IP-jev, 
 uspešno delo z učenci na daljavo (motivacija za učenje, učna pomoč, psiho-

socialna pomoč, organizacija dela, stik z učiteljem…) in podpora staršem pri 
dopolnjevanju in prevzemanju vloge »učitelja« (odnosi v družini, vzgojna 
problematika, uporaba tehnologije… ), 

 RU na temo zlorabe IKT, zdrav način življenja (gibanje, prehrana, skrb za 
ohranjanje socialne povezanosti), 
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 v okviru projekta »Migalnice« smo spodbujale, širile in vnašale gibalne 
aktivnosti v redni pouk, z didaktičnimi pripomočki za razvoj motoričnih 
spretnosti (tudi z video posnetki, v času pouka na daljavo), 

 izvedle delavnice v okviru projekta »Primi šolo za roge«, 

 udeležile smo se  izobraževanja s kognitivnim orodjem za urjenje pozornosti – 
»Neurobeans« (Gregor Bohnec) - znanja bomo prenašale na učence PS v 
novem šolskem letu, 

 udeležile smo se  »Neon« izobraževanja, ki se bo izvajalo še v novem šolskem 
letu na temo medvrstniškega nasilja. Znanja bomo v okviru delavnic prenašale 
med učence 2., 4. in 7. razreda, z namenom ustvarjanja pozitivne šolske klime 
in zagotavljanja občutka varnosti za vse učence, 

 izvajale pomoč in svetovanje v primeru učenca s SUT, 
 redne evalvacije, 
 timski sestanki s starši ob zaključku šolskega leta z analizo dela ter 

načrtovanjem dela za prihodnje šolsko leto, 

 priprava dokumentacije za usmerjanje in preverjanje odločb, 
 delo z nadarjenimi učenci, 
 sodelovanje s študentom-praktikantom, ki je v okviru obvezne prakse nudil 

učno podporo tudi v času dela na daljavo, 

 prenova in poenotenje obrazcev IP za RS in PS, 
 študij strokovne literature in skrb za osebno rast. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 srečanja s starši in otroki v okviru »Šole za starše« - na področju 
senzomotoričnega razvoja, 

 srečanje s starši s vsebino ozaveščanja o različnih motnjah in primanjkljajih, 
 vnašanje aktivnega procesa (učenje z gibanjem) na predmetni stopnji in 

poglabljanje pomena gibalnih aktivnosti za optimalen, celosten in zdrav razvoj 
otroka, 

 vikend za učence DSP, 
 krepitev timskega sodelovanja med učitelji posameznih aktivov, 
 okrepitev vloge koordinatorja v timskem delu, 
 priprava učencev na življenje-z učenci sledile cilju, da učenje ni samo sedenje 

in branje, ampak obračanje kamna in spraševanje, kaj je pod njim, 

 dan brez zaslona (sodelovanje). 
 
 

5.4. Poročilo o delu Sveta šole 

Svet zavoda OŠ Gradec sestavljajo naslednji člani: 
 Petra Bukovšek Batič, Karel Jurjevec in Renata Razboršek (predstavniki 

ustanoviteljice), 

 Nada Golouh (Aleš Bregar po izteku mandata Nadi Golouh), Sebastjan Gorenc 
in Janez Žgajnar (predstavniki staršev) ter 

 Mateja Gorše, Anita Kušar, Urška Pišek, Tadeja Resnik in Tanja Vesel 
(predstavniki zaposlenih). 

 
Člani Sveta zavoda OŠ Gradec so se v šolskem letu 2020/2021 sestali na dveh rednih 
ter štirih korespondenčnih sejah.  
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Svet zavoda OŠ Gradec se je v šolskem letu 2020/2021 prvič sestal 5. 10. 2020 na 
33. (redni) seji, na kateri so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 33. redne seje Sveta zavoda OŠ 
Gradec. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje Renati Razboršek, Petri 
Bukovšek Batič in  Karlu Jurjevcu mandat v Svetu zavoda OŠ Gradec za čas do 
zaključka tega mandatnega obdobja. 

 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 31. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 32. korespondenčne seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 5: Svet zavoda se je seznanil s Poročilom o realizaciji LDN  OŠ 
Gradec za šolsko leto 2019/2020. Svet zavoda potrjuje Poročilo o realizaciji 
LDN OŠ Gradec za šolsko leto 2019/2020. 

 SKLEP št. 6: Svet zavoda potrjuje Letni delovni načrt OŠ Gradec za šolsko leto 
2020/2021. 

 SKLEP št. 7: Svet zavoda prekine 5. točko dnevnega reda in zadevo preda v 
reševanje ravnatelju in predstavnici sindikata. 

 SKLEP št. 8: Ravnatelj in sindikalna zaupnica seznanita člane sveta zavoda na 
naslednji redni seji z dogovorjenimi rešitvami. 

 SKLEP št. 9: V skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje 
(SNR1000.SLO.DNR, tč. III) svet zavoda odobri, da se dejavnost notranjega 
revidiranja v javnem zavodu zagotavlja z zunanjim izvajalcem storitev 
notranjega revidiranja. 

 SKLEP št. 10: V skladu z Usmeritvami za državno notranje revidiranje 
(SNR2020.SLO.DNR v povezavi s točko 7. 3.) se je svet zavoda seznanil z 
letnim načrtom notranje revizije za leto 2020 in ga potrjuje v predlagani 
vsebini. 

 SKLEP št. 11: Svet zavoda potrjuje nov cenik za uporabo in najem prostorov 
ter druge storitve za šolsko leto 2020/21. 

 
34. seja Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je potekala od 4. 1. 2021 do 12. 1. 2021, je bila 
korespondenčna. Sprejet je bil sklep: 

 SKLEP  – 34 KS :  Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 33. redne 
seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 
35. seja Sveta zavoda OŠ Gradec, ki je potekala od 26. 1. 2021 do 2. 2. 2021, je bila 
prav tako korespondenčna. Sprejet je bil sklep: 

 SKLEP  – 35 KS :  Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 27. redne 
seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 
Na 36. redni seji, 19. 2. 2021, so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 SKLEP št. 1: Svet zavoda potrjuje dnevni red 36. (redne) seje Sveta zavoda 
OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 34. (korespondenčne) seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 
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 SKLEP št. 3: Svet zavoda potrjuje zapisnik in sklep 35. (korespondenčne) seje 
Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 SKLEP št. 4: Svet zavoda potrjuje Letno poročilo OŠ Gradec za leto 2020. 
 SKLEP št. 5: Svet zavoda potrjuje Inventurno poročilo OŠ Gradec za leto 2020. 
 SKLEP št. 6: Del sredstev presežka prihodkov nad odhodki v višini 7.614,22 € 

se v letu 2021 nameni za  nakup osnovnih sredstev, drobnega inventarja in 
investicijsko  vzdrževanje. 

 SKLEP št. 7: Svet zavoda potrjuje Finančni načrt za leto 2021 in plan po 
denarnem toku. 

 SKLEP št. 8: Svet zavoda potrjuje Kadrovski načrt za leto 2021. 
 SKLEP št. 9: Svet zavoda potrjuje Pravilnik o računovodstvu. 
 SKLEP št. 10: Svet zavoda se je seznanil z dogovorom med ravnateljem in 

sindikalno zaupnico OŠ Gradec o izplačevanju dodatkov za 6., 7. ter vsak 
naslednji delovni dan in se s sklenjenim dogovorom strinja. 

 SKLEP št. 11: Člani sveta zavoda bodo ocene za ugotavljanje delovne 
uspešnosti ravnatelja podali tajno. 

 SKLEP št. 12: Člani sveta zavoda so se dogovorili, da bodo % za izplačilo 
redne delovne uspešnosti ravnatelja določili na podlagi ocene redne delovne 
uspešnosti po naslednjem kriteriju: 

 
 SKLEP št. 13: Člani sveta zavoda za pregled in analizo obrazcev za 

ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja imenujejo naslednje člane sveta 
zavoda: 

o predstavnica zaposlenih Tanja Vesel, 
o predstavnica ustanoviteljice Petra Bukovšek Batić, 
o predstavnih staršev Sebastjan Gorenc. 

 UGOTOVITVENI SKLEP št. 14: Na podlagi meril za ugotavljanje delovne 
uspešnosti ravnateljev je g. Damjan Štrus za leto 2020 skladno z obdobjem 
opravljanja funkcije dosegel  94 %  vrednost. 

o Realizacija obsega programa         23,5% 
o Kakovost izvedbe programa                32,9% 
o Razvojna naravnanost zavoda         32,8% 
o Zagotavljanje materialnih pogojev     4,5% 

 SKLEP št. 15: Svet zavoda je v skladu s tretjim odstavkom 22. a člena ZSPJS 
in na podlagi ugotovljene vrednosti delovne uspešnosti za leto 2020 določil 
višino dela plače za redno delovno uspešnost ravnatelja g. Damjana Štrusa za 
obdobje od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020 v višini   4,8 %  polletne mase njegove 
osnovne plače. 
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Na 37. (korespondenčni) seji (30. 3. 2021 – 6. 4. 2021) smo s sklepom potrdili 
zapisnik 36. redne seje sveta zavoda. 

 SKLEP  – 37 KS: Svet zavoda OŠ Gradec potrjuje zapisnik in sklepe 36. redne 
seje Sveta zavoda OŠ Gradec. 

 
Na 38. (korespondenčni) seji Sveta Zavoda, 23. 8. 2021 – 30. 8. 2021, smo člani 
sprejeli sklep: 

 SKLEP – 38 KS: Svet zavoda OŠ Gradec sprejema načrt dela Sveta zavoda OŠ 
Gradec za šolsko leto 2021/22. 

 
Zapisniki sej so objavljeni na spletni strani šole: 
https://www.osgradec.si/category/svet-sole/. 
Vsi sprejeti pravni akti so bili objavljeni na oglasnih deskah vseh podružničnih šol in 
matične šole. 

Poročilo je pripravila predsednica Sveta zavoda OŠ Gradec Mateja Gorše 
 

5.5. Poročilo o delu Sveta staršev 

Svet staršev OŠ Gradec je v šolskem letu 2020/2021 izvedel štiri seje sveta staršev. 
Zaradi edinstvene situacije s COVID-19 so bile tri seje – druga, tretja in četrta 
dopisne. 
 
Na 1. seji Sveta staršev OŠ Gradec so bile obravnavane naslednje vsebine:  

 Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2019/2020. 
 Letni delovni načrt OŠ Gradec za šol. leto 2020/2021. 
 Predlog ravnatelja nadstandardnih storitev OŠ Gradec za šol. leto 2020/2021. 
 Šolski sklad. 
 Izvolitev predsedniškega odbora sveta staršev. 
 Izvolitev oziroma potrditev predstavnika sveta staršev za komunikacijo z 

občino. 
 Pristojnosti in naloge predstavnikov sveta staršev. 

 
Na 2. seji Sveta staršev OŠ Gradec je Svet staršev dal pobudo o ponovnem 
razmisleku za nadaljevanje šolanja v učilnicah na OŠ Gradec na pristojne službe. 
 
Na 3. seji Sveta staršev OŠ Gradec se je seznanil z Letnim poročilom 2020 ter 
Finančnim načrtom 2021, izvolil člana v Svet zavoda in podaljšal predsednici sveta 
staršev mandat do 30. 09. 2021. 
 
Na 4. 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 
2021/2022. 
 
Na vseh sejah sveta staršev so bile obravnavane tudi pobude, predlogi, mnenja in 
vprašanja staršev.  
 
Zapisniki sej in pripadajočo gradivo se nahaja spletni stani šole 
http://www.osgradec.si/category/svet-starsev/ 
 

https://www.osgradec.si/category/svet-sole/
http://www.osgradec.si/category/svet-starsev/
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Poročilo sta pripravila predsednica Sveta staršev OŠ Gradec Nada Golouh in 
namestnik predsednice Aleš Bregar. 

 

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 686 684 99,71 

1.B 686 684 99,71 

2.A 782 784 100,26 

2.B 782 782 100,00 

3.A 816 812 99,51 

3.B 816 817 100,12 

4.A 816 826 101,23 

4.B 816 823 100,86 

5.A 884 888 100,45 

5.B 884 910,5 103,00 

6.A 884 910 102,94 

6.B 884 908 102,71 

6.C 884 916 103,62 

7.A 867 896 103,34 

7.B 867 897 103,46 

7.C 867 893 103,00 

8.A 886 909,5 102,65 

8.B 886 907,5 102,43 

9.A 806 854 105,96 

9.B 806 858 106,45 

9.C 806 862 106,95 

 

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

1.+3.V 816 812 99,51 

2.V 782 781 99,87 

4.V 816,5 828 101,41 

5.V 884 874 98,87 

6.V 884 908 102,71 

7.V 867 884 101,96 

8.V 884 894 101,13 

9.V 806 849 105,33 

 

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

1.+2.H 782 785 100,38 

3. + 4H 816 819 100,37 

5.H 884 885 100,11 
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Razred Načrtovano št. ur Realizirano št. ur Realizacija v % 

1.+2.K 782 781 99,87 

3.K 816 821 100,61 

4.+5.K 884 880 99,55 

 

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

1. +2 J 782 786 100,51 

3.J 816 821 100,61 

4.J 816 818 100,25 

5.J 884 884 100,00 

 

6.2. Realizacija izbirnih predmetov 

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

Nemščina 1 68 74 108,82 

Likovno snovanje 2 34 34 100,00 

Urejanje besedil 34 36 105,88 

Sodobna priprava hrane 68 66 97,06 

Filmska vzgoja 1 34 38 111,76 

Nemščina 2 68 74 108,82 

Računalniška omrežja 31 36 116,13 

Raziskovanje org. v domači 
okolici 

34 38 111,76 

Izbrani šport - odbojka 68 66 97,06 

Multimedija 34 32 94,12 

Obdelava gradiv les 34 34 100,00 

Varstvo pred nar. in drug. 
Nesrečami 

34 36 105,88 

Poskusi v kemiji 34 32 94,12 

Filmska vzgoja 2 34 32 94,12 

Likovno snovanje 3 31 32 103,23 

Nemščina 3 62 67 108,06 

Šport za zdravje 62 66 106,45 

Načini prehranjevanja 31 32 103,23 

Šport za sprostitev 68 70 102,94 

Retorika 31 36 116,13 

Matematične delavnice 8 - V 34 37 108,82 

Sodobna priprava hrane - V 34 36 105,88 

Šport za zdravje - V 34 35 102,94 

Šport za sprostitev - V 31 31 100,00 

Izbrani šport – odbojka - V 34 36 105,88 

Nemščina 1,2 - V 68 66 97,06 

Načini prehranjevanja - V 34 34 100,00 
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Matematične delavnice 9 - V 31 34 109,68 

Likovno snovanje  34 31 91,18 

 

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

Angleščina - H 68 73 107,35 

Angleščina - V 68 65 95,59 

Angleščina - MŠ 136 140 102,94 

Računalništvo - MŠ 68 69 101,47 

Računalništvo - V 35 35 100,00 

Šport - V 68 66 97,06 

Šport - K 34 37 108,82 

Šport - H 34 35 102,94 

Šport - J 34 35 102,94 

Šport - MŠ 68 69 101,47 

Tehnika - MŠ 34 35 102,94 

Nemščina - MŠ 68 69 101,47 

 

6.3. Realizacija nadstandardnih dejavnosti 

6.3.1. Ekskurzije v tujino: 
Realizirali: 

 Erasmus+ (7 dni v Romuniji) – julij 2021 
 
Nismo realizirali zaradi epidemije koronavirusa: 

 Večdnevno ekskurzijo v London  
 Ekskurzijo v nemško govorečo deželo 

 
6.3.2.  Bivanja v naravi in plavalni tečaj 

Realizirali smo: 

 Letno šolo v naravi—Žusterna Koper za 5.r. 
 Vikend za nadarjene CŠOD Breženka (7.-9. razred MŠ in POŠ Vače) 
 Plavalni tečaj za učence 4. razredov MŠ in POŠ Vače (Bazen Pungrt Šmartno 

pri Litiji) 
 
Nismo realizirali zaradi epidemije koronavirusa: 

 Bivanje v naravi v CŠOD Cerkno za 4. razred 

 Bivanje v naravi v CŠOD Vojsko za 7. razred 
 Zimska šola v naravi za 6. razred (Krvavec) 
 Plavalni tečaj za 3. razred (Bazen Pungrt Šmartno pri Litiji) 
 Pevski vikend—CŠOD Dom Prvine 
 Naravoslovni vikend na Vačah za učence 2. triade 
 Vikend za učence z DSP – CŠOD Dom Vojsko 
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6.4. Poročilo o delu z nadarjenimi učenci 

Načrtnega in usmerjenega dela z nadarjenimi učenci smo se lotili na področjih šport, 
jezikoslovje, naravoslovje, umetnost, družboslovje, socialne veščine in mednarodna 
izmenjava. Zaradi epidemije nekatere načrtovane dejavnosti niso bile realizirane. 
 
Analiza dela z nadarjenimi učenci po področjih: 

 
6.4.1. Področje: ŠPORT 

Naslov vsebine: RAFTING (8. IN 9. RAZRED) 
Nosilca: Žiga Korsika in Srečko Somrak 
Opis realizirane vsebine: ni bilo realizirano 
 

6.4.2. Področje: JEZIKOSLOVJE 
Naslov vsebine: MERRY MONOPOLY (OD 1. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ) 
Nosilec: Luka Lavrin 
Opis realizirane vsebine: ni bilo realizirano 
 
Naslov vsebine: NA OLIMPIADO! (4. IN 5. RAZRED, TUDI POŠ) 
Nosilec: Luka Lavrin 
Opis realizirane vsebine: ni bilo realizirano 
 

6.4.3. Področje: NARAVOSLOVJE 
Naslov vsebine: NOČNO OPAZOVANJE NEBA S PRIPOVEDOVANJEM ZGODB 
IN GRŠKE MITOLOGIJE (OD 6. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ) 
Nosilke: Katja Kotar, Anja Knežević in Anita Mirjanić 
Opis realizirane vsebine: 

 vsebina ni zajela nočnega opazovanja neba, zaradi zaprtja države. Sodelujoči 
učenci so prek vsebin na daljavo spoznali lego pomembnih ozvezdij in spoznali 
zgodbe iz Grške mitologije, ki so povezane z značilnimi ozvezdji, 

 učenci so v oddaji Miti in ozvezdja (18. 12. 2020), ki je potekala v živo 
predstavili ozvezdja in mite povezane z njimi. 

Sodelovali so naslednji učenci: Johana Jelnikar Artenjak, Matic Gorenc, Gašper Šef, 
Emma Semec, Naja Vatovec Lovše, Zoja Rokavec, Rok Žnideršič,  Ema Kukovica, Tjaš 
Dorn Vehovec, Mark Klinc, učenci 1. in 2. razreda 
 
Naslov vsebine: MLADI KUHARJI (OD 6. DO 9. RAZREDA) 
Nosilka: Marija Grabnar 
Opis realizirane vsebine: 

 učenci so pripravili bezgov sirup, ki smo ga degustirali na Vodnem dnevu, 22. 
6. 2021. 

 
Naslov vsebine: NARAVOSLOVNI VIKEND NA POŠ VAČE (OD 4. DO 6. 
RAZREDA, TUDI POŠ) 
Nosilki: Jana Isoski in Astrid Žibert 
Opis realizirane vsebine: ni bilo realizirano 
 
Naslov vsebine: POLETNA ŠOLA LOGIKE (OD 6. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ) 
Nosilka: Astrid Žibert 
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Opis realizirane vsebine: 

 v okviru poletne šole so učenci reševali lingvistične naloge, naloge iz izjavne 
logike ter razne razvedrilne logične naloge, 

 učenci so se naučili nekaj novega, predvsem zanimivo je bilo reševanje nalog 
hitori, 

 sodelovalo je 10 učencev in bivši učenec Lovro Klinc, 

 realizirano v terminu od 17. do 21. 8. 2020. 
 
Naslov vsebine: NARAVOSLOVNI VIKEND CŠOD BREŽENKA  – Morska 
raziskovanja in potepanja (OD 7. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ) 
Nosilec: Jernej Grdun 
Opis realizirane vsebine: 

 učenci so v naravi raziskovali in opravili veliko eksperimentalnega dela, 
 učenci so krepili medsebojne vezi in se veliko družili, 

 tabora se je udeležilo 16 učencev, 
 realizirano v terminu od 2. 10. do 4. 10. 2020. 

 
Naslov vsebine: TEKMOVANJE OB DNEVU ŠTEVILA PI (OD 7. DO 9. 
RAZREDA, TUDI POŠ) 
Nosilec: Katja Kotar v sodelovanju z Gimnazijo Litija 
Opis realizirane vsebine: ni bilo relizirano 
 
Naslov vsebine: MLADI VRTNARJI (OD 6. DO 9. RAZREDA) 
Nosilka: Marijana Sebastijan 
Opis realizirane vsebine: ni bilo realizirano 
 

6.4.4. Področje: UMETNOST 
Naslov vsebine: SNEMANJE V STUDIU (OD 6. DO 9. RAZREDA) 
Nosilka: Ana Tori 
Opis realizirane vsebine: ni bilo realizirano 
 
Naslov vsebine: GLASBA V SAMOSTOJNI SLOVENIJI (8. IN 9. RAZRED) 
Nosilka: Ana Tori 
Opis realizirane vsebine: 

 učenci Eva Ostrež, Zoja Rokavec, Žiga Lokar, Jaša Končar, Anja Kranjec, Neža 
Kranjec so se posvetili raziskovanju različnih zvrsti glasbe (klasična glasba, 
narodno-zabavna glasba, filmska glasba), ki jo ustvarjajo ali poustvarjajo 
slovenski glasbeniki. Usmerili smo se v glasbenike, ki so uspeli izven Slovenije. 
K sodelovanju smo povabili Heleno Fojkar Zupančič, domačinko in svetovno 
priznano zborovodkinjo. Nastal je 20-minutni film Slovenski glasbeni 
ambasadorji, ki se je predvajal 30. 6. 2021, 

 aktivnost realizirana v terminu med aprilom in junijem 2021. 
 
Naslov vsebine: SLIKARSKE UMETNINE (sodelovanje v likovnih natečajih) 
Nosilka: Maria Primožič 
Opis realizirane vsebine: 

 državni likovni natečaj: Likovni svet otrok, 
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 sodelovali so: Svit Pokorn, 6. b, Johana Jelnikar Artenjak, 6. b, Matic Gorenc, 
6. b, Vane Kukovica, 6. b, Kaja Vozelj, 6. a, 

 realizirano v obdobju med februarjem in junijem 2021. 
 
Naslov vsebine: 14. MEDNARODNA KIPARSKA KOLONIJA MLADIH 2021 
Nosilka: Maria Primožič 
Opis realizirane vsebine: 

 Daleč je blizu, 
 sodelovali so: Aldina Halkić, 9. b, Ajra Erminio Juvan, 9. a, Neli Tancer, 9. b, 

Jan Dušak, 9. c. 
 
Naslov vsebine: V  OBJEMU ZVOKA IN SLIKE 
Nosilka: Maria Primožič 
Opis realizirane vsebine: 

 likovni natečaj za osnovnošolce, (JSKD), 
 sodelovali so: Tristan Tori, 6. v, Nika Starin, 6. b, Kristina Pirc, 6. b, Katja 

Breceljnik, 6. b, Jure Debevec, 6. b, Maks Vrhovec, 6. v, Natja Juvan, 6. v. 
 
Naslov vsebine: 20. BIENALE OTROŠKE GRAFIKE 
Nosilka: Maria Primožič 
Opis realizirane vsebine: 

 Odtisi drugačnega časa, 
 sodelovali so: Daša Brovč, 8. a, Ensad Duranovič, 8. a, Lina Verbajs, 7. b, Jan 

Jakopič, 7. b, Štefan Golouh, 7. a. 
 

6.4.5. Področje: SOCIALNE VEŠČINE 
 
Naslov vsebine: TRENING SOCIALNIH VEŠČIN (OD 6. DO 9. RAZREDA) 
Nosilki: Katarina Poglajen in Aleksandra Krnc 
Opis realizirane vsebine: ni bilo realizirano 
 
Naslov vsebine: MALE SIVE CELICE (ZA 6. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ) 
Nosilki: Marjeta Žagar Rupar in Petra Obermajer 
Opis realizirane vsebine: 

 učenci so se pripravljali na tekmovanje Male sive celice, 
 realizirano v oktobru 2020. 

 
Naslov vsebine: SPOZNAJMO SVET GLUHIH - osnove slovenskega 
znakovnega jezika (OD 6. DO 9. RAZREDA) 
Nosilci: Karin Kovačič, Maruša Gajić in Roman Demir, tolmač slovenskega 
znakovnega jezika 
Opis realizirane vsebine: 

 učenci so spoznali različnost drugačnih ljudi in življenje gluhih in naglušnih 
oseb, 

 spoznavali so močna področja ter ovire gluhih in naglušnih oseb, 
 učenci so se naučili enoročne abecede in osnove slovenskega znakovnega 

jezika: kako se predstaviti, učenje posameznih kretenj (npr. za določene 
barve, živali, dejanja, predmete, 
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 sodelovalo je 24 učencev, 
 dejavnost je bila realizirana 15. 10. 2020 

 
6.4.6. Področje: DRUŽBOSLOVJE 

Naslov vsebine: ZGODOVINSKA EKSKURZIJA V BOLNICO FRANJO IN 
OGLED BEVKOVE DOMAČIJE (OD 6. DO 9. RAZREDA, TUDI POŠ) 
Nosilki: Anita Mirjanić in Manca Poglajen 
Opis realizirane vsebine: ni bilo realzirano 
 
Naslov vsebine: PROJEKT OB 30 LETNICI OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE (OD 
6. DO 9. RAZREDA) 
Nosilke: Anita Mirjanić, Anja Knežević in Manca Poglajen 
Opis realizirane vsebine: 

 učenci so raziskovali kulturološke, zgodovinske, glasbene, likovne, knjižne in 
geografske zakonitosti Slovenije in politična dogajanja, ki so pripeljala do 
samostojne Slovenije, 

 učenci so za vsako črko, ki je v imenu Slovenija predstavili zanimivosti, 
 v mesecu maju so potekale radijske oddaje na temo Slovenija, 
 3. 6. 2021 je potekalo odprtje razstave Ob 30 letnici samostojne Slovenije, 
 25. 6. 2021 smo izvedli pohod na Geoss 
 dejavnosti so potekale od oktobra 2020 do 25. 6. 2021. 

 
Naslov vsebine: KROŽEK ZA RAZMIŠLJANJE (OD 6. DO 9. RAZREDA) 
Nosilec: Darija Kokalj 
Opis realizirane vsebine: ni bilo realizirano 
 
Naslov vsebine: AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO (8. IN 9. RAZRED, TUDI POŠ) 
Nosilki: Anita Mirjanić in Manca Poglajen 
Opis realizirane vsebine: ni bilo realizirano 
 

6.4.7. Področje: MEDNARODNA IZMENJAVA 
Naslov vsebine: SKUPNOSTI, KI PODPIRAJO MLADE 
Nosilec: Barbara Toš 
Opis realizirane vsebine: ni bilo realizirano 

Celotno poročilo je zbrala in uredila Anita Mirjanić 
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6.5. Poročilo o rezultatih NPZ v 6. razredih 

 
 

6.5.1. Slovenščina 6.R 

 
Šestošolci OŠ Gradec so za 0,16 odstotne točke zaostali za državnim povprečjem. 
Uspeh NPZ po končani drugi triadi je vezan na poučevanje in učenje v vseh treh letih 
te triade. 
 
NALOGE, KI SO JIH UČENCI PISALI SLABŠE OD DRŽAVNEGA POVPREČJA 
V primerjavi z državnim povprečjem so učenci OŠ Gradec minimalno odstopali  
navzdol. Šlo je za nalogi razumevanja, povzemanja iz besedila in tvorbno nalogo, pri 
kateri se je vrednotil tudi pravopis. 
 
NALOGE, KI SO JIH UČENCI PISALI BOLJŠE OD DRŽAVNEGA POVPREČJA 
Ugotavljam, da so učenci OŠ Gradec glede na državno povprečje boljše reševali 
naloge nižjih, pa tudi višjih taksonomskih stopenj (analiza, sinteza in vrednotenje). 
 
ANALIZA POSAMEZNIH UČITELJEV: 
 
Darija Kokalj, 6. a: 

 Učenci 6. a so boljše od ostalih šestošolcev v državi reševali polodprte naloge, 
ki so preverjale slogovno, pravopisno in poimenovalno zmožnost ter pri 
umetnostnih besedilih nalogo, ki je preverjala razumevanje in vrednotenje ter 
sklepanje na podlagi prebranega. 

 Učenci 6.a so slabše od državnega povprečja reševali naloge prepoznavanja 
besednih vrst in prepoznavanja časovnih sosledij, ki še niso bile utrjene. 
Minimalno so od državnega povprečja odstopali tudi pri tvorbni nalogi s 
podanimi vsebinskimi izhodišči, ki so bila tudi pravopisno nekoliko slabše 
oblikovana. 

 Ob umetnostnem besedilu se je za nekoliko pomanjkljivo izkazalo 
literarnovedno znanje, prepoznavanje ustreznega dogajalnega prostora in 
ustrezna utemeljitev na podlagi razumevanja besedila. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Z učenci smo rešili en primer testa NPZ iz preteklih let. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
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o Delo v 6.a je celo leto potekalo dobro; učenci so bili odzivni in 
motivirani pri pouku na daljavo in v šoli. Le dva učenca sta imela 
nekoliko večje težave zaradi nedela oz. psihofizičnih posledic šolanja na 
daljavo. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o V bodoče se ohrani redno pregledovanje domačih nalog, pregled rešitev 

rešenih NPZ. 
 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 

o Z učenci bi šla večkrat v računalnico, da bi skupaj reševali primere NPZ 
iz preteklih let. Več pozornosti bi namenila ciljem prepoznavanja 
besednih vrst in jim dala tudi večji poudarek pri UOC. 

o Zagotovo pa so nujni redni letni sestanki z učiteljicami 4. in 5. r. 
 
Darija Kokalj, 6. b: 

 Učenci so bolje od ostalih šestošolcev v Sloveniji reševali naloge, ki so 
preverjale pravopisno zmožnost ter branje, doživljanje, razumevanje in 
vrednotenje UB; gre za cilje nižjih taksonomskih stopenj (znanje, razumevanje 
in uporaba), ki so načeloma značilni za NPZ. 

 Učenci so nekoliko slabše od državnega povprečja reševali nalogi 
prepoznavanja besednih vrst, ki sta bili zaradi dela na daljavo slabše utrjeni. 
Pri umetnostnih besedilih pa so slabše reševali nalogi razumevanja in 
vrednotenja UB ter eno od nalog tudi zato, ker se je hkrati vrednotila tudi 
pravopisna zmožnost, ki ni dopuščala nobenih napak. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Z učenci smo rešili en primer NPZ iz preteklih let. Učenci so bili za delo 

motivirani. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Delo v razredu pri slovenščini je potekalo dobro. Tako delo na daljavo 

in pouk v razredu je tekel nemoteno, razen posameznikov, ki so 
zahtevali nekoliko več pozornosti in energije učitelja. Učenci so za delo 
motivirani. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o V bodoče se ohrani redno pregledovanje domačih nalog, pregled rešitev 

rešenih NPZ. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o Z učenci bi šla večkrat v računalnico, da bi skupaj reševali primere NPZ 

iz preteklih let. Več pozornosti bi namenila ciljem prepoznavanja 
besednih vrst in jih dala tudi večji poudarek pri UOC.  Zagotovo pa so 
nujni redni letni sestanki z učiteljicami 4. in 5. r. 

 
Vanja Arhnaver, 6. c: 

 Učenci so bolje reševali tvorbno nalogo, tudi pri pravopisnem delu so bili 
uspešni. Prav tako so bile bolje reševane naloge zaprtega tipa, pri katerih so 
morali le izbrati pravilni odgovor oz. ga prepisati iz besedila. 

 Učenci so slabše reševali predvsem tiste naloge v prvem in drugem delu, ki so 
se nanašale na razumevanje umetnostnega in neumetnostnega besedila. 
Menim, da učenci premalo berejo (skromno besedišče), navodila in besedila 
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preberejo nenatančno, kar posledično privede do slabšega razumevanja 
prebranega. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Na NPZ se učenci posebej ne pripravljajo, so pa tipi nalog pisnih 

ocenjevanj znanja podobni kot pri NPZ. Učencem vedno pokažem 
povezavo do preizkusov preteklih let, pred pisanjem pa dobijo tudi 
primer NPZ za reševanje, ki ga skupaj pregledamo. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Vsi učenci v skupini so bili pozitivni, povprečna zaključna ocena je bila 

3,65. Učenci so imeli pozitiven odnos do učiteljice in predmeta, vendar 
niso bili vsi motivirani za domače delo oziroma učenje. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE: 
o podobni tipi nalog pri pisnih ocenjevanjih znanja, 
o motivacija učencev in pozitiven odnos do dela, 
o reševanje preizkusov preteklih let. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o Nimam drugih predlogov 

 
Dajana Maurič, 6. v: 

 Prav zaradi dela na daljavo smo letos dali večji poudarek na pravilno tvorjenje 
besedil ob uporabi računalnika (računalniško opismenjevanje, pisno tvorjenje 
neumetnostnih in umetnostnih besedil (17. naloga), besedilna zvrstnost, 
utrjevanje pravopisa (16. naloga), urjenje poimenovalne zmožnosti (10. 
naloga) poteka ob branju pravljic (umetnih, ljudskih, tujih …), ki jim načrtno 
namenim prvi mesec šolskega leta. 

 Znanje je letos umanjkalo predvsem pri prepoznavanju besednih vrst zaradi 
dela na daljavo. Tako nismo prišli do razlage prislova (12 naloga, 1. del), 
neosebnih glagolskih oblik (14. naloga, 1. del), uporaba neosebnih glagolskih 
oblik (15. naloga, 1. del). Pri 1. in 8. nalogi, 2. del je učencem umanjkala 
recepcijska zmožnost, predvsem razumevanje besedila. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Način pristopa k pisanju NPZ in priprave na NPZ še nimam čisto 

izdelane, zato se bom vzdržala komentarja. 
o Tako priprave na NPZ kot tudi usmerjanje učencev k pisanju NPZ bom 

naredila na osnovi analiz za šolsko leto 2021/22. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Delo pri predmetu SLJ je bilo zadovoljivo. Z učenci smo v septembru 

prav zaradi pravljic vzpostavili pristen in zaupljiv odnos, ki se je 
poglabljal skozi celo leto (tudi pri delu na daljavo). 

o Umanjkala pa je razlaga bolj abstraktne snovi (besedne vrste, 
skladnja), ki sem jo izvajala počasi in previdno, da ne bi povzročila 
odpora do predmeta kot takega. 

o Prepričana pa sem, da sem pripravila dobro osnovo za nadaljnje delo. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o Omogočanje doživljajske plati literature, vzpodbujanje besedne 

izraznosti, vzpodbujanje govorne zmožnosti, učenje abstraktnih pojmov 
skozi domišljijske asociacije. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
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o Znotraj predmeta ponuditi paleto dejavnosti, aktivnosti, razlag, 
vzpodbud, novosti … kjer učenec lahko prepozna lastne potenciale, 
skozi katere se lahko celoviteje razvija. 

 

6.5.2. Matematika 6.R 

 
Na NPZ v 6. razredu je bilo prijavljenih 71 učencev OŠ Gradec. NPZ se je udeležilo 68 
učencev (prisotnost: 95,8%). Odsotni so bili 3 učenci (odsotnost: 4,2%). 
 
Učenci 6.razreda so vse naloge NPZ rešili bolj uspešno kot učenci v državi. 

 Največje odstopanje navzgor je pri nalogah 3 (geometrijski elementi in pojmi 
– izvajanje rutinskih postopkov ter poznavanje in razumevanje pojmov in 
dejstev – kratki zaprti odgovori – razdalja, vzporednost, pravokotnost) in 6 
(geometrija in merjenje ter matematični problemi in problemi z življenjskimi 
situacijami – poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev, izvajanje rutinskih 
in  kompleksnih postopkov, reševanje in raziskovanje problemov – kratki 
polodprti odgovori  –  ploščina, obseg). 

 Najmanjše odstopanje navzgor je pri nalogah 4 (aritmetika in algebra, 
računske operacije in njihove lastnosti ter matematični problemi in problemi z 
življenjskimi situacijami – poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev, 
izvajanje rutinskih postopkov, reševanje in raziskovanje problemov – kratki 
zaprti odgovori – starost na številskem poltraku) in 5 (racionalna števila – 
poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev, uporaba kompleksnih 
postopkov ter reševanje in raziskovanje problemov – izbirni tip z enim ali več 
pravilnimi odgovori in kratki zaprti odgovori – prikazovanje ulomkov). 

 
ANALIZA POSAMEZNIH UČITELJEV 
 
Tina Hojnik, 6. a: 

 Učenci 6.a so vse naloge NPZ rešili bolj uspešno kot učenci v državi. 

 Največje odstopanje navzgor je pri nalogah 3 (geometrijski elementi in pojmi) 
in 8 (matematični problemi in problemi z življenjskimi situacijami ter računske 
operacije in njihove lastnosti). 

 Najmanjše odstopanje navzgor je pri nalogah 4 (računske operacije in njihove 
lastnosti) in 5 (racionalna števila). 

 Uspešnost učencev 6.a pri reševanju posameznih nalog: 
o Zaznano majhno odstopanje navzdol pri učencih 6.a je pri naslednjih 

delih nalog: 1b (pisno odštevanje velikih števil), 4d (matematični 
problemi – starost), 5b2 (deli likov) in 7a (vzorci – dopolnjevanje 
preglednice). 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o med poukom smo ponavljali za nazaj in v obravnave novih vsebin 

vključevali predhodna znanja, 
o učence sem navajala na naloge, kjer je pred reševanjem naloge 

potreben logičen razmislek kaj naloga pričakuje ali iznajdljivost 
(nekatere naloge v NPZ), da lahko potem učenec pokaže svoje znanje 
matematike, 

o učence sem navajala, da imajo omejen čas reševanja nalog, 
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o 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 nekaj nalog iz NPZ (e-banka nalog NPZ) med utrjevanji in 
preverjanji znanja (učenci so pridobili občutek za sestavo in težavnost 
nalog), 

o učenci so k NPZ pristopili kot k pisanju POZ (Za pisanje NPZ sta bila 
najmanj motivirana dva učenca, ki pa sta edina pisala NPZ več kot 2% 
nižje od državnega povprečja. En učenec ima velike težave s 
samostojnostjo in motivacijo, drugi učenec pa je imel težave med 
izobraževanjem na daljavo, saj je neredno in neodgovorno opravljal 
samostojno delo.). 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Pri urah sem skušala zagotoviti maksimalen napredek posameznika 

tako pri izobraževanju na daljavo, kot tudi pri pouku v šoli. Vzorčne 
naloge posamezne vsebine, ki jo obravnavamo, že pred obravnavo 
razdelim v skupine MSZ, TSZ in ZSZ ter jih predstavim učencem, da 
imajo občutek, katera znanja zahteva posamezna stopnja znanj. 
Določim tudi znanja in veščine, ki bi jih naj učenci pridobili 
frontalno/samostojno. Učencem skušam predstaviti svoj način 
razmišljanja, potem pa jih spodbujam k iskanju njihovih načinov 
razmišljanja. Opažen napredek posameznega učenca si beležim. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o načini priprave na NPZ zapisani zgoraj, 
o v primeru izobraževanja na daljavo ponovno aktivno vključevanje 

učencev v razlago in reševanje primerov, 
o sledenje samostojnemu delu učencev in opravljanju domačih nalog, 
o pri pouku navajanje hitrejših učencev, da občasno, z dovoljenjem, 

pomagajo pri reševanju počasnejšim učencem, ki tako dobijo dodatno 
individualno razlago sošolca, učenci, ki pomagajo, pa dobijo priložnost, 
da svoje razumevanje ubesedijo med razlago sošolcem, 

o občasno diferencirano delo v razredu, ki omogoča doseganje rutinskega 
znanja učencem s težavami pri matematiki že pri pouku ter večji 
napredek učencev, ki imajo pri matematiki višje cilje in sposobnosti. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o Vse zgoraj zapisane aktivnosti nameravam izvajati tudi v prihodnjem 

šolskem letu. 
 
Katja Kotar, 6. b: 

 Nalogi, ki so jo učenci rešili v največjem odstopanju od slovenskega povprečja 
sta bili nalogi 5.b in 5.c. Nalogi sta preverjali kako dobro učenci na liku 
prepoznajo dele celote oziroma jih ustrezno pobarvajo glede na dani ulomek. 

 Med nalogi, ki so ju učenci 6.b rešili bolje od slovenskega povprečja zagotovo 
sodita 1.d in 2.a. Pri nalogi 1.d so učenci po velikosti urejali decimalna števila, 
pri 2.a pa je bilo potrebno poznavanje postopka (pravila) za množenje oz. 
deljenje števila s potenco števila 10. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
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o Ob samem reševanju letošnjih NPZ-jev (MAT) je nadzorna učiteljica v 
razredu opazila, da učenci rešijo naloge na hitro, ne pregledajo, k 
nalogam se ne vračajo več nazaj. Če se jim je zazdelo, da naloge ne 
znajo rešiti, niso vlagali truda ampak so jo brez premisleka izpustili. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o V tem razredu je kar nekaj učencev, ki bi, glede na svoje sposobnosti 

(matematične), lahko marsikdaj dosegli več, a se zaradi premalo 
notranje motivacije ne odločijo za dodaten napor. Vsekakor bo moj cilj 
v prihodnjem šolskem letu spodbuditi te učence, da se bodo na 
matematičnem področju bolj zavzeli in dosegali boljše rezultate ter 
krepili matematične veščine in znanje. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o konstantna ponovitev snovi za nazaj skozi celotno šolsko leto, 
o ponavljanje, preverjanje in ocenjevanje znanja osnovnih računskih 

operacij večkrat med šolskim letom, 
o poudarek na branju besedilnih nalog z razumevanjem 

(podčrtovanje/izpis ključnih podatkov, skica itd.). 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o načrtovanje aktivnosti za izboljšanje razumevanja matematike, pogovori 

o različnih strategijah reševanja problemskih nalog, ter poudarjanje 
pomena vnaprejšnje ocene rezultatov, saj učenci (tudi uspešnejši) 
pogosto ne zaznajo popolne nesmiselnosti rezultata, ker v svoje rešitve 
premalokrat dvomijo, 

o večkratno reševanje posameznih nalog NPZ. 
 
Karmen Ležić, 6. c: 

 V primerjavi z državnim povprečjem so učenci 6. C slabše reševali nalogo 7 in 
8. 

o 7. naloga: Ta naloga je preverjala reševanje matematičnega problema z 
življenjsko situacijo. 

o 8. naloga: Naloga je preverjala strategijo reševanja besedilnih nalog z 
življenjsko situacijo. Potrebno je bilo pretvarjati merske enote in nato z 
njimi računati. 

 V primerjavi z državnim povprečjem so učenci 6. C bolje reševali nalogo 5 in 
9. 

o 5. naloga: Ta naloga je preverjala poznavanje in razumevanje pojmov 
in dejstev v povezavi z deli celote. Na modelu je bilo potrebno 
prepoznati dele celote. 

o 9. naloga: Ta naloga je s številskim izrazom preverjala uporabo 
postopka za reševanje številskih izrazov v katerih nastopajo decimalna 
števila. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Učenci so se na NPZ pripravljali tekom celega šolskega leta saj so 

pogosto med poukom reševali naloge NPZ preteklih let, ki so bile 
vezane na tekočo snov. Učence sem seznanila z namenom pisanja NPZ 
vendar kljub temu nekateri učenci še vedno niso bili dovolj motivirani. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
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o V razredu je precej učencev, ki jim matematika predstavlja izziv, zato 
smo veliko časa pri pouku namenili utrjevanju snovi. Kmalu po začetku 
šolskega leta smo pričeli z delom na daljavo, kar je še upočasnilo 
napredek nekaterih učencev. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o Med poukom bomo zagotovo med utrjevanjem reševali naloge NPZ 

preteklih let. V kolikor bo pouk potekal v šoli bomo nekaj ur pred NPZ 
namenili intenzivni pripravi in ponovitvi učnih vsebin, ki so vezane na 
NPZ. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o Glede na analizo letošnjega NPZ bom zagotovo še več časa namenila 

reševanju besedilnih nalog z življenjskimi situacijami. 
 
Astrid Žibert, 6. v: 

 Naloge, ki so slabše reševane so povezane z racionalnimi števili in izvajanjem 
računskih operacij. Snov je bila obravnavana bolj na začetku šolskega leta in 
utrjevana čez celo šolsko leto. Največ težav imajo učenci z deljenjem 
decimalnih števil. 

 Naloge, ki so jih učenci uspešno reševali, so geometrijske – tema je 
obravnavana že v petem razredu osnovne šole, v šestem temo še dodatno 
utrjujemo. Zelo dobro so reševali tudi naloge s pretvarjanjem in besedilne 
naloge – to pripisujem temu, da so učenci podobno nalogo že reševali, saj je 
bila v e-banki nalog RIC. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Z učenci smo se na NPZ pripravljali preko celega šolskega leta, reševali 

smo naloge preteklih NPZ-jev pri preverjanjih in ocenjevanjih, učence 
sem na videokonferencah frontalno opozarjala na napake, ki so se 
pogosteje pojavljale. Dva preizkusa NPZ so imeli tudi za domačo nalogo 
v aprilu oziroma maju. Pred samim reševanjem nacionalnega 
preverjanja znanja smo se pogovorili in se strinjali, da želimo dober 
rezultat. Učencem sem obljubila nagrado ob dobrem rezultatu – 
zaključevanje navzgor v primeru, da bodo med oceno. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Učenci so se dela pri matematiki lotili z odgovornostjo, med delom na 

daljavo smo sicer na začetku imeli nekaj težav, vendar smo jih s 
pogovorom z učenci in njihovi starši uspešno odpravili. Redno so delali 
domače naloge, pri pouku so zelo dobro sodelovali in spremljali 
obravnavano temo. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o Še vedno bom uporabljala e-banko nalog za pripravo delovnih listov, 

preverjanj, ocenjevanj. Pomembno se mi zdi tudi ponavljanje 
obravnavanih snovi večkrat čez leto, ne samo ob koncu posameznega 
poglavja. Učenci bodo tudi v prihodnje rešili vsaj dve poli NPZ, da 
dobijo občutek o nalogah in samem poteku pisnega preizkusa. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o V sedmem razredu bomo še ponavljali računanje z decimalnimi števili – 

naloge s preverjanjem teh ciljev bodo vsebovane na preverjanjih in 
ocenjevanjih. Učence, ki bodo v naslednjem letu v sedmem razredu, 
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bom tudi na začetku šolskega leta opozorila na naloge, ki niso bile 
dobro reševane. 

 

6.5.3. Angleščina 6.R 

 
Učenci so slabše reševali postavki A.2.1, A.2.2 in A.2.6. pri slušnem razumevanju. 
Očitno niso znali povezati stavkov z eno izmed 3 slik, ki so jih imeli na razpolago za 
obkrožit.  
Pri postavki B.1.6 naloge bralnega razumevanja so napačno izbrali odgovor na 
vprašanje »Why does a rhino attack so quickly« Izbirali so med »It can't see / hear / 
smell well.« Niso natančno prebrali zadnjega odstavka besedila. 
Pri postavki B.2.3 bralnega razumevanja niso pravilno vstavili manjkajočega dela 
povedi iz nabora 10 možnih variant. 
 
Učenci so bolje reševali sledeče postavke nalog: 

 A.1.5 Slušna naloga, pravilno so izbrali ime otroka, ki ima hobi slikanje 
(painting). Pri nalogi bralnega razumevanja so pri postavki B.2.2 so pravilno 
izbrali drugi del povedi iz nabora 10 verzij. 

 Pri nalogi poznavanja besedišča so bili boljši v postavki C.2A.1 (izbor 
aktivnosti, ki jo izvaja oseba na sliki iz nabora besed). Boljši so bili v postavki 
C.2B.1 (pravilen zapis besede CAKE) in C.2B.2 (pravilen zapis besede YEAR). 

ANALIZA POSAMEZNIH UČITELJEV 
 
Adrijana Šelj, 6. a: 

 Slabše reševane naloge so raznolike. Gre za posamične postavke: pri postavki 
A.2.1., ki je bila slušna naloga, učenci niso ustrezno povezali slike s stavkom. 
Pri postavki B.2.6. niso pravilno dopolnili drugega dela stavka. Pri postavki 
C.2B.5 niso pravilno vstavili besede v vrzel v nalogi z naborom besed. 

 Pri slušni nalogi A.2.5 so bolje povezali sliko s slišanim stavkom. Pri postavki 
B.2.1 in B.2.5 so bolje dopolnili drugo polovico stavka iz izbora. Pri postavki 
C.2B.2 so znali pravilno napisati besedo »cake«. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Na NPZ se nismo posebej pripravljali. Pri pouku smo rešili dva izvoda 

starih NPZ-jev, da so učenci dobili občutek, kako reševanje NPZ poteka. 
Skupaj smo pregledali rešitve in se pogovorili o strategiji reševanja 
nalog. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Učenci 6. a so zgledno sodelovali pri urah pouka, saj so za delo zelo 

motivirani. 
 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

o Podobno kot letos – poskusno bomo pisali dva NPZ-jev, spodbujala pa 
jih bom tudi k samostojnemu domačemu delu. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o Besedila in naloge starih NPZ-jev bom vključevala v utrjevanja in 

ocenjevanja znanja. 
 
Adrijana Šelj, 6. b: 
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 Slabše reševane naloge so naloge slušnega in bralnega razumevanja. Gre za 
posamične postavke: Pri postavki A.1.6 učenci niso ustrezno povezali slike s 
stavkom, pri postavki A.2.6. niso pravilno izbrali slike, ki ustreza vsebini 
besedila.  Pri postavki B.1.6. niso razumeli besedila, pri postavkah B.2.3, B.2.4  
in B.2.6. povedi niso pravilno dopolnili. 

 Bolje so reševali naloge, povezane z besediščem. Pri slušni nalogi A.2.4 so 
bolje povezali sliko s slišanim stavkom. V  nalogi C. 1.4 so znali pravilno 
vstaviti besedo v vrzel. V postavkah C.2A.1 in v C.2A.2 so bolje prepoznali 
besedi »carrying« in »clapping« ter ju ustrezno povezali s sliko. V postavki 
C.2B.2 so znali pravilno napisati besedo »year«. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Na NPZ se nismo posebej pripravljali. Pri pouku smo rešili dva izvoda 

starih NPZ-jev, da so učenci dobili občutek, kako reševanje NPZ poteka. 
Skupaj smo pregledali rešitve in se pogovorili o strategiji reševanja 
nalog. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Učenci 6. b so izredno dinamična skupina, ki zavzeto sodeluje pri 

komunikaciji med poukom. 
 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 

o Podobno kot letos – poskusno bomo pisali dva NPZ-jev, spodbujala pa 
jih bom tudi k samostojnemu domačemu delu. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o Besedila in naloge starih NPZ-jev bom vključevala v utrjevanja in 

ocenjevanja znanja. 
 
Luka Lavrin, 6. c: 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Učenci so se pripravili na NPZ prek redne snovi, s strukturo NPZ-ja in 

tipi nalog pa so se seznanili v mesecu marcu in aprilu. Pisali so 2 NPZ-ja 
iz prejšnjih let. Učenci so vestno rešili NPZ, niso pa naredili realne 
samopresoje, ko so popravili rezultate. Povprečen rezultat rešenih NPZ-
jev je bil 15 % višji kot je bil rezultat na letošnjem NPZ-ju. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Tekom leta smo posvetili pozornost samostojnemu delu in delu v 

skupinah. Nadzorovanega slušnega razumevanja je bilo manj, kar se je 
tudi videlo na nižjih dosežkih pri nalogah slušnega razumevanja. V 
prihodnje bom učence bolj spodbujal k samostojnemu slušnemu 
razumevanju in preverjanju, ali so prav razumeli navodila. Učenci so z 
veseljem uporabljali Word Wall, kjer so napisali neznane besede, se urili 
v oblikovanju slovarčka in razlikovati med samostalniki, pridevniki in 
glagoli. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o Ohranil bom seznanitev učencev s cilji, ki so predstavljeni v dovolj 

preprostem jeziku. Proti koncu šolskega leta sem se poslužil tedenskega 
načrta dela, ki je učencem omogočil pregled, kaj naj bi predelali v 
določenem tednu. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
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o Tekom poletja bom oblikoval procesna in vsebinska merila uspešnosti 
za zastavljene cilje, kar bo učencem omogočilo večjo samostojnost pri 
delu in usmeritev, kaj je naslednja naloga, da napredujejo. S tem 
pričakujem, da bo napredek večji in učenci bodo s pomočjo tega dobili 
bolj kakovostno povratno informacijo. 

 
Irena Kokalj, 6. v: 

 Slabše reševane naloge so raznolike. Gre za posamične postavke: pri postavki 
A.2.4., ki je bila slušna naloga, učenci niso ustrezno povezali slike s stavkom. 
Pri postavki B.2.6. niso pravilno dopolnili drugega dela stavka. Pri postavkah 
C.1.3 in C.1.4 niso pravilno vstavili besed v vrzeli v nalogi z naborom besed. 
Pri postavki D. Vsebina pa so verjetno pri vodenem pisnem sestavku slabo 
razvili postavke ali kakšne niso niti omenili. 

 Pri slušni nalogi A.2.5 so bolje povezali sliko s slišanim stavkom. Pri postavki 
B.2.2 in B.2.5 pri bralnem razumevanju so bolje dopolnili drugo polovico 
stavka iz izbora. Pri postavki Besedišče C.2A.6 so bolje prepoznali besedo 
»barking« in jo ustrezno povezali s sliko. V postavki 2B.4 so znali pravilno 
napisati besedo »piano«. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Na NPZ se nismo posebej pripravljali, razen 1x v okviru pouka, ko smo 

rešili 1 izvod starih NPZ-jev, da so učenci dobili občutek, kako reševanje 
NPZ poteka. Skupno smo pregledali rešitve in se pogovorili o strategiji 
reševanja nalog. Spodbujala sem jih tudi k samostojnemu reševanju 
starih NPZ in vsakodnevnemu poslušanju angleških vsebin na internetu 
za urjenje v poslušanju angleških besedil (tista v učbeniku so mnogo 
lažja, krajša in veliko bolj razumljiva kot na NPZ). Posebej sem jim še 
predstavila strategije reševanja posameznih tipov nalog in pomembnost 
upoštevanja posameznih postavk pri pisnem sestavku. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Pri urah TJA smo v 6. v na začetku leta zelo dobro sodelovali, bili so 

najbolj priden razred na POŠ Vače. Ko se je pričelo DND, so se 
povečale težave glede sprotnega dela in discipline pisanja in oddajanja 
DN oz. dodeljenih nalog (1 na teden ali na 14 dni, ki so jo reševali 
online v MS Teams). S pomočjo razredničarke in učiteljic DSP ter šolske 
svetovalne delavke, ki so imele z učenci več pogovorov glede 
angleščine in opravljanja njihovih obveznosti, so se razmere uredile. V 
navezi sem bila tudi z nekaterimi starši, ki so morali nekatere 
posamične učence močno spodbujati k sprotnemu delu. Obisk Dop. p. 
je bil slab, kljub opozorilom in stalnim pozivom. Sicer pa sem z 
rezultatom NPZ zadovoljna. 

o 3 učenci zaradi bolezni NPZ niso pisali. Mislim, da bi ti trije morda lahko 
še malo dvignili povprečje, saj so bili to učenci z odlično oz. prav dobro 
oceno. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o Podobno kot letos – poskusno pisanje 1 NPZ in spodbujanje k 

samostojnemu delu doma. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
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o Vključevanje besedil in nalog iz starih NPZ v utrjevanja in ocenjevanja 
znanja. 

o Predlagam, da se učencem, ki imajo ugotovljeno »funkcionalno 
nepismenost« že v slovenskem jeziku, odsvetuje pisanje NPZ iz tujega 
jezika, ker kljub prilagojenim kriterijem ocenjevanja NPZ ne bodo 
dosegli zadovoljivega rezultata, ampak bo prišlo zgolj do velikega 
upada skupnega razrednega in šolskega povprečja. Običajno dosegajo 
taki učenci na NPZ okrog 5-10%. 

 

6.6. Poročilo o rezultatih NPZ v 9. razredih 

 
 

 
 

6.6.1. Slovenščina 9.R 

 
Naloge, ki so bile v povprečju slabše reševane kot na državni ravni:  

 
 
Naloge, ki so bile v povprečju bolje reševane kot na državni ravni: 

 
 
DODANA VREDNOST: - 0,94 
Pri analizi dodane vrednosti se za vse učence v Sloveniji izračuna tipičen napredek 
med dosežki v 6. in 9. razredu (rdeča črta). Za posameznega učenca se nato 
izračuna razlika med njegovim dejanskim in napovedanim dosežkom v 9. razredu. 
Dodana vrednost – 0,94 pomeni, da so naši učenci v povprečju dosegli slab odstotek 
slabši rezultat kot je bilo predvideno glede na njihov rezultat v 6. razredu.  
 

Naloga Postavka SLO Šola SLO Šola Razlika Zmožnost Vrsta naloge Taksonomska stopnja

1.10 1.10.B 0,27 0,19 0,27 0,19 -0,08 Jezikovna zmožnost Tvorbna naloga Znanje/poznavanje; Razumevanje, uporaba

2.01 2.01 0,48 0,41 0,48 0,41 -0,07 Slogovna zmožnost Zaprta naloga Znanje/poznavanje

2.09 2.09 0,29 0,22 0,29 0,22 -0,07 Slogovna zmožnost Polodprta naloga Razumevanje, uporaba

Točke (povp.) Indeks težavnosti Vsebinski podatki

Naloga Postavka SLO Šola SLO Šola Razlika Zmožnost Vrsta naloge Taksonomska stopnja

1.01 1.01.b 0,51 0,62 0,51 0,62 0,11 Literarnovedno znanje; Recepcijska 

zmožnost ob umetnostnem besedilu - 

Polodprta naloga Znanje/poznavanje; Razumevanje, uporaba

2.04 2.04 0,61 0,73 0,61 0,73 0,12 Zmožnost sprejemanja neumetnostnega 

besedila - branje, razumevanje, vrednotenje

Zaprta naloga Razumevanje, uporaba

2.06 2.06 0,52 0,73 0,52 0,73 0,21 Zmožnost sprejemanja neumetnostnega 

besedila - branje, razumevanje, vrednotenje

Zaprta naloga Razumevanje, uporaba

2.14 2.14.a 0,77 0,94 0,77 0,94 0,17 Metajezikovna zmožnost Zaprta naloga Znanje/poznavanje

Točke (povp.) Indeks težavnosti Vsebinski podatki
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ANALIZA POSAMEZNIH UČITELJEV 
 
Vanja Arhnaver, 9.1. MUS: 

 Učenci so najslabše reševali 10.B nalogo v prvem delu, pri kateri se je 
preverjalo znanje pravopisa, 9. nalogo v drugem delu, kjer so morali 
prepoznati rabo narekovajev pri prenesenem pomenu besednih zvez, in 11. 
nalogo v drugem delu, pri kateri se je preverjalo poznavanje oz. raba slovarja. 
Menim, da učenci tvorijo manj besedil, premalo tudi berejo leposlovje, 
posledično slabše poznajo pravopisna pravila. 

 Učenci so najbolje reševali 5. nalogo v prvem delu, pri kateri se je preverjalo 
razumevanje umetnostnega besedila, 6. in 7. nalogo drugega dela, kjer se je 
preverjalo razumevanje neumetnostnega besedila, in 14. nalogo v drugem 
delu, ki se je nanašala na znanje slovnice. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Na NPZ se učenci posebej ne pripravljajo, so pa tipi nalog pisnih 

ocenjevanj znanja podobni kot pri NPZ. Učencem vedno pokažem 
povezavo do preizkusov preteklih let, pred pisanjem pa dobijo tudi 
primer NPZ za reševanje, ki ga skupaj pregledamo. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Vsi učenci v skupini so bili pozitivni, povprečna zaključna ocena je bila 

3,2. Učenci so imeli pozitiven odnos do učiteljice in predmeta, vendar 
niso bili vsi motivirani za domače delo oziroma učenje. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE: 
o podobni tipi nalog pri pisnih ocenjevanjih znanja, 
o motivacija učencev in pozitiven odnos do dela, 
o reševanje preizkusov preteklih let. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o Nimam drugih predlogov. 

 
Bojana Kotar, 9. 2. MUS: 

 Učenci so bolje od državnega povprečja reševali predvsem naloge zaprtega 
tipa, med njimi tri, kjer je bilo potrebno izbirati med ponujenimi odgovori. 
Dobro so reševali tudi naloge, kjer je bilo potrebno poiskati točno določen 
podatek v besedilu. Presenetljivo dobro so reševali tudi tvorbno nalogo pri 
umetnostnem delu, kjer so morali napisati oznako glavnega junaka, kar je zelo 
pogosta dejavnost pri obravnavi umetnostnih besedil pri pouku. Dobro so 
reševali tudi nalogo, kjer se je preverjalo njihovo literarnovedno znanje – 
povezati so morali avtorje z njihovimi deli – kar smo učiteljice slovenščine tudi 
ocenjevale pri pouku. 

 Naloge, ki so jih reševali slabše od državnega povprečja, odstopajo zelo malo. 
Gre predvsem za naloge polodprtega tipa, kjer so morali določene ugotovitve 
utemeljiti s svojimi besedami, pri čemer pa so učenci okornejši, težje se 
izražajo. Težje jim je tudi ugotoviti in utemeljiti namen besedila, kar 
ugotavljamo tudi pri pouku samem. Slabše so se izkazali tudi pri pravopisni oz. 
jezikovni pravilnosti zapisanega pri tvorbni nalogi. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Posebnih priprav na NPZ ni bilo, je pa dobrodošlo, da se učenci z njim 

seznanijo. Zato jim vsako leto pokažem dostop do spletne strani RIC-a, 
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kjer najdejo teste prejšnjih let. V aprilu so učenci prejeli izvod NPZ iz 
leta 2016, ki so ga reševali doma, nato pa je sledila analiza pri pouku. 
Učenci so reševali poskusni test bolj površno (ali pa ga sploh niso), 
izogibali so se nalogam, ki zahtevajo več kot le kratke odgovore. 

o Dobro je tudi učence opozoriti na določene načine vrednotenja nalog, 
npr. če se naloga, kjer morajo v povedi zapisati odgovor, točkuje z 2 
točkama, je ena točka namenjena vrednotenju pravopisne in jezikovne 
pravilnosti. Torej morajo biti učenci pozorni na to, kako odgovor 
zapišejo. 

o Učenci so tipov nalog iz NPZ navajeni, saj se pri sestavljanju preizkusov 
učiteljice poslužujemo banke nalog RIC-a, poleg tega pa tudi pri sami 
obravnavi tako umetnostnih kot neumetnostnih besedil dajemo 
podobne naloge. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o V učni skupini je bilo 17 učencev, učni uspeh je bil 100 %, povprečna 

zaključna ocena pa 3,23. Po večini učenci z doseganjem minimalnih 
standardov znanj niso imeli težav, razen enega, ki pa je bil s pomočjo 
individualnih ur in dopolnilnega pouka uspešen. Delo v tej manjši učni 
skupini je bilo prijetno, potekalo je brez večjih težav. Tudi v času 
šolanja na daljavo je delo v večini potekalo brez posebnosti. Nekateri 
učenci so sicer potrebovali malce več spodbude za oddajo nalog ali za 
vključitev k dopolnilnemu pouku. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o Vsekakor bomo z dosedanjim delom nadaljevale tudi v prihodnje in 

izvajale vse, kar sem zapisala v prvem delu poročila. 
 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 

o Ohranjale oz. še bolj spodbujale bomo motivacijo učencev in njihov 
pozitiven odnos do dela, tudi do NPZ. 

 
Darija Kokalj, 9. 3. MUS: 

 Učenci so nekoliko slabše reševali naloge, kjer so morali sklepati na podlagi 
recepcije besedil. Težave imajo pri razlikovanju uporabe med glagoloma moči 
in morati. Malo težav je bilo pri nalogah zaprtega tipa (npr. poimenovanje 
odvisnika). 

 Učenci so pisali bolje od državnega povprečja tako zaprte kot tudi polodprte 
tipe naloge, ki so preverjale slogovno zmožnost, zlasti branje, razumevanje in 
vrednotenje NUB ter naloge, ki so preverjale prepoznavanje besednih vrst. 
Ravno tako so bili učenci uspešni pri pisanju tvorbne naloge, ki so jo tudi 
pravopisno pravilno reševali. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Učence sem tekom šolskega leta pri reševanju nalog v delovnem 

zvezku opozarjala, da gre za naloge, ki pridejo v poštev pri reševanju 
NPZ, to smo zapisali tudi v delovni zvezek (tudi med šolanjem na 
daljavo). Učenci pa so glede na lastno motivacijo zelo različno 
sprejemali pisanje NPZ. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Delo v skupini je potekalo v skladu s pričakovanji. V času pouka na 

daljavo sta imela veliko tehničnih in učnih težav dva učenca.  V skladu z 
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navedenim je rezultat na NPZ primerljiv z vloženim trudom teh dveh 
učencev. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o Še naprej bom ohranjala opozarjanje na naloge, ki so podobne tistim iz 

delovnega zvezka. Z učenci bomo reševali tudi stare primere NPZ. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o V bodoče se bom bolj posluževala nalog iz programa Orka in na podlagi 

opravljene analize tipov slabše reševanih nalog več pozornosti 
usmerjala na te konkretne naloge. Enako bom te tipe nalog vključevala 
tudi v POZ-e, ki jih bom sestavljala. 

 
Nataša Brezovšček, 9.4. MUS: 

 Postavke, ki so bile bolje reševane: 
o (2.11.a) Iz slovarskega sestavka so izpisali ustrezno razlago. Pri urah 

slovenščine sem jih navajala na natančno branje navodil. 
o (2.14.a) Učenci so prepoznali število stavkov v dani povedi. V MUS-u 

smo veliko vadili priredno in podredno zloženo poved. 
o Tudi 14. b) naloga se nanaša na znanje o odvisnikih 

 Postavke, ki so bile slabše reševane: 
o (1.02) Učenci niso natančno prebrali umetnostnega besedila oz. razbrali 

ustreznega odgovora. 
o (1.06) Učenci s svojimi besedami niso ustrezno razbrali podčrtane 

besedne zveze. 
o (1.10 B) Učenci imajo težave s pisanjem zaokroženih besedil. Le-tega je 

pri pouku premalo. Pri deseti nalogi so besedilo napisali s številnimi 
jezikovnimi napakami ali slogovno neustrezno. 

o (2.15.a) Pri omenjeni nalogi se ponovno vidi neustrezno smiselno 
dopolnjevanje stavkov s podatki iz izhodiščnega besedila. Razlog je 
površno branje besedila. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Reševali smo NPZ-je preteklih šolskih let. Učence smo opozorile na 

različne tipe nalog in na pozorno branje izhodiščnih besedil. Vse pisne 
preizkuse znanja delamo po zgledu NPZ-jev. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Vsi učenci so pozitivni, ker so dosegli minimalne učne cilje (Almina 

Alagić, Clea Hagenbuch, Maj Horvat, David Juvančič). Omenjeni učenci 
so s težavo dosegli minimalne učne cilje. Realizacija ob koncu šolskega 
leta je 104 %. 

o Zelo uspešne učenke so bile Nuša Šef, Ela Kasli in Pina Lucija Golouh. 
o Učenci Maj Jovanovič, Vit Mavretič, Jaka Vrhovec, David Juvančič in Maj 

Horvat so se v času pouka na daljavo slabo odzivali in niso redno 
oddajali dodeljenih nalog. Ob vrnitvi v šolske klopi se je stanje 
izboljšalo. 

o Učenki Pina Lucija Golouh in Nuša Šef sta bili v učni skupini evidentirani 
kot nadarjeni. Obiskovali sta dodatni pouk, reševali sta zahtevnejše 
naloge in občasno pomagali sošolcem 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o Reševanje NPZ-jev preteklih šolskih let. Motivacija učencev. 
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 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o Nadaljevale bomo z dobro prakso in motiviranjem učencev. 

 
Dajana Maurič, 9. v: 

 Učenci so se manj izkazali pri poimenovalni zmožnosti (predvsem pri 
slovarskem geslu, ker je bila razlaga v 7. razredu precej oddaljena) in 
tvorjenju besedila in bolj pri jezikovni zmožnosti ter sprejemanju 
neumetnostnih besedil. 

 V razredu je bilo samo nekaj dobrih bralcev, pa še tisti so brali bolj ljubiteljsko. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Priprave na NPZ so potekale skozi celo šolsko leto, in sicer skozi pisanje 

spisov ob DB ter s testi, ki so pripravljeni na podoben način kot NPZ. 
 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 

o Letošnje šolsko leto je bilo zaradi dela na daljavo zelo posebno. Učenci 
so izkazali dobro predznanje. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o Več spisov ob DB, spodbujanje učencev k branju, analizi leposlovja in h 

kritičnemu razmišljanju. 
 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 

o Poglobljen odnos do literature, razumevanje slovnice. 
 

6.6.2. Matematika 9.R 

 
Nekoliko slabše so bile reševane naloge 1, 8 in 9. 

 1. naloga: Pri tej nalogi so imeli učenci največ težav pri množenju decimalnih 
števil. Gre predvsem za rutinske postopke računskih operacij in njihovih 
lastnosti. 

 8. naloga: Pri tej nalogi so morali učenci prepoznati in razumeti geometrijske 
elemente in pojme (tetiva). Rešiti so morali besedilno nalogo v povezavi s 
krogom (obseg in ploščina krožnega izseka). 

 9. naloga: Pri tej nalogi gre za rutinski postopek, ko so morali učenci 
izračunati aritmetično sredino. 

 
Dobro pa je bila reševana naloga 5.  

 5. naloga: Pri tej nalogi so morali učenci pretvoriti merske enote na izbrano 
enoto ter izračunati površino in prostornino prizme. 

 
Pri analizi dodane vrednosti ugotovimo, da so učenci OŠ Gradec naloge reševali 
slabše od napovedanih dosežkov glede na rezultat NPZ v 6. razredu. 
 
ANALIZA POSAMEZNIH UČITELJEV 
 
Tina Hojnik, 9.1. MUS: 

 V skupini 9.1. MUS je bilo 17 učencev. NPZ nista pisala 2 učenca: Lea Štros, 
9.a in Rinor Qenaj, 9.b. 

 Ocene učencev 9.1. MUS so v 9. razredu praviloma ostale enake kot v 6. 
razredu. Le 2 učenca sta dosegla za 1 višjo oceno. Povprečje učencev 9.1. 
MUS pri NPZ matematika se je v 9. razredu v primerjavi s 6. razredom znižalo. 
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(Prav tako se je za 4,3% znižalo državno povprečje NPZ in za 10,3% šolsko 
povprečje NPZ.) 

 Učenci 9.1. MUS so prvih 5 nalog NPZ rešili bolj uspešno kot učenci v državi, 
zadnje 4 naloge pa slabše kot učenci v državi. Največje odstopanje navzgor je 
pri nalogi 4 (izrazi, enačbe in neenačbe), največje odstopanje navzdol pa pri 
nalogi 8 (krožni izsek – geometrijski elementi in pojmi). 

 Največje odstopanje navzgor pri učencih skupine 9.1. MUS je pri delu naloge 
4b2 (enačbe in neenačbe – uporaba kompleksnih postopkov – kratki zaprti 
odgovori – s premislekom rešijo enačbe in neenačbe). 

 Največje odstopanje navzdol pri učencih skupine 9.1. MUS je pri delih nalog 
7a3 (računske operacije in njihove lastnosti – reševanje in raziskovanje 
problemov – kratki polodprti odgovori – ocenijo rezultat in izračunajo 
natančno vrednost številskega izraza) in 9b (obdelava podatkov – poznavanje 
in razumevanje pojmov in dejstev – kratki zaprti odgovori – določijo 
aritmetično sredino, modus in mediano za dane podatke). 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Običajno smo med poukom v razredu ponavljali za nazaj in v obravnave 

novih vsebin vključevali predhodna znanja (tudi naloge e-banke NPZ 
nalog), ki so potrebna za uspešno reševanje NPZ. Prav tako sem 
učence običajno navajala na reševanje nalog, kjer je pred reševanjem 
naloge potreben logičen razmislek, kaj naloga pričakuje ali iznajdljivost 
(naloge tipa NPZ), da lahko potem učenec pokaže svoje znanje 
matematike ter jih pripravljala na zelo omejen čas reševanja nalog. 

o Letos sem se po sestanku učiteljev matematike MŠ z ravnateljem, kjer 
je ravnatelj izpostavil, da uspeh učencev na NPZ letos ni tako 
pomemben, odločila, da se bom, glede na situacijo izobraževanja na 
domu, osredotočila na dobro pripravo učencev na srednjo šolo, zato 
smo med poukom v šoli (ni bilo poučevanja učiteljev v MUS) poskušali 
nadoknaditi veščine, ki so bile slabše razvijane med izobraževanjem na 
daljavo in poudarjali vsebine, ki jih bodo učenci obravnavali v 1. letniku 
SŠ.  

o V šoli smo z učenci 9.b (zaradi izobraževanja na daljavo učitelji nismo 
poučevali v svojih skupinah) 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). Učence sem tudi opozorila na nekaj nalog v NPZ, 
pri katerih imajo običajno učenci pri reševanju največ težav.  

o Učenci za pisanje NPZ niso bili motivirani. Povedali so, da so naloge 
reševali, a niso hiteli, v drugem delu NPZ pa jim je upadla koncentracija 
in motivacija (to je razvidno tudi pri slabšem reševanju drugega dela 
nalog učencev skupine 9.1. MUS glede na državno povprečje), saj jim 
dober rezultat na NPZ ni bil pomemben. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o S poučevanjem skupine 9.1. MUS sem pričela 28. 9. 2020 (v 8. razredu 

te skupine nisem poučevala). Hitro je sledilo izobraževanje na daljavo. 
Med izobraževanjem na daljavo so učenci skupine aktivno sodelovali, a 
uspešnejši učenci niso bili motivirani za nadgradnjo osnovnega znanja, 
saj so redko reševali pripravljene dodatne naloge, zahtevnejše domače 
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naloge in dodatno samostojno delo (največje odstopanje navzdol pri 
dosežku na NPZ v 9. razredu v skupini 9.1. MUS je opazno prav pri 
učencih, ki so pri matematiki uspešni). Po izobraževanju na daljavo sem 
največ poučevala učence 9.b, saj se zaradi epidemije pouk ni izvajal v 
MUS. Učitelji smo zelo okrnjeno spremljali napredek učencev svoje 
skupine, saj so večino učencev skupine poučevali drugi učitelji 
matematike. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o ponavljanje za nazaj in vključevanje predhodnih znanj, ki so potrebna 

za uspešno reševanje NPZ, v obravnave novih vsebin, 
o občasno navajanje na reševanje nalog, kjer je pred reševanjem naloge 

potreben logičen razmislek kaj naloga pričakuje ali iznajdljivost (naloge 
tipa NPZ), da lahko potem učenec pokaže svoje znanje matematike  

o navajanje na zelo omejen čas reševanja nalog, 
o v primeru izobraževanja na daljavo ponovno aktivno vključevanje 

učencev v razlago in v reševanje primerov, 
o sledenje samostojnemu delu učencev in opravljanju domačih nalog, 
o pri pouku navajanje hitrejših učencev, da občasno, z dovoljenjem, 

pomagajo pri reševanju počasnejšim učencem, ki tako dobijo dodatno 
individualno razlago sošolca, učenci, ki pomagajo, pa dobijo priložnost, 
da svoje razumevanje ubesedijo med razlago sošolcem, 

o občasno diferencirano delo v razredu, ki omogoča doseganje rutinskega 
znanja učencem s težavami pri matematiki že pri pouku ter večji 
napredek učencev, ki imajo pri matematiki višje cilje in sposobnosti, 

o reševanje primera NPZ v celoti in vključevanje nalog NPZ iz e-banke 
nalog v preverjanja in ocenjevanja znanja. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o V primeru občasnega izobraževanja na daljavo bom delo z učenci 

prilagodila situaciji in se odločala glede na koristi učencev. V primeru 
izobraževanja v šoli bomo učitelji nadoknadili obravnavo vsebin, ki jih 
nismo obravnavali v 8. razredu, ter razvijali veščine učencev, ki jih pri 
izobraževanju na daljavo učenci niso razvili. Če bo delo pri pouku 
učinkovito, bo tudi rezultat na NPZ primeren. 

 
Karmen Ležić, 9.2. MUS: 

 V primerjavi z vrstniki v državi so učenci OŠ Gradec slabše reševali naloge 1, 2 
in 3. 

o 1. naloga: Ta naloga preverja kako učenci izvajajo rutinske postopke in 
njihovo znanje računanja z naravnimi in decimalnimi števili (množenje). 

o 2. naloga: Naloga preverja poznavanje in razumevanje pojmov in 
dejstev. Na številski premici je bilo potrebno označiti določene 
vrednosti. 

o 3. naloga: Naloga preverja poznavanje geometrijskih elementov in 
pojmov. Učenci so morali skozi dano točko narisati vzporednico. 

 V primerjavi z vrstniki v državi so učenci OŠ Gradec bolje reševali naloge 4, 5, 
6 in 9. 

o 4. naloga: Naloga preverja reševanje neenačb v množici naravnih števil. 
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o 5. naloga: Naloga preverja postopek izračuna prostornine prizme. 
Učenci poznajo obrazce in jih uporabijo, gre za neke rutinske postopke. 

o 6. naloga: Pri tej nalogi je bilo potrebno v koordinatnem sistemu 
označiti točko z danima koordinatama.  

o 9. naloga: Naloga preverja kako učenci rešujejo in raziskujejo probleme 
povezane z aritmetično sredino. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Učence sem z NPZ seznanila že na uvodni uri matematike. Dosežek 

pove, katera so njihova močna oz. šibka področja v primerjavi z 
ostalimi vrstniki v državi. Ker dosežek na NPZ ne vpliva na zaključno 
oceno oz. se pri večini učencev nikjer ne upošteva so bili določeni 
učenci nemotivirani za pisanje NPZ. 

o Učenci so se na NPZ pripravljali tekom celega šolskega leta saj so 
pogosto med poukom reševali naloge NPZ preteklih let, ki so bile 
vezane na tekočo snov. Tudi letni delovni načrt je sestavljen tako, da se 
pred NPZ obravnavajo vse snovi, ki so zajete v njem. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Učenci so pri pouku sodelovali in v večini so bili motivirani za delo. 

Včasih je kdo pozabil opraviti domačo nalogo in že pogovor je zadoščal, 
da se je stanje izboljšalo. Učenci z učnimi težavami so poiskali mojo 
pomoč preko aplikacije Teams ali pa so obiskali dopolnilni pouk. 

o V skupini je sicer veliko učencev, ki dosegajo najvišje standarde znanj 
pri matematiki, kot tudi učencev, ki jim matematika predstavlja velik 
izziv. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o Z učenci bom še vedno reševala naloge NPZ preteklih let. Še vedno bo 

poudarek na reševanju problemskih nalog z življenjsko situacijo. 
 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 

o Glede na rezultate NPZ bo med poukom poudarek predvsem na 
reševanju problemskih nalog in nalog, ki preverjajo neke rutinske 
postopke reševanja nalog. 

 
Katja Kotar, 9.3. MUS: 

 Učenci so najslabše reševali nalogo 9.d. Predvsem je bila pri tej nalogi težava 
v bralnem razumevanju. Učenci so namreč računali povprečno višino vseh 
igralcev, ne pa le igralcev, ki so tekmo začeli. Večje odstopanje glede na 
slovensko povprečje je bilo prisotno tudi pri nalogi 2.d. Ta sodi med naloge 
kjer učenci uporabljajo ustrezne strategije pri reševanju kompleksnih 
problemov iz geometrije in iz algebre. 

 Učenci učne skupine 9.3. MUS so se precej bolje od povprečja slovenskih 
osnovnošolcev odrezali pri nalogi 5.a. Naloga preverja uporabo ustrezne 
strategije pri izvajanju kompleksnejših rutinskih postopkov in pri reševanju 
problemov. Uspešno reševanje naloge pripisujem natančni obravnavi in 
poglobljenemu utrjevanju nalog v povezavi z geometrijskimi telesi, v času pred 
pisanjem NPZ. Veliko časa smo pri pouku namenili tudi učenju ob konkretnih 
ponazorilih. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
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o 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. Po obdobju šolanja na 
daljavo so učenci enkrat na teden reševali eni/dve (krajši) nalogi iz 
NPZ, ki sem jih velikokrat tudi točkovala in v primeru uspešnosti sem to 
pozitivno upoštevala pri ustnem ocenjevanju znanja. Učenci, ki so NPZ 
reševali slabše, so tudi pri pouku veljali za nemotivirane učence, 
vseskozi so potrebovali ogromno vzpodbud in usmerjanja za delo. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Večina učencev učne skupine 9.3. MUS so tekom šolskega leta pri 

matematiki lepo sodelovali. Večji del leta je bilo v skupini zelo prijetno 
delati, če ne prej, so večino učencev motivirale geometrijske vsebine iz 
druge polovice šolskega leta. V skupini sem imela tri šibkejše učence, ki 
so se na ocenjevanja znanja pripravljali po vnaprej pripravljenih 
vprašanjih MSZ in od njih nisem pričakovala kakšnih posebnih 
odstopanj niti pri dosežkih NPZ, saj je bilo njihovo znanje šibko, 
motivacija in zavzetost za delo pa nižja. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o Konstantna ponovitev snovi za nazaj skozi celotno šolsko leto. 
o Ponavljanje, preverjanje in ocenjevanje znanja osnovnih računskih 

operacij večkrat med šolskim letom. 
o Poudarek na branju besedilnih nalog z razumevanjem 

(podčrtovanje/izpis ključnih podatkov itd.). 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o Načrtovanje aktivnosti za izboljšanje razumevanja matematike, 

pogovori o različnih strategijah reševanja problemskih nalog ter 
poudarjanje pomena vnaprejšnje ocene rezultatov, saj učenci (tudi 
uspešnejši) pogosto ne zaznajo popolne nesmiselnosti rezultata, ker v 
svoje rešitve premalokrat dvomijo. 

 
Matevž Ocvirk, 9.4. MUS: 

 Učenci so imeli težave z zaokroževanjem števila na tisočice. Možen razlog za 
to je, da je to snov 6. razreda in so pozabili, kako se zaokrožuje. Slabše je bila 
reševana tudi naloga 2.a, čeprav je bilo treba samo umestiti izbrana števila na 
številski trak. Tu ne vidim posebnega razloga za slab rezultat. Pri nalogi 3.a je 
bilo treba načrtati premico. Nekateri učenci so namesto tega načrtali daljico 
oziroma poltrak. Zato niso dobili točk, kajti gre za različne geometrijske pojme, 
med katerimi pa je treba razlikovati. Pri nalogi 4.c.1 je bilo treba dopolniti, da 
je veljala enakost. Čeprav gre za snov 9.razreda (izpostavljanje skupnega 
faktorja), je to zahtevnejša snov in je bila verjetno zaradi tega slabše 
reševana. Pri nalogi 9.a.1 je bilo treba izračunati mediano podatkov. Ker je šlo 
za sodo število podatkov, je bilo treba mediano določiti kot povprečno 
vrednost dveh sredinskih podatkov in verjetno je tu razlog za slabši uspeh pri 
tej nalogi. V primeru lihega števila podatkov, se mediana enostavneje določi in 
sicer kot  podatek, ki je točno na sredini. 

 Naloga 2.b.1 od povprečnega devetošolca ne zahteva velikega miselnega 
napora. Potrebno je določiti le razliko, ki so jo učenci povečini pravilno 
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izračunali. Celotna 5. naloga je bila uspešno reševana predvsem zaradi 
dejstva, da je to snov 9. razreda, ki se obravnava letos in je dobro utrjena. Pri 
nalogi 6.b.1 je bilo treba s številske premice razbrati koordinate dveh danih 
točk. To je snov 8. razreda, ki se jo v 9. razredu ponovi in je tudi dobro 
utrjena. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Na NPZ so se učenci pripravljali tako, da so reševali pretekla 

preverjanja znanja. Večina učencev je priprave na NPZ vzela resno in 
se je reševanja preteklih pol lotila motivirano. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Šolsko leto 2020/2021 se je deloma izvedlo v šoli in deloma na daljavo. 

V času šolanja na daljavo so se učenci v veliki večini udeleževali 
videokonferenčnih srečanj in na njih sodelovali. Redno so dobivali tudi 
domače zadolžitve, ki so jih večinoma izpolnjevali. Njihovo znanje se je 
večkrat preverilo in enkrat ocenilo. Učenci so pretežno usvojili vse učne 
cilje, ki so navedeni v digitalnem učnem načrtu na spletu. Poučevanje 
na daljavo se v mnogih pogledih razlikuje od poučevanja v šoli. 
Posledica pomanjkanja stika med učiteljem in učencem (učinkovitost 
razlage) je bila slab rezultat 1. pisnega ocenjevanja znanja. Več kot 
polovica učencev je pisala negativno, test se je ponovno pisal in drugič 
je bilo negativnih ocen bistveno manj. Razlog za slab rezultat vidim tudi 
v sestavi skupine, v kateri prevladujejo učenci z učnimi težavami. Nekaj 
pa je tudi učencev z dodatno strokovno pomočjo (DSP). Najverjetneje 
je tudi uspeh učencev na Nacionalnem preverjanju znanja povezan s 
splošnim uspehom učencev pri pouku. Učenci so zadnje mesece 
šolskega leta imeli pouk v šoli. Kot že omenjeno je pouk v šoli z vidika 
kvalitete razumevanja snovi boljši. To se je odražalo tudi na rezultatih 
2. pisnega ocenjevanja znanja, kjer je bilo negativnih ocen manj.  

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o Dosedanji način dela se ohrani tudi v prihodnje. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o Kar zadeva NPZ-je bi bilo morda bolje, če bi se nanje začeli 

organizirano pripravljati prej. Na ta način, da bi učenci reševali stare že 
odpisane NPZ-je. Za boljši rezultat bi bilo morebiti potrebno učence 
dodatno motivirati, ker učenci povečini niso motivirani (NPZ se ne 
oceni). Potrebno pa je na skupino učencev gledati kot na celoto. Eden 
izmed verjetnih razlogov za slab rezultat je tudi ta, da se »zlata 
sredina« učencev (nenadarjeni učenci in učenci, ki nimajo učnih večjih 
učnih težav) preveč zanemari. Preveč se posveča nadarjenim učencem 
in učencem z večjimi učnimi težavami. Ker je povprečnih učencev 
največ, se to odraža tudi v slabem rezultatu na NPZ-jih. Seveda pa je 
učencem treba vzpodbujati k rednem samostojnem delu (domače 
naloge). 

 
Katarina Murn, 9. v: 

 SLABŠE REŠEVANE NALOGE: 
o 4.c: Naloga zahteva višji standard znanja, je nekoliko netipična naloga, 

katere učenci niso vajeni. 
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o 8.a.1 in 8.b.1: Celotna snov je bila obravnavana na daljavo, ker pa gre 
za geometrijo in je potrebna dobra prostorska predstava, je bilo to snov 
težje obravnavati in posledično učencem težje razumljiva. 

o 9.c in 9.d: Učni sklop je bil obravnavan v celoti v šoli, bil je tudi utrjen, 
tako, da bi nalogi učenci morali pravilno rešiti. 

 BOLJŠE REŠEVANE NALOGE: 
o Pri večini nalog gre za temeljne standarde znanja (zaokroževanje, 

pretvarjanje enot, načrtovanje, reševanje enačb in neenačb, 
koordinatni sistem, besedilne naloge ter ploščine likov). Vsebine se 
obravnavajo skozi vsa 4 leta od 6. do 9. razreda v različnih učnih 
sklopih in so načeloma dobro utrjene. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Po učnem načrtu ni predvidenih ur za pripravo na NPZ-je, kljub temu 

pa že vsa leta namenim temu nekaj ur pouka ter učence seznanim s 
spletno stranjo na Ric-u, da si lahko sami pogledajo in rešujejo naloge. 
Vendar iz izkušenj preteklih let lahko povem, da učenci samostojno 
doma ne rešujejo nalog, zato je edini način za vajo, da to opravijo v 
šoli. Učenci vedo, da rezultat NPZ-jev ne vpliva na končno oceno ali 
uspeh, zato tudi ni motivacije za dodatno delo.  

o V mesecu marcu in aprilu smo z učenci pri pouku reševali NPZ-je iz 
prejšnjih let. Učenci so samostojno rešili pole, nato smo vsakič naredili 
analizo. Učenci so se ob tem navajali na različne tipe nalog ter uporabo 
priloge z obrazci iz geometrije likov in teles. Večina učencev je 
reševanje vzela resno, so pa nekateri posamezniki, ki tudi sicer niso 
najbolj motivirani za šolsko delo. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Pri matematiki smo obravnavali vso učno snov, ki je predvidena v 9. 

razredu. Približno polovico na daljavo, ostalo v šoli. Ocenjevanja je bilo, 
zaradi šole na daljavo, nekoliko manj kot običajno, vendar se mi zdi, da 
so kljub vsemu končne ocene realne, prav tako pri večini tudi rezultati 
dosežkov na NPZ-ju. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o Priprave na NPZ bom vsekakor ohranila v okviru pouka, tako kot 

izvajam že več let in mislim, da tudi to pripomore k boljšemu rezultatu. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o V prihodnje bi lahko še več časa namenili utrjevanju snovi, če bi to čas 

dopuščal, ker v 9. razredu ni nikoli težava, da časovno ne bi zmogli 
obdelati celotne snovi. 

o Z učenci bi lahko še več utrjevali na dopolnilnem ali dodatnem pouku za 
namen NPZ-ja. 

 

6.6.3. Šport 9.R 

 
ANALIZA POSAMEZNIH UČITELJEV 
 
Srečko Somrak: 

 Naloge, ki so slabše reševane: Učenci so površno brali navodila, ne resno 
pristopali in tudi slabo razumeli. 
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 Naloge oz. postavke, ki so bile bolje reševane: Učenci so omenjene naloge 
dobro rešili, saj meritve ŠV kartona potekajo vsako leto in si lažje zapomnijo, 
nekatere vaje iz šole plavanja in fantje so morda več v stiku s košarko, 
rokometom. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Priprave so potekale čez celo šolsko leto, teoretične vsebine so bile 

podane na samih urah in v spletnih učilnicah. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Večina učencev je resno pristopala, nekatere vsebine so jih bolj 

pritegnile, uporabljal sem analitično in sintetično metodo dela, boljšim 
učencem sem poskušal nadgraditi znanje, slabšim pa dati možnost za 
temeljna znanja. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o Lahko rečem, da v prihodnje ohranim podoben način dela. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o Dodatno lahko damo teoretične naloge še v spletne učilnice, da bodo 

imeli učenci možnost doma utrditi znanje. 
 
Nuška Mlekuž: 

 Pri pregledu najslabše rešenih nalog lahko ugotovim, da je šlo predvsem za 
slabo branje in razumevanje navodil. 

 Ugotavljam, da je bila najbolje rešena prva naloga, kjer gre za poznavanje 
osnovnega položaja telesa, čemur smo na urah namenili veliko časa. Tudi vse 
ostale naloge z boljšim rezultatom so tiste naloge, katere vsakoletno 
obravnavamo in utrjujemo tako praktično kot teoretično. 

 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Priprave so potekale pri rednih urah pouka, kjer smo poleg praktičnih 

vsebin obravnavali tudi teoretične vsebine. 
o Učence je bilo potrebno dobro motivirati, da so bili pripravljeni slediti 

tudi teoretičnim vsebinam. Določen del vsebine smo predelali tudi v 
času dela na daljavo, kjer je bilo več možnosti teoretične vsebine. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Pouk smo si organizirali tako, da smo ob novih vsebinah poleg 

praktičnih vsebin spoznavali tudi teoretične, katere so potem utrjevali 
med samim poukom. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o Tudi v prihodnje bi ohranila podoben način dela. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o Teoretične vsebine bi lahko več utrjevali preko aplikacije MS Teams z 

različnimi nalogami in kvizi. Učenci bi znanje nadgrajevali z izdelavo 
različnih kvizov, miselnih izzivov… 

 
Petra Kobe: 

 Pri pregledu slabše rešenih nalog ugotavljam, da je šlo predvsem za površno 
branje navodil in neresen pristop k reševanju NPZ. 

 Pri pregledu bolje rešenih nalog ugotavljam, da je bila najbolje rešena prva 
naloga, kjer je šlo za poznavanje osnovnega položaja telesa, čemur smo na 
urah namenili veliko časa. 
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 KOMENTAR NAČINA PRIPRAVE NA NPZ IN PRISTOP UČENCEV 
o Priprave so potekale skozi celo šolsko leto. Večino teoretičnih vsebin 

smo predelali v času pouka na daljavo. Učencem smo v MS Teams 
naložili teoretične vsebine, do katerih so lahko sami dostopali. Na urah 
športa smo teoretične vsebine povezali tudi s praktičnim prikazom. 
Veliko časa smo porabili za motivacijo učencev. Učenci so reševali tudi 
NPZ iz preteklih let, da so si znali bolje predstavljati samo strukturo in 
vsebino nalog. Pristop učencev je bil zelo različen. Nekateri priprav na 
NPZ niso vzeli resno, nekateri pa so k stvari pristopili zavzeto in 
motivirano. 

 ANALIZA DELA PRI PREDMETU ČEZ CELO ŠOLSKO LETO 
o Delo pri predmetu ŠPORT je v letošnjem letu skoraj 5 mesecev 

potekalo na daljavo. V času pouka na daljavo smo imeli ŠPORT preko 
videokonferenc. Vsak razred je imel eno uro na teden v živo preko MS 
Teams, za ostale ure pa smo učencem naložili navodila za samostojno 
delo. V MS Teams smo učencem naložili tudi teoretične vsebine in 
primere starih NPZ-jev. Pri urah športa v šoli smo teoretične vsebine 
predelali tudi praktično. Na urah smo vsebine sproti prilagajali bolj oz. 
manj sposobnim učencem. Zelo veliko časa sem namenila motivaciji 
učenk za delo in jih poskušala čim bolj navdušiti za športno aktivnost. 

 NAČINI DELA, KI SE OHRANIJO TUDI V PRIHODNJE 
o Tudi v prihodnje bom na urah uporabljala diferenciacijo in 

individualizacijo pri delu z učenci. Veliko pozornosti bom še naprej 
posvetila motivaciji učencev za delo in jih še naprej poskušala čim bolj 
navdušiti za kakršnokoli športno aktivnost. 

 PREDLOGI ZA DELO V PRIHODNJEM ŠOLSKEM LETU 
o V prihodnjem šolskem letu bom pri svojem delu še vedno uporabljala 

spletno učilnico v MS Teams in sicer kot dopolnitev k praktičnemu 
pouku v šoli. Teoretične vsebine bom učencem naložila v spletno 
učilnico, da bodo lahko sami kadarkoli dostopali do teh vsebin. 

 

6.7. Poročilo o rezultatih NPZ v 3. razredih 

Poskusno nacionalno preverjanje znanja za učence vseh 3. razredov Osnovne šole 
Gradec je potekalo: 

 ponedeljek, 29. marec 2021: slovenščina 
 sreda, 31. marec 2021: matematika 

 
Rezultati: 

predmet 
št. vseh 
učencev 

pristopili k 
NPZ 

Povprečno 

št. % točk          

OŠ Gradec 

Povprečno 

št. % točk           

R Slovenija 

odstopanje 

SLJ 70 64 45,04 52,40 -7,36 

MAT 70 62 54,19 52,41 1,78 

 

6.7.1. Slovenščina 3.R 

Poskusno nacionalno preverjanje iz slovenščine je potekalo brez težav. Informacije 
glede izpeljave so bile natančne. Pri učencih ni bilo zaznati večjega stresa, prav tako 
ni bilo težav glede izpeljave s strani učiteljic. Tudi starši so bili pravočasno obveščeni. 
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Navodila so bila jasna, natančna, tako da ni bilo nejasnosti tako pri izvedbi kot pri 
vrednotenju. 
 
Učenci so preverjanje vzeli kot dobro, da vidijo, koliko so se naučili v treh letih. 
Nekateri so imeli časovno stisko, pa tudi stisko, ker določenih vprašanj niso razumeli. 
Vse je potekalo v skladu z izpitnim redom. 
 
Besedilo, na katerega so se nanašala vprašanja, je bilo prezahtevno za tretješolce. 
Pri glavni književni osebi je bil nekajkrat prisoten notranji monolog, kar je bilo za 
učence težko za razumevanje. 
 
V besedilu je bilo precej povedi z vrinjenimi stavki, ki so zato bili bolj zapleteni, zaradi 
česar so učenci izgubljali rdečo nit pri branju in so pozabili, kaj so prebrali. 
Posledično je bilo razumevanje slabše. 
 
lustracije so bile slabe, morale bi biti barvne. 
 
Zadnja naloga je bila zavajajoča. Priložena je bila ilustracija, na podlagi katere so 
morali učenci napisati nadaljevanje zgodbe, hkrati pa niso smeli opisati slike. Veliko 
učencev je pisalo opis ilustracije, kar pa je bilo ocenjeno kot napačno. Pri tej nalogi bi 
se moralo enakovredno vrednotiti vsebinski in jezikovni del, ravno tako točkovanje ne 
bi smelo biti pogojeno s količino povedi. Celoten način točkovanja je bil takšen, da se 
ni iskalo znanja, ampak popolne odgovore. Ocenjeni bi morali biti tudi delni odgovori, 
določene točke bi mora biti dane tudi za vsebinsko pravilne in pravopisno napačne 
napisane odgovore. 
 
Dobro je, da je bilo vrednotenje skupno, saj smo lahko tako izmenjale mnenja in 
rešile veliko dilem, ki so se pojavljale ob popravljanju. 
 
Vse, ki smo oddale svoje mnenje, menimo, da je bila izvedba NPZ- ja korektno 
izpeljana. Menimo tudi, da so bile vse naloge prezahtevne, glede na to, da so se ti 
učenci v lanskem šol. letu in letos šolali doma – pouk na daljavo. 
 

6.7.2. Matematika 3.R 

Mnenje učiteljic: 
Informacije glede izpeljave NPZ so bile zelo natančne, navodila so bila jasna, tako da 
ni bilo nejasnosti tako pri izpeljavi, kot pri vrednotenju. Učiteljicam je bilo všeč, da je 
vrednotenje potekalo skupaj, saj se je ob popravljanju pojavilo veliko dilem, 
izmenjava mnenj je pomagala, da so lažje točkovale. 
Točkovanje nalog bi lahko bilo bolj preprosto (tudi zaradi vpisovanja v tabele). Pri 
matematiki so bile naloge zelo zahtevne. Nekateri učenci niso razumeli vseh navodil. 
Nalog je bilo preveč in imeli so premalo časa za reševanje. Naloge so bile 
prezahtevne predvsem zaradi dolžine besedil in navodil. Navodila so bila pri nekaterih 
nalogah predolga in nejasna za tretješolce, ki branja še ne obvladajo v popolnosti. 
Preobsežno in preveč teksta! 
 
Večjega stresa učencem NPZ ni povzročal. Naloge so učenci reševali zavzeto. Glede 
na to, da sem učence na testiranje ustrezno pripravila – brez drame, pritiska, ni bilo 
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napetosti - je potekalo sorazmerno brez pretresov. Nekateri posamezni učenci so bili 
pri določenih nalogah napeti, ker jim ni šlo, kot so morda pričakovali, izkazali so 
nezadovoljstvo, vendar nič resnejšega. Že v začetku so dali vedeti, da se jim zdijo 
naloge težke. Sicer pa se mi ne zdi potrebno NPZ v tretjem razredu. Pri obeh 
predmetih zelo zahtevne naloge, ki so se nadgrajevale, navezovale, vsebovale so 
vsebine, ki jih pričakovano tudi nismo obdelali ali dovolj utrdili. 
 
Upoštevanje dela od doma (usvajanje osnov, računanja, številskih predstav, 
poštevanke, branja in pisanja), torej premalo poudarka na seštevanju, odštevanju in 
poštevanki. 
 
Manj nalog tipa a), b), c), ki si sledijo in so odvisne od rešenega a) primera. S tem 
učenec izgubi točke, ki bi jih ob drugače zastavljeni nalogi dosegel. Naloge so bile 
predolge. Točkovanje pri teh nalogah je bilo neprimerno, saj so kljub znanju izgubili 
vse točke (upoštevanje delno pravilnih odgovorov oz. rešitev). 
 
Manj diagramov, preglednic in prikazov oz. naloge tipa namenjene povprečnim 
učencem. 
 
Zahtevnejše, logične naloge naj bodo namenjene tekmovalnim polam in nadarjenim 
učencem. 
 
Potrebno je upoštevati, da je v razredu vse več učencev z logopedskimi in posledično 
bralno-napisovalnimi težavami in primanjkljaji. Torej naj bodo naloge jasne in kratke 
z manj besedila ter več računanja. 
 
Ne strinjam se z izvedbo NPZ-ja v tem letu, menim, da gre za strokovno napako. 
Sicer ni bilo nobenih težav od začetka do konca. NPZ bi v 3. razredu opustila. 
Če se osredotočim le na izvedbo, pa nimam dodatnih predlogov. Vsebinsko pa 
vsekakor manj obsežno in zahtevno. 
 
Menim, da bi morali upoštevati, da smo s snovjo v  zaostanku, saj je pouk na daljavo 
za učence težji. 
 
Primerjava podatkov za Slovenijo in OŠ Gradec 
Iz prikazov dosežkov pri predmetu matematike sem razbrala, da je naša šola malce 
boljša: 

 pri seštevanju in odštevanju,  
 pri velikostnih odnosih med števili, 
 pri zapisu števil in zapisu števil z besedo, 
 dobro poimenujejo geometrijska telesa. 

 
Malce slabše rezultati so bili: 

 pri vstavljanju znakov za računske operacije, 
 pri prikazu s preglednicami in s stolpci, 
 pri razvrščanju večkratnikov in 

 pri računanju z denarjem. 
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6.7.3. Poročilo o popravnih izpitih 

Ob koncu pouka v šolskem letu 2021/2021 je imelo 7 učencev 3. triade negativno 
oceno iz največ dveh predmetov in so imeli možnost opravljanja popravnih izpitov. 
Vseh popravnih izpitov je bilo 8 (en učenec je opravljal 2 popravna izpita) in sicer iz 
matematike, angleščine, kemije, zgodovine in glasbene umetnosti. V spomladanskem 
izpitnem roku je bilo uspešnih 6 učencev, 1 učenka pa k opravljanju popravnega 
izpita ni pristopila. Ta učenka je bila uspešna v jesenskem izpitnem roku, tako da so 
vsi učenci, ki so opravljali popravne izpite, le-te uspešno opravili in se vpisali v višji 
razred. 
 

7. Poročilo o delu strokovnih služb 

7.1. Poročilo o delu šolske svetovalne službe-razredna stopnja MŠ, 

POŠ Kresnice in  POŠ Jevnica 

V šolskem letu 2020/2021 je bil 85% delež zaposlitve šolske svetovalne službe – MŠ 
od 1. do 5. razreda, POŠ Jevnica in POŠ Kresnice.  
Delo je bilo usmerjeno na naslednja delovna področja: 
 
Koordinacija pomoči učencem z različnimi težavami 
Sodelovanje z učitelji, starši in zunanjimi inštitucijami z namenom nudenja ustrezne 
pomoči učencem z učnimi, razvojnimi, čustvenimi in vedenjskimi težavami ter aktivno 
vključevanje v timsko obravnavo družinske problematike (nasilje v družini, 
zanemarjaje) in pomoči učencem tujcem. 
 
Postopki usmerjanja: 

 Preverjanje ustreznosti usmeritve: Aldijan Ćehić, Ajdin Alić, Jan Kovič, Katja 
Dernovšek, Nik Manev, 

 Pridobivanje novih odločb za OŠ: Lia Jović Debelak, Lina Cirar, Anja Mele, Nika 
Skubic, Zoja Šinko, Lavra Vidovič, Clara Hagenbuch, Elvir Huremović, Alina 
Delalović, Aleksander Žarić. 

 
Izvajanje svetovanja učencem, staršem in učiteljem / izvajanje ur 
individualne ali skupinske pomoči (ISP) 
3 ure:  

Razred  Učenec 

 občasno redno 

1. J Elza Šinkovec, Manja Godec  

1. K Timotej Žveglič, Gašper Šircelj  

2. A Elvir Huremović, Tara Vuković 
Mesarič 

 

2. B  Nika Skubic, Lina Nešović, 
Lavra Vidović , Stefan Vasiljević  

2. J Zoja Šinko, Zupančič Mark  

2. K  Alina Delalović 

3. A  Clara Hagenbuch, Tarik Spahić  

3. J  Lia Jović Debelak 
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4. K  Martin Jelnikar Artenjak 

4. J  Aleksander Žarić 

4. A Stefan Mladenović  

 
Sodelovanje na rednih redovalnih in pedagoških konferencah ter sodelovanje 
na aktivih in kolegijih.  
 
Spremljanje in evalvacija DSP in ISP ter vodenje ustrezne dokumentacije. 
Izvajanje evalvacijskih sestankov in priprave IP-jev s strokovnimi skupinami ter IDPP-
jev z razredniki. 
 
Izobraževanja: 

 Oblikovanje IP-ja – Natalija Vovk Ornik 
 Izgorelost in kako skrbeti za svoje dobro psihično počutje – Tina Bončina 
 Razna spletna predavanja za učenje uporabe IKT tehnologije 

 Spolni predatorji na spletu – ogled dokumentarnega filma po priporočilu NIJZ 
 Delo s težavnimi učenci - Damjana Šmid 
 Posvet z inšpektorjem – dodatno še za področje svetovalnega dela 
 Nevro-taktilna integracija – Marjeta Krejiči Hrastar 
 Brain gym – Mojca Vilfan 

 
Prvošolci – organizacija in izvedba vpisa prvošolcev v 1. razred v mesecu februarju 
(razen POŠ Vače). Snemanje kratkega predstavitvenega videa z osnovnimi 
informacijami za starše, svetovanje ob prepisu in odložitvi – koordinacija komisije ter 
oblikovanje sklepov.  
 
Prepisi med šolskim letom:  
VPISI 

 Husejnović Abdulah - 5. a 
 Knežević Vanja - 5. b 
 Naida Handanagić – 5. a 

 Pavlović Jaša – 1. b 
 Pavlović Ziva – 3. a 

 
Z 31. 8. 2021: 

 Džombić Tiana - 4. a 

 Džombić Veljko - 1. a 
 Brina Kramžar – 3. b 
 Lucas Kramžar – 5. b 

 
IZPISI 

 Pavlović Jaša – 1. b 
 Pavlović Ziva – 3. a 

 
Z 31. 8. 2021: 

 Luka Kukovica – 4.k (na OŠ Šmartno) 

 Aljaž Kokalj – 5. k (na ZGNL) 
 David Pečar – 1. j 
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 Lea Pečar – 5. j 
 Aljaž Rovšek – 5. j (šola s prilagojenim programom) 
 Emma Mehić – 5. j 
 Julija Verbajs - 1. a 

 Jan Verbajs - 4. b 
 Aldijan Ćehić – 1. a 

 
PONAVLJANJE RAZREDA 

 Žiga Rozina – 1. a 

 Aiša Handanagić – 1. b 
 Elvir Huremović – 2. a 
 Tian in Tarik Okorn – 4. b 

 
Delo na daljavo: 
Z vidika šolske svetovalne službe je bilo manj težav s samo uporabo IKT tehnologije 
in »dostopnostjo« in sodelovanjem učencev, bistveno pa se je povečalo število 
primerov neprimernih družinskih odnosov, stisk in čustvene, vzgojne, razvojne in 
vedenjske problematike. 
 
Projekti: 
KOORDINATORSTVO 
V okviru projekta Primi šolo za roge so bile izvedene ure na različne teme za učence 
od 1. – 9. razreda skozi celotno šolsko leto. 
Projekt Mehak prehod iz vrtca v šolo – virtualna srečanja in nagovori z bodočimi 
prvošolci Vrtca Litija so bili izvedeni tako za matično šolo kot za vse podružnice, v 
mesecu aprilu in maju pa smo se aktivno vključili (Nina Đorić) v projekt PI Korak za 
korakom. 
 
SODELOVANJE 
Migalnice – oblikovanje video-posnetkov v času šolanja na daljavo ter redno aktivno 
vnašanje elementov v posamezne razrede – od 1. do 3. razreda. 
 
Timsko sodelovanje z zunanjimi inštitucijami:  
CSD Litija, Zavod RS za šolstvo, Svetovalni center Ljubljana, Vrtec Litija, Policija 
Litija, Center za razvoj, Pedagoški inštitut, Razvojna ambulanta Moste… 
 
Vzgojni postopki in/ali vzgojni načrti: 
Nal Forte, 3. a, Aldijan Ćehić, 1. a 
 
Sooblikovanje spletnih kanalov za pomoč učencem, staršem, učiteljem: 
- SOS (znotraj okolja TEAMS) 
 
Posodobitve:  

 Priprava prenove IP-ja 
 Priprava na prenovo Vzgojnega načrta, začetni načrti in uvodno srečanje širše 

skupine. 
 
Novosti:  
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 Uvedba srečevanj šolske svetovalne službe, ki se v tem šolskem letu žal ni 
utrdilo (izvedle smo cca. 5 skupnih srečanj). Poskusno nadaljujemo v 
naslednjem šolskem letu. 

 Uvedba opredelitve delovnih nalog koordinatorja in razrednika. 
 
Drugo: 

 Sodelovanje v strokovnih skupinah in aktivu DSP, v skupini za prenovo IP-ja 
ter vzgojnega načrta.  

 Uvajanje in spremljanje dela novih DSP učiteljic. 
 Aktivno sodelovanje s šolskimi svetovalnimi delavkami in vodstvom šole. 
 Sodelovanje v delovni koordinacijski skupini, ki skrbi za koordinacijo izvajanja 

načrta za zagotavljanje kontinuiranega dela na OŠ Gradec v primeru 
koronavirusa. 

 Uvajanje gibalnega vzgojno-izobraževalnega procesa v 1. triado. 
 

Šolska svetovalna služba: Dunja Požaršek 
 

 
 

7.2. Poročilo o delu šolske svetovalne službe-predmetna stopnja 

MŠ in POŠ Hotič 

Svetovanje in pomoč 
Učna pomoč in svetovanje: Tekom leta sem v obliki učne pomoči ali svetovanja 
sodelovala s kar nekaj učenci. Z nekaterimi na tedenski ravni, z drugimi zgolj 
občasno. Ves čas izvajanja pomoči, sem bila redno v stiku tudi s starši učencev. Ti 
učenci so navedeni v Tabeli 1. 
Tabela 1. Učenci, ki sem jim nudila učno pomoč ali svetovanje. 

Ime in priimek Razred 

Sergej Bobić 2. H 

Sara Mihelčič 4. H 

Tian Požaršek 4. H 

Gašper Lotrič Golič 7. B 

Mark Mohar 7. B 

Neža Bedek Cerar 8. A 

Vanja Božić 8. A 

Ensad Duranović  8. A 

Hana Žlahtič 8. A 

Nika Lokar 8. B 

Samin Pjanić 8. B 

Jaka Vrhovec 9. A 

Doris Domić 9. B 

Maša Kristina Jere 9. B 

Ema Grabnar 9. C 

Koordiniranje pomoči učencem s težavami - Koordinirala sem pomoč učencem 
z učnimi težavami, ki imajo IDPP in so potrebovali individualno ali skupinsko pomoč. 
Vodila sem seznam učencev, ki so te pomoči deležni in učiteljem svetovala pri izbiri 
učencev. 
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Evalvacijski sestanki in priprava na naslednje šolsko leto - Vodila sem 
evalvacijske sestanke za POŠ Hotič in 6. – 9. razred na matični šoli. Koordinirala sem 
tudi izdelavo IP-jev za naslednje šolsko leto. V sodelovanju z razredniki sem 
pripravila IDPP-je za naslednje šolsko leto.  
 
Nadarjeni učenci - V letošnjem šolskem letu je bilo evidentiranih 10 učencev, od 
tega 7 fantov in 3 dekleta. Identificirane nadarjene učence smo potrdili na jutranjem 
sestanku, dne 8. 6. 2021. Potrjeni so bili 3 fantje in 2 dekleti (N = 5). V letošnjem 
šolskem letu smo imeli 32 nadarjenih učencev. Za nadarjene učence sem pripravila 
INDEP-e in vodila osebne mape. Delo in sodelovanje nadarjenih učencev je bilo 
evalvirano na evalvacijskih sestankih. Učenci 9. razreda, ki so bili tekom šolanja 
prepoznani kot nadarjeni učenci, so ob koncu šolskega leta dobili poročilo o 
nadarjenosti za v srednjo šolo. Statistiko nadarjenih učencev v letošnjem šolskem 
letu prikazujem v Tabeli 2. 
Tabela 2. Nadarjeni učenci v šolskem letu 2020/21. 

Razred 
Št. 
fantov 

Št. deklet Skupaj 

6. A 0 0 0 

6. B 1 1 2 

6. C 1 0 1 

6. V 2 2 4 

7. A 2 0 2 

7. B 0 2 2 

7. C 0 3 3 

7. V 0 1 1 

8. A 2 2 4 

8. B 2 1 3 

8. V 1 0 1 

9. A 1 2 3 

9. B 0 2 2 

9. C 1 1 2 

9. V 2 0 2 

Skupaj 15 17 32 

 
Postopki usmerjanja - V letošnjem šolskem letu sem v postopku usmerjanja vodila 
28 učencev: 

 Prvo usmerjanje: Sergej Bobič, Tian Požaršek, Sebastian Rosshäupel, Žan 
Sončar 

 Sprememba odločbe: Vid Debevec, Val Eberlinc, Vita Viktorija Jere, Marjan 
Končar, Taja Planinšek 

 Ukinitev dodatne strokovne pomoči: Jaka Jusić Čebela, Maggie Kregar, Sven 
Rozina, Franci Žgajnar, Aljaž Juvan 

 Ponovno usmerjanje ob prehodu v srednjo šolo: Vanja Božić, Kristjan Brunček, 
Rok Debevec, Ensad Duranović, Erik Godec, Ema Grabnar, Clea Hagenbuch, 
Maj Horvat, Matic Hribar, Maj Jovanovič, Blaž Lotrič Golič, David Lovše, Rinor 
Qenaj, Mirnesa Rizvić 
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Karierna orientacija in vpis v srednjo šolo - V sklopu karierne orientacije sem 
sodelovala z učenci 9. razreda na matični šoli. Vsem učencem je bilo nudeno 
skupinsko in individualno karierno svetovanje. V sklopu vpisa v srednjo šolo sem 
skupaj z Marijo Mohar izvedla roditeljski sestanek (4. 2. 2021).  Z učenci smo izpolnili 
prijavnice za vpis v srednjo šolo, ki sem jih posredovala na šole, kjer sem izvedla 
poizvedbo o uvrščenosti naših učencev. Po potrebi sem učencem nudila pomoč pri 
prenosu prijavnic. 
 
Sodelovanje v razrednih skupnostih - V 6. in 7. razredu sem sodelovala v sklopu 
projekta Primi šolo za roge (izvedla sem 4 enourne delavnice). V 6. razredu sem 
sodelovala pri izvedbi razrednih ur na temo razredne discipline. V 8. razredu na temo 
medvrstniškega nasilja (6. 5. 2021). 
 
Timsko sodelovanje z zunanjimi instituacijami - Timsko sem pri širših 
problematikah zunaj in znotraj šole sodelovala predvsem s: 

 CSD Litija in 
 Mladinskim zdraviliščem Rakitna. 

 
Izobraževanje - V letošnjem šolskem letu sem se udeležila naslednjih izobraževanj: 

 Študijske skupine 2020/2021 
 Izobraževanje na temo sladkorne bolezni 
 Usposabljanje za uporabo bralnih testov 
 ISA Inštitut – Skrb za osebnostno prožnost 

 Posvet z inšpektorjem 
 Delo s težavnimi učenci – Damjana Šmid 
 Oblikovanje IP-ja – Natalija Vovk Ornik 
 Zgodnji odnosi in njihov vpliv na razvoj osebnosti skozi prizmo teorije 

navezovanja – izobraževanje na področju duševnega zdravja (Breda J. 
Sobočan) - Maša Serec MZ 

 Delo z ranljivimi družinami - Maša Serec MZ 
 NIJZ – srečanje vodij Zdrave šole (teme v povezavi z zdravo prehrano, 

spanjem, preventivo pred rakom …) 

 NEON – Varni brez vrstniškega nasilja 
 NEON – Preventiva nasilja in zlorabe za OŠ 
 Spolni predatorji na spletu – ogled dokumentarnega filma po priporočilu NIJZ 
 ZGNL – Ali je drugače res tako drugače? 

 
Prvošolci: Vpis prvošolcev v 1. razred v mesecu februarju.  
 
Izbirni predmeti - V sodelovanju s Katarino Murn (pomočnica ravnatelja) sem 
oblikovala sezname učencev za obvezne izbirne predmete (poizvedovalna in aktualna 
anketa, izbor predmetov, oblikovanje seznamov). 
 
Skrb za aplikaciji CEUVIZ in NPZ 
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Vpis v Zlato knjigo in Knjigo Najboljših dosežkov v Občini Litija - Zbrala in 
uredila sem podatke za vpis v Zlato knjigo (v sodelovanju z razredničarkami 9. 
razredov) in Knjigo Najboljših dosežkov (v sodelovanju z učitelji in starši). 
 
Sodelovanje na rednih redovalnih in pedagoških konferencah ter sodelovanje 
na aktivih in kolegijih.  
 
Posodobitve  

 Priprava prenove IP-ja 

 Priprava na prenovo Vzgojnega načrta 
 
Novosti  

 Sodelovanje v intervizijski skupini. 
 Delovne naloge koordinatorja in razrednika. 

 
Drugo: 

 Sodelovanje v strokovnih skupinah in aktivu DSP.  
 Občasno nadomeščanje učiteljev in dežuranje na hodnikih. 
 Uvajanje in spremljanje dela novih DSP učiteljic. 
 Aktivno sodelovanje s šolskimi svetovalnimi delavkami in vodstvom šole. 
 Sodelovanje v delovni koordinacijski skupini, ki skrbi za koordinacijo izvajanja 

načrta za zagotavljanje kontinuiranega dela na OŠ Gradec v primeru 
koronavirusa. 

 Koordiniranje raziskave z naslovom Psihosocialni odnosi učencev pred in med 
šolanjem na daljavo v povezavi z njihovim psihičnim (socialnim) blagostanjem 
in kognitivnim funkcioniranjem – v sodelovanju s FF UL. 

 
Šolska svetovalna delavka: Marjeta Žagar Rupar 

 

7.3. Poročilo o delu šolske svetovalne službe-POŠ Vače 

V šolskem letu 2020/2021 je bil 40% delež zaposlitve za šolsko svetovalno službo 
POŠ Vače. Delo je bilo usmerjeno na naslednja delovna področja: 
 
Koordinacija pomoči učencem z različnimi težavami – spremljanje, 
sodelovanje in posvetovanje z učitelji in razredniki, sodelovanje z učiteljicami 
dodatne strokovne pomoči, sodelovanje z zunanjimi izvajalci, svetovanje in pomoč 
staršem ter po potrebi napotitev v ustrezno institucijo oz. oddaja vloge za 
usmerjanje.  
 
Postopki usmerjanja: 

 Preverjanje ustreznosti usmeritve – Anže Avbelj 
 Pridobivanje novih odločb za OŠ: / 
 Ob prehodu v srednjo šolo: Vid Medved, Luka Hiršel, Eva Klinc, Matic 

Škrabanja in Cene Biaggio  
 
Izvajanje svetovanja učencem (in staršem)/ izvajanje ur individualne ali 
skupinske pomoči (ISP) 
2 uri:  
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Razred  Učenec 

1.V Mark Čebela, spremljanje: Žan Bokal, Ota Valentinčič 

4.V Čebela Taja, Ela Zarnik, Malgaj Alex 

5.V Indof Alja, Indof Filip, Malgaj Anastazija, Mizori Matej, Mizori 
Tadej, Reisp Žan 

6.V Juvan Natja, Klinc Iris, Pust Anej, Maks Vrhovec 

7.V Bec Marsell, Klinc Karničnik Inka, Kristan Tevž, Sakač Lenard, 
Meglič Filip, Trdin Domen, Špela Cimerman 

8.V Juvan Aljaž, Medved Vid 

9.V Hiršel Luka, Klinc Eva, Škrabanja Matic 

 
Sodelovanje na rednih redovalnih in pedagoških konferencah ter sodelovanje 
na aktivih in kolegijih.  
 
Spremljanje in evalvacija DSP, ISP in DNU ter vodenje ustrezne dokumentacije. 
Izvajanje evalvacijskih sestankov in priprave IP-jev s strokovnimi skupinami ter IDPP-
jev z razredniki. 
 
Izobraževanja: 

 NEON – Preventiva nasilja in zlorabe za OŠ 
 NEON – Varni brez vrstniškega nasilja 
 Neurobeans – Gregor Bohnec 
 Oblikovanje IP-ja – Natalija Vovk Ornik  

 Zgodnji odnosi in njihov vpliv na razvoj osebnosti skozi prizmo teorije 
navezovanja – izobraževanje na področju duševnega zdravja (Breda J. 
Sobočan) - Maša Serec MZ 

 Delo z ranljivimi družinami - Maša Serec MZ 
 Kako biti svojemu otroku v podporo ob izgubi? – NIJZ 

 Ko mladostnik sam »zdravi« svoje stiske – Maša Serec MZ 
 Izgorelost in kako skrbeti za svoje dobro psihično počutje – Tina Bončina 
 Razna spletna predavanja za učenje uporabe IKT tehnologije 
 NIJZ – srečanje vodij Zdrave šole (teme v povezavi z zdravo prehrano, 

spanjem, preventivo pred rakom …) 

 Spolni predatorji na spletu – ogled dokumentarnega filma po priporočilu NIJZ 
 Študijske skupine za ŠSS in DSP 
 Delo s težavnimi učenci - Damjana Šmid 

 Posvet z inšpektorjem – dodatno še za področje svetovalnega dela 
 
Prvošolci – Izvedba vpisa prvošolcev v 1. razred v mesecu februarju na POŠ Vače. 
V prvi razred se je vpisalo 6 učencev. Snemanje in montaža nagovornih besed 
ravnatelja in šolske svetovalne službe za lažji dostop informacij za starše bodočih 
prvošolcev.  
 
Prepisi na POŠ Vače 
1. 9. 2021 – Eva Batič 3. V 
1. 9. 2021 – Jakob Batič 5. V 
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Prepisi na druge OŠ 
28. 2. 2021 – Inka Klinc Karničnik 7.V 
11. 5. 2021 – Tinkara Pust 1. V 
11. 5. 2021 – Anej Pust 6. V 
V letošnjem šolskem letu so učenci 6. razreda pri delu na daljavi potrebovali 
stalno spremljanje in vodenje (z začetkom januar 2021) – v ta namen so vsak 
dan skupaj začeli  in končali s pregledom dela pod nadzorom.  
 
Izvedba delavnic – V okviru projekta Primi šolo za roge so bile izvedene ure na 
različne teme za učence od 4. – 9. razreda skozi celotno šolsko leto. 
 
Karierna orientacija in vpis v srednjo šolo – V 8. in 9. razredu so učenci 
odkrivali svoje sposobnosti in interese. Izveden je bil roditeljski sestanek v 8. in  v 9. 
razredu. Oblikovanje spletnega srednješolskega sejma. Montaža sporočila z uvodnimi 
informacijami o vpisu v srednje šole za starše učencev 9. razreda. Skupno 
izpolnjevanje prijavnic za učence 9. razreda za vpis v srednjo šolo.  
 
Roditeljska sestanka za starše sta bila, poleg karierne orientacije v 8. in 9. 
razredu, izvedena še dva. Na uvodnem srečanju staršev septembra za vse razrede na 
temo razvijanje odgovornosti in drugi  v 7. razredu na temo Internetni boj ali preboj 
– odvisnost od ekranov.  
 
Timsko sodelovanje z zunanjimi institucijami: pri širših problematikah znotraj 
in zunaj šole, predvsem z: 

 CSD Ljubljana. 
 Projektom – Prehod Mladih v katerega so vključeni trije učenci POŠ Vače. 
 Področni aktiv  Litijske šolske svetovalne službe – je v letošnjem šolskem letu 

zaradi epidemije ponovno žal odpadel.  

 Rdeči Križ Slovenije – vabilo staršem za vpis otroka na zdravstveno letovanje 
(tudi za socialno ogrožene družine). 

 SCOMS – sodelovanje v zvezi z različnimi učenci. 
 
Vzgojni postopki in vzgojni načrti so bili oblikovani za sledeče učence: 4. V Alex 
Malgaj in 8.V Aljaž Merela in Vid Medved. 
 
Izdelava spletnih strani v pomoč učencem, učiteljem in staršem: 

 Spletni srednješolski sejem za učence 7. – 9. razreda. 
 SOS (znotraj okolja TEAMS). 
 Oblikovanje področij zanimanja učencev (tudi karierna orientacija). 

 
Sodelovanje na rednih redovalnih in pedagoških konferencah ter sodelovanje 
na aktivih in kolegijih. 
 
Posodobitve:  

 Priprava prenove IP-ja. 
 Priprava na prenovo Vzgojnega načrta, začetni načrti in uvodno srečanje širše 

skupine. 
 



76 

 

Novosti:  

 Uvedba in vodenje intervizijske skupine na POŠ Vače (več o ugotovitvah v 
evalvacijskem poročilu intervizijske skupine). 

 Uvedba srečevanj šolske svetovalne službe, ki se v tem šolskem letu žal ni 
utrdilo (izvedle smo cca. 5 skupnih srečanj). Poskusno nadaljujemo v 
naslednjem šolskem letu.  

 Oblikovanje skupine za izvedbo delavnic NEON, njihovo izobraževanje in 
načrtovanje izvedbe v novem šolskem letu. 

 Uvedba opredelitve delovnih nalog koordinatorja in razrednika. 
 
Drugo: 

 Objem Slovenije – priprava in izvedba avtorskega dela (v sklopu projekta 
Aktivno v Sloveniji). 

 Sodelovanje v strokovnih skupinah in aktivu DSP, v skupini za prenovo IP-ja 
ter vzgojnega načrta.  

 Uvajanje in spremljanje dela novih DSP učiteljic. 

 Aktivno sodelovanje s šolskimi svetovalnimi delavkami in vodstvom šole. 
 Oblikovanje dveh kotičkov za umirjanje na hodnikih POŠ Vače. 
 Sodelovanje v delovni koordinacijski skupini, ki skrbi za koordinacijo izvajanja 

načrta za zagotavljanje kontinuiranega dela na OŠ Gradec v primeru 
koronavirusa. 

 Občasno nadomeščanje učiteljev in dežuranje na hodnikih. 
 

 Šolska svetovalna služba: Marija Mohar 
 

7.4. Poročilo o delu šolske knjižnice 

V šolskem letu 2020/2021 sva bili v šolski knjižničarki zaposleni dve knjižničarki: 
sama v celoti, Bojana Kotar pa polovično (delo je dopolnjevala s poučevanjem 
slovenščine, nudenjem dodatne strokovne pomoči na predmetni stopnji ter pripravo 
učencev na Cankarjevo tekmovanje). 
 
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 prostorih knjižnice na 
OŠ Gradec. 
 
Delo je bilo tudi to leto prilagojeno vnosu gradiva v sistem Cobiss. Do 25. 6. 2021 je 
bilo vneseno 20.275 enot knjižničnega gradiva, od tega v učbeniškem skladu 5.300 
enot, v ostalih oddelkih (knjižnica matične šole, POŠ Vače, POŠ Hotič, POŠ Jevnica, 
POŠ Kresnice) pa 14.975 enot. V tem šolskem letu je bila zaloga dopolnjena z 
gradivom slovenističnega ter zgodovinskega in zemljepisnega kabineta. Pri vnosu 
knjig, shranjenih v slovenističnem kabinetu, sta bila odkrita dva dragocena prvotiska 
Prešernovega Krsta pri Savici iz leta 1836. Enega smo razstavili v šolski vitrini s 
slovenskimi narodnimi simboli in drugimi dragocenimi dokumenti, ki izpričujejo in 
utrjujejo narodovo identiteto. 
 
KIZ (predmet knjižnična informacijska znanja) je potekal po ustaljenem redu in 
učnem načrtu do pričetka dela na daljavo (oktober 2020). Prvošolci so prihajali v 
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knjižnico vsak ponedeljek, pripovedovali o prebranem in si izposojali gradivo. Ostali 
učenci so lahko obiskali knjižnico vsak dan od 7.30 do 13.50. 
 
Delo na daljavo je potekalo preko aplikacije Teams v kanalu Knjižnica. Do vsebin so 
imeli dostop vsi učenci matične šole in podružnic. Objavljene vsebine so imele namen 
učence ohranjati v stiku s knjižnico in knjižničarkama, jih motivirati za branje, 
vzpodbujati ustvarjalnost in jih seznanjati z novostmi s področja knjižne produkcije za 
mlade ter tudi z drugimi kulturnimi dogodki. 
 
Lepega odziva je bilo deležno iskanje knjižnega zaklada, ki je v virtualni obliki 
potekalo od Prešernovega rojstnega dne, 3. decembra, do kulturnega praznika, 8. 
februarja. Podeljeno je bilo 7 knjižnih nagrad. 
 
So pa bili učenci redno seznanjani tudi z dejavnostmi Društva Bralna značka, ki je v 
jubilejnem 60. letu bralne značke prirejalo vrsto virtualnih dogodkov pa tudi sicer 
poskrbelo za številne napotke in usmeritve, s katerimi sva si knjižničarki lahko 
pomagali pri oblikovanju svojih spletnih vsebin. 
 
Kanal Knjižnica je gotovo odigral pozitivno vlogo, a je pritegnil premalo učencev, kar 
se je izkazalo tudi potem, ko so se učenci vrnili v šolo, saj so v knjižnico prihajali 
predvsem tisti, ki so redno obiskovali Kanal knjižnica. Vse skupaj se je negativno 
odrazilo tudi pri bralni zavzetosti učencev, ki je vsako leto manjša, in to predvsem na 
predmetni stopnji, zato bova z Bojano Kotar v naslednjem šolskem letu poizkušali z 
inovativnimi prijemi privabiti v knjižnico več učencev. 
V kanalu Knjižnica so učenci lahko dostopali do elektronskih verzij knjig, predpisanih 
za domače branje.. 
 
Knjižnica pa se je dejavno vključevala tudi v različne projekte ter druge dejavnosti. Z 
učiteljico naravoslovja Marijano Sebastijan sva vodili krožek Ljubim naravo. Poskrbela 
sem za obisk botanika dr. Jerneja Jogana, ki nam je svetoval, kako urediti učni 
travnik na šolski zelenici. Kasneje je bila postavljena ograja, pripravlja pa se tudi že 
informativna tabla. S prizadevnimi članicami krožka smo junija prvič sušile seno po 
starem načinu (z ročnim obračanjem, kopicami in malico v travi) ter tako prispevale k 
varovanju naravne in kulturne dediščine. Ves čas nam je prijazno stal ob strani 
vzdrževalec Tomaž Janežič (košnja, odvoz sena, izdelava informativne table). Krožek 
je imel tudi svoj kanal Ljubim naravo, kjer smo objavljale fotografije s sprehodov v 
času šolanja na daljavo ter tako spremljale prebujanje narave. 
 
Ob kulturnem prazniku sem sodelovala z učiteljico Anito Mirjanić pri spletnem 
dogodku En glaž kulture (za deklamacijo pesmi Od železne ceste sem pripravila Zojo 
Rokavec), pri projektu Slovenija sem pomagala z lektoriranjem besedil na razstavnih 
panojih ter s predstavitvijo ena od tem (Arhaizmi v slovenskem jeziku). 
 
Poskrbela sem za prijavo ter pripravo učencev, ki so se prijavili kot deklamatorji na 
natečaj Župančičeva frulica. Skupaj smo vadili, potem pa svoje interpretacije posneli 
s pomočjo učiteljice Anje Knežević. Prejeli smo pohvalo (Zoja Rozina) in bili omenjeni 
v spremnem dopisu k razglasitvi rezultatov (Nikolina Kotroman). 
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Pomagala sem pri organizaciji dela na šolskem radiu: radio je dobil svoj avizo in 
tričlansko ekipo zagnanih radijcev (Zoja Rokavec, Jaša Končar, Svit Rozina), ki bodo 
poskrbeli za objavo obvestil, drugih oddaj ter glasbo na šolskem radiu tudi v 
naslednjem šolskem letu. 
 
Ob koncu šolskega leta (23. 6. 2021–24. 6. 2011) sem na pravljično noč drugošolcev 
in tretješolcev matične šole povabila pisatelja Jožeta Sevljaka, sicer pa sem ves čas 
po potrebi lektorirala tudi različna besedila sodelavcev in skrbela za zapis dogodkov v 
šolski kroniki. 
 

Pripravila: Stanka Sirk 
 

7.5. Poročilo o delu šolske kuhinje 

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

 V začetku šolskega leta od septembra do oktobra prib. 75 zajtrkov; 
o 27 MŠ Gradec 
o 25 POŠ Vače 
o 12 POŠ Kresnice 
o 9 POŠ Hotič 
o 2 POŠ Jevnica 

Ob vrnitvi učencev od februarja do junija 2021 se zajtrki za MŠ niso pripravljali.   
 

 prib. 670 dopoldanskih malic; 
o 445 MŠ Gradec 
o 111 POŠ Vače 
o 38 POŠ Kresnice 
o 45 POŠ Hotič 
o 57 POŠ Jevnica 

 

 prib. 575 kosil; 
o 347 MŠ Gradec 
o 95 POŠ Vače 
o 37 POŠ Kresnice 
o 41 POŠ Hotič 
o 57 POŠ Jevnica 

 
 in 72 popoldanskih malic; 

o 30 MŠ Gradec 
o 13 POŠ Vače 
o 4 POŠ Kresnice 
o 17 POŠ Hotič 
o 8 POŠ Jevnica 

 
Skupaj je v centralni kuhinji zaposlenih 6 delavk, na POŠ pa 4 gospodinjke. Ena 
delavka MŠ je bila na začetku šolskega leta zaposlena za polovični delovni čas, 
polovično pa je bila v bolniškem staležu. Zaradi zdravstvenih težav je bila odsotna 
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skoraj celo šolsko leto. Njen bolniški stalež še ni zaključen. Eni od delavk na MŠ smo 
z mesecem septembrom 2020 lahko omogočili polovično zaposlitev za nedoločen čas, 
z druga polovico pa je vezana na računovodske storitve, ki letno variirajo.  
 
V mesecu septembru 2020 smo delo začeli po LDN. V mesecu oktobru pa zaradi 
ponovno razglašene epidemije in začetka pouka na daljavo, postopoma prehajali na 
zmanjšan obsega dela. V mesecu novembru smo prenehali z obratovanjem. Kuharice 
so odšle na čakanje na delo doma. Ponovno smo vzpostavili obratovanje s pričetkom 
pripravljanja brezplačnih toplih obrokov v mesecu januarju 2021. V dogovoru z OŠ 
Litija smo obroke (prib. 40 na dan) pripravljali izmenično. Z vrnitvijo učencev smo v 
februarju 2021 ponovno začeli obratovati in uspešno obratovali do konca šolskega 
leta.  
V tem šolskem letu smo pripravljali 8 različnih vrst diet za malice in kosila na MŠ in 
POŠ  (intoleranca na laktozo, sladkorno, dieto za celiakijo v povezavi s sladkorno, 5 
vrst diet za alergike). Do dietne prehrane so še vedno 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 
Pred začetkom šolskega leta 2020/2021 smo za centralno kuhinjo opravili večji nakup 
drobnega inventarja (posode, krožnikov, pribora in pripomočkov ter mešalno pipo s 
tušem). V mesecu juniju pa še hladilni pult za dietna živila.   
Podoben drobni inventar smo dokupili tudi za vse POŠ. Na POŠ Jevnica se je opravila 
menjava eklektičnega štedilnika s plinskim, zaradi večje moči, v na POŠ Hotič pa 
nakup hladilnika. Med letom je bilo še nekaj servisov oz. vzdrževanj (na hladilnikih, 
konvektomatu in pomivalnem stroju).  
V centralni kuhinji bomo v času poletnih počitnic dokončali sanacijo vodovoda.  
 
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 načrtu. 
Posebnosti na matični šoli ni bilo. Inšpekcijskega nadzora v letošnjem šolskem letu ni 
bilo. Po pogodbi je bil izvršen sanitarni nadzor, ki je pokazal oporečno vodo v 
pomivalnem stroju v centralni kuhinji. Nepravilnost smo odpravili. V razdelilnih 
kuhinjah na POŠ ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Vsa vodena dokumentacija se 
hrani v mapah HACCP sistema v centralni kuhinji in na POŠ. 
 
Sodelovanje z dobavitelji in javna naročila 
Sodelovaje z dobavitelji bi ocenila, kot dobro. Dostava je bila redna. V času po 
epidemiji, smo z dobavitelji poslovali po ustaljenem urniku. Letno so nekateri 
dobavitelji uskladili cene na trgu in nas o tem sproti obveščali – sistem javnih naročil.  
Odvoz organskih odpadkov nam vrši podjetje Ekstrem čisto iz Hrastnika. Z njihovimi 
storitvami smo zadovoljni.  
Poslovni partner Salesianer miettex periteks iz Trzina za nas opravlja pranje perila in 
krp za kuhinjo, čistilke in hišnika MŠ ter POŠ. Še vedno se občasno med letom 
pojavljajo madeži na oblekah, vendar se po opozorilu zadeve izboljšajo. Med letom 
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smo izvedli povpraševanja tudi drugje in na podlagi ponudb ugotovili, da je trenutni 
pogodbenik najcenejši. 
 
Drugo delo 
V tem šolskem letu smo poleg rednega dela pripravili različne pogostitve za razne 
priložnosti. Pogostitev oz. izdaja kosil pri treh krvodajalskih akcijah, peka krofov v 
času pusta, pogostitev na valeti in zaključni prireditvi. Nekaj manjših pogostitev je 
bilo tudi za obiskovalce šole. 
Uspešno smo zaključili projekta Šolska shema in na daljavo tudi Tradicionalni 
slovenski zajtrk. 
 
Izobraževanje in zaposlitev. 
V mesecu avgustu 2020 načrtujemo uvodni sestanek z vsemi zaposlenimi v centralni 
kuhinji in podružnicah ter izobraževanje po HACCP- u, ki ga bo izvedla naša 
pogodbenica ga. Petra Privšek Konjačič (SAN-ING s.p.). 
 
Analiza dela v kuhinjah na podružničnih šolah 
Na podružničnih šolah še vedno ostaja način dela enak, po ustaljenem delovnem 
času. 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. Na POŠ Jevnica so tudi v šolskem letu izvajali projekt, 
kjer so na jedilniku za šolsko malico prevladovali ekološka in lokalna živila v povezavi 
z njihovim eko vrtom. Projekt je odlično sprejet, tako pri učencih, kot pri starših in se 
bo nadaljeval tudi v prihodnjem letu.  
 
Analiza prehranjevalnih navad otrok in sodelovanje s starši 
V tem šolskem letu se Skupina za prehrano ni sestala saj šolska kuhinja ni obratovala 
pol leta in ni bilo potrebe. Skupina je bila seznanjena z načinom dela v tem šolskem 
letu po elektronski pošti. Med letom posebnosti ni bilo. Skozi šolsko leto smo 
spremljali prehranjevalne navade in ješčost otrok, v mesecu juniju 2021 pa izvedli 
spletno anketo za učence o zadovoljstvu s šolsko prehrano. Prav tako smo tudi letos 
upoštevali njihove predloge in izboljšave.  
 
Delo šolske kuhinje v šolskem letu 2020/2021 bi ocenila glede na razmere, kot 
uspešno. Vse težave, ki so se pojavljale smo sproti rešili. Vse ostale zadeve so 
utečene, tako računalniški program, povezava z računovodstvom in podružničnimi 
šolami.  
V času pisanja tega poročila poteka na šoli priprava obrokov za učence v počitniškem 
varstvu (do 9. 7. 2021), sledi pa generalno čiščenje kuhinje. 
 

Organizatorka šolske prehrane: Anita Mikša 
 

8. Poročilo o delu podružnic 

8.1. POŠ Vače 

 
UVOD 
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Tudi v tem šolskem letu smo se spopadali z epidemijo Covid-19. To je pomenilo, da 
smo bili skoraj pet mesecev doma, torej smo pouk izvajali na daljavo. Vmes smo se 
za kratek čas vračali v šolo in potem spet na daljavo. Skoraj cel mesec april, maj in 
junij smo bili v šoli, kar pomeni, da smo šolsko leto lahko zaključili v šoli pod strogimi 
ukrepi.  
V vodovodnem sistemu naše podružnice se še vedno spopadamo s prisotnostjo 
Legionelle, ki jo obvladujemo z rednimi kontrolami prisotnosti. Večje stroške popravil 
je letos zopet terjala kurilnica, kjer so zamenjali nekaj funkcionalnih delov, ki so 
potrebni za delovanje ogrevalnega sistema.  
 
POUK 

 se je pričel v torek, 1. 9. 2020, po ustaljenem urniku: 
o učenci 1. razreda so se zbrali ob 13.30. uri v spremstvu staršev na 

šolskem igrišču OŠ Gradec. Nagovorila sta jih župan občine Litija, Franci 
Rokavec in ravnatelj Damjan Štrus, 

o učenci od 2. do 9.  razreda so pričeli s poukom ob 8. uri, najprej smo 
se zbrali na igrišču pred šolo, nato so jih razredniki odpeljali v matične 
učilnice. V tem šolskem letu so bili tudi učenci predmetne stopnje v 
matičnih učilnicah, 

 prvi šolski dan smo izvajali tudi jutranje varstvo in OPB.  
 
SESTANKI  
Učiteljice in učitelji smo se redno udeleževali jutranjih sestankov, pedagoških in 
redovalnih konferenc ter izobraževanj na matični šoli  in sodelovali na skupnih 
prireditvah, ki so v letošnjem šolskem letu potekale večinoma preko videokonferenc v 
okolju MS Teams ali Zoom. 
Na POŠ Vače smo imeli jutranje sestanke vsako drugo in četrto sredo v mesecu ter 
po potrebi še kakšnega vmes. V mesecu septembru, oktobru, maju in juniju smo 
izvajali sestanke v živo, v zbornici POŠ Vače, ostale mesece pa smo izvedli 
videokonferenčne sestanke. 
 
IZVAJALKE DODATNE STROKOVNE POMOČI 

 Marija Mohar, 

 Petra Obermajer (do 5. 3. 2021), 
 Bernarda Imperl, 
 Astrid Žibert, 
 Mateja Troha (od 8. 3. 2021 naprej), 
 Karin Kovačič, 
 Maruša Gajić. 

 
PROJEKTI 
V tem šolskem letu je na Vačah še vedno potekal projekt Aktivno v središču, 
vendar zaradi epidemije Covid-19 nismo uspeli realizirati vseh zastavljenih ciljev. 
Izdelali smo dva tematska kotička na hodnikih za učence. V okviru tega projekta smo 
izvedli različne aktivnosti za učence (aktivni odmori, minuta za zdravje, urejanje 
šolskega vrtička, šolski poligon v pritličju, ki se nadaljuje po stopnišču šole do 
podstrešja). Aktivnosti za starše, zaradi epidemije Covid-19, niso bile izvedene. V 
okviru projekta so učiteljice, Barbara Kodrman, Nuška Mlekuž, Ana Tori in Marija 
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Mohar, izdelale avtorski spot V objemu Slovenije, ki je bil namenjen obeležitvi 30-
letnice Slovenije. V ta namen, a izven tega projekta, sta učiteljici Bernarda Imperl in 
Astrid Žibert naredili z učenci video, ki so si ga ostali učenci ogledali na zadnji dan 
pouka. 
 
Projekt Mehkak prehod iz vrtca v šolo: le – ta je potekal med učenci  1. razreda 
in otroci iz vrtca Sonček. Zaradi epidemije Covid-19 so se srečevali večinoma zunaj. 
 
Projekta Pasavček in Varno s soncem sta izvajali učiteljici v OPB-ju. 
Sodelovali smo tudi v projektih, ki so potekali v povezavi z matično šolo (Zdrava šola, 
Šolska shema, Primi šolo za roge). 
 
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. 
 
IZBIRNI PREDMETI 

 SODOBNA PRIPRAVA HRANE: Jernej Grdun 

 NAČINI PREHRANJEVANJA: Jernej Grdun 
 MATEMATIČNE DELAVNICE 8, MATEMATIČNE DELAVNICE 9: Astrid Žibert 
 ŠPORT ZA ZDRAVJE, IPŠ-ODBOJKA, ŠPORT ZA SPROSTITEV: Nuška Mlekuž 
 NEMŠČINA 1, 2: Mateja Troha 
 LIKOVNO SNOVANJE 1: Maria Primožič
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
V tem šolskem letu smo izvajali izbirna predmeta ŠPORT in RAČUNALNIŠTVO, 
izvajala sta ga učitelja Nuška Mlekuž in Matevž Ocvirk. 
 
TEKMOVANJA IN REZULTATI 
 

TEKMOVANJE DATUM REZULTATI MENTOR 

IZ LOGIKE 24. 9. 2020 BRONASTO PRIZNANJE na 
šolskem tekmovanju:  
JAN JUVANČIČ (9. r) 

ASTRID ŽIBERT 

IZ ZNANJA O 
SLADKORNI 
BOLEZNI 

20. 10. 
2020 

BRONASTO PRIZNANJE na 
šolskem tekmovanju:  
JAN JUVANČIČ (9. r) 

JERNEJ GRDUN 

IZ FIZIKE 15. 4. 2020 
 
 
 
 
 
8. 5. 2020 

BRONASTO PRIZNANJE na 
šolskem tekmovanju:  
MAJ MOHAR (8. r) 
JAN JUVANČIČ (9. r) 
 
SREBRNO PRIZNANJE na 
državnem tekmovanju:  
MAJ MOHAR (8. r) 
JAN JUVANČIČ (9. r) 

ASTRID ŽIBERT 

KENGURU 22. 4. 2021 BRONASTO PRIZNANJE na 
šolskem tekmovanju:  
EVELINA ŠTAUT (1. r) 
ELA MOČILNIKAR (2. r) 
GAŠPER HORVAT (2. r) 
ENEJ GROBOLJŠEK (3. r) 
IAN PLEMENITAŠ (3. r) 
EMANUEL MOHAR (4. r) 
TADEJ MIZORI (5. r) 
LARA INDOF (5. r) 
TJAŠA JUVANČIČ (5. r) 
JONA MOHAR (6. r) 
TJAŠA KLINC (6. r) 
BRINA POK (7. r) 
JAN JUVANČIČ (9. r) 

BARBARA 
KODRMAN, JANJA 
AMRŠEK, INES 
ŠTAUT, 
ALEKSANDRA 
ŠTRUS, ASTRID 
ŽIBERT 



 

LOGIČNA 
POŠAST 

7. 5. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. 5. 2021 

BRONASTO PRIZNANJE na 
šolskem tekmovanju:  
TEREŽA STOPAR (4. r) 
EMANUEL MOHAR (4. r) 
DOMEN TRDIN (7. r) 
 
BISERNO PRIZNANJE na 
šolskem tekmovanju:  
MIA MOČILNIKAR (6. r) 
NELI JAZBEC (6. r) 
JONA MOHAR (6. r) 
TJAŠA KLINC (6. r) 
PATRICIJA SLUGA (7. r) 
URBAN INDOF (8. r) 
MAJ MOHAR (8. r) 
 
ZLATO PRIZNANJE na 
državnem tekmovanju:  
URBAN INDOF (8. r) 
 
SREBRNO PRIZNANJE na 
državnem tekmovanju:  
MAJ MOHAR (8. r) 
 

INES ŠTAUT, 
ALEKSANDRA 
ŠTRUS, ASTRID 
ŽIBERT 

 
SODELOVANJE Z ZD LITIJA 
Učenci 1., 3., 6. in 8. razreda so opravili sistematski pregled v ZD Litija. 
V mesecu septembru in oktobru so strokovne delavke ZD Litija izvedle po razredih 
dvourne delavnice zdravstvene vzgoje. 
Zaradi epidemije Covid-19 v tem šolskem letu strokovne delavke ZD Litija niso izvajale 
pregledov čistosti zob. 
 
SODELOVANJE S STARŠI 
S starši smo sodelovali na govorilnih urah in roditeljskih sestankih, ki so bili večinoma 
videokonferenčni ter na zaključnem srečanju, ki je potekalo kot pohod v okolici šole.  
Ostale načrtovane prireditve so, zaradi epidemije Covid-19, odpadle. 
Izvedli smo skupni roditeljski sestanek, ki je bil uvodni v septembru, na njem je 
policistka PP Litija ga. Mojca Rajšek predstavila varnost v prometu in opozorila starše 
na nepravilno vožnjo otrok v avtomobilih. Ta dan je višja medicinska sestra ga. Neja 
Perić, iz ZD Litija, predstavila pomen zdrave in uravnotežene prehrane ter pomen 
gibanja in higiene za zdrav razvoj otrok in mladostnikov ter upoštevanje ukrepov za 
zajezitev širjenja novega korona virusa. 
 
DNEVI DEJAVNOSTI 
KD, ND, TD, in ŠD so bili v letošnjem šolskem letu na razredni stopnji večinoma 
realizirani, na predmetni stopnji pa je bilo realiziranih okrog 50 % dni dejavnosti.   
 
KADROVSKE IN DRUGE POSEBNOSTI 
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V letošnjem šolskem letu je psihologinja Petra Obermajer odšla s 5. 3. 2021 na 
porodniški dopust, nadomestila jo je učiteljica dodatne strokovne pomoči Mateja 
Troha, njo pa je v oddelku podaljšanega bivanja nadomestila učiteljica Tjaša Končina.  
V letošnjem šolskem letu so se iz šole, zaradi selitve, prepisali trije učenci. 28. 2. 2021 
je šolo zapustila Inka Klinc Karničnik, 10. 5. 2021, pa sta šolo zapustila Tinkara Pust in 
Anej Pust. 
 
IZVEDBA NADSTANDARDNIH DEJAVNOSTI 

 LŠN – učenci 5. razredov (Žusterna Koper, 14. 9. – 18. 9. 2020) 
 Bivanje v naravi, učenci 4. razreda, Kočevje  (je odpadlo) 
 Bivanje v naravi – Dom Vojsko, 7.razred  (je odpadlo) 
 4. razred – učenci 4. razreda – plavalni tečaj v Šmartnem  (v mesecu juniju 

2021) 

 Zimska šola v naravi –učenci 6. razreda (je odpadla) 
 Vikend za nadarjene v CŠOD dom Breženka za učence od 7. do 9. razreda (od 

2. 10. do 4. 10. 2020) 
 
SODELOVANJE S KRAJEM 
Šola že vrsto let sodeluje s krajem in društvi ter organizacijami, ki delujejo v kraju, a v 
letošnjem šolskem letu je bilo to sodelovanje, zaradi epidemije Covid-19, zelo 
okrnjeno. Člani KS Vače in krajani so letos pomagali pri premestitvi koša za košarko na 
šolskem igrišču in postavitvi dveh nogometnih golov. Ob šoli so spomladi postavili 
naprave za fitnes na prostem, 3 klopi, 3 koše za smeti in leseno ograjo do parkirišča. 
 
SODELOVANJE Z MATIČNO ŠOLO 

 Pedagoške in redovalna konferenca. 
 Virtualne prireditve. 
 Valeta 2021. 

 
INTERESNE DEJAVNOSTI 
Interesne dejavnosti, ki so bile določene z letnim delovnim načrtom, so bile okrnjeno 
realizirane zaradi epidemije Covid-19 in dela na daljavo. 

 
Vodja POŠ Vače: Jernej Grdun 

 

8.2. POŠ Hotič 

 
Pouk se je pričel v torek, 1. 9. po ustaljenem urniku: 

 učenci 1. razreda s pričetkom ob 13.30 uri in ob spremstvu staršev na igrišču 
pri OŠ Gradec v Litiji – imeli smo kulturni dan z naslovom Sprejem prvošolcev s 
kulturnim programom. Sprejeli sta jih učiteljici Maruša Krnc in Špela Mahkovec. 

 učenci 2., 3. (po ustaljenem urniku), 4. in 5. razreda so pričeli pouk ob 8. uri 
(prvi dve sta bili razredni uri, potem pa se je delo nadaljevalo po urniku). Pouk 
smo končali ob 12.20. 

Učenci so s seboj prinesli vse šolske potrebščine; učbenike so dobili v šoli, prav tako 
potrebščine za likovno vzgojo. 
 
Na šoli smo imeli 3 oddelke in sicer: 
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 2 kombinirana oddelka (1.,2. razred z drugo učiteljico in 3. in 4. razred z 8 
urami ločenega poučevanja), 

 čisti oddelek 5. razreda. 
 
Vseh 44 učencev je uspešno zaključilo šolsko leto in vsi napredujejo v naslednji 
razred. 
11 učencev 5. razreda se je poslovilo od podružnične šole ter bo šolanje nadaljevalo 
na matični šoli v Litiji. 
 
Imeli smo organizirano varstvo vozačev in popoldansko varstvo. 
Šolska vrata so bila odprta od 6.00 do 16.30. 
 
Letošnje šolsko leto smo zaradi epidemije prekinili: 

 jesenske počitnice so učenci podaljšali za teden dni (učitelji smo se v tem času 
aktivno pripravljali za delo na daljavo), 

 učenci I. triade so delali na daljavo od 9. novembra do 25. januarja (za 4 dni so 
se vrnili v šolske klopi pod strogo določenimi pogoji in se s 1. februarjem znova 
prešili na delo na daljavo. 9. februarja so se zopet vrnili v šolske klopi ; učenci 
4., 5. razreda pa so se vrnili v šolske klopi 15. februarja.  

Učenci so bili strogo v svojih mehurčkih – niso se družili niti na šolskem igrišču, na 
kosilo so hodili ob točno določenem urniku in tudi oddelka OPB sta bila tako 
zasnovana. 
1. aprila smo zopet vsi pričeli z delom na daljavo in se vrnili v šolske klopi 12. 4. ter 
šolsko leto uspešno zaključili v šoli. 
 
Ob vrnitvi v šolske klopi, je bilo organizirano podaljšano bivanje samo za učence I. 
triade in za vozače. 
 
Ker potekajo intenzivni dogovori okoli gradnje nove šole – trenutno čakamo 
pravnomočnost gradbenega dovoljenja, se na šoli ničesar ne obnavlja, ampak se 
opravljajo samo nujno vzdrževalna dela. 
 
Zaradi poučevanja na daljavo smo se učiteljice med seboj še tesneje povezale in 
tedensko sodelovale na videokonferencah, si med seboj pomagale in svetovale ter 
seveda računalniško izobraževale. Projekti, ki so bili predstavljeni na začetku šolskega 
leta, so se izvajali na daljavo (v malo drugačni, tudi okrnjeni obliki): 

 Pasavček preko videokonference in obisk policista s policijske postaje. 
 Vodna šola – spodbujanje pitja vode. 
 Mehak prehod iz vrtca v šolo – obisk malčkov iz vrtca Taček v šoli in druženje z 

bodočimi sošolci. 

 Petošolska druženja – druženje v LŠN, pisanje pisem in obisk učencev s 
podružničnih šol na matični šoli. 

 30–let samostojne Slovenije – sodelovanje učencev na predstavitvi (preko 
videokonference). 

 Book bag (ob ponovni vrnitvi v šolo). 
 
23. aprila, ko obeležujemo Svetovni dan knjige in avtorskih pravic, se je  
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Sovko pridružil učiteljici Maruši Gajič doma (Sovkova nočnobralnica). Preko 
videokonference so se ji z veseljem pridružili tudi naši učenci. 
 
Najbolj obširen je bil šolski projekt 160-let hotiške učenosti, katerega vodja je bila 
Špela Mahkovec in se je zaključil z virtualno prireditvijo, na kateri so sodelovali učenci 
s POŠ Hotič, malčki iz vrtca Taček, govore pa so imeli: ravnatelj OŠ Gradec Damjan 
Štrus, župan Občine Litija Franci Rokavec, predsednik KS Leopold Malovrh in 
predsednik CI Hotič Janez Žgajnar. 
 
V projektu smo sodelovali vsi učitelji POŠ Hotič, predvsem pa so se vanj vključili 
učenci OPB (igre nekoč, kaj vse so otroci nekoč doma pomagali staršem, da je bilo 
delo opravljeno in so lahko lažje obiskovali šolo, ribanje zelja, stiskanje soka in 
ličkanje koruze). 
 
Izdelava novoletnega koledarja za vse družine v našem okolišu. 
 
Ob zaključku pouka v tem šolskem letu je učiteljica Maruša izdelala šolski časopis, v 
katerih so prispevki vseh učencev. 
 
4. junija se je zaključil Litijski tek 2021 na daljavo. Učiteljica Maruša Krnc je organizira 
in izvedla vsakodnevni tek z učenci: 

 razdalja učencev 1. razreda je merila 1,12 km. 10 prvošolčkov je skupaj 
preteklo 125,1 km, 

 enako razdaljo je premagovalo tudi 7 učencev 2. razreda. Skupaj so pretekli 
112,69 km, 

 razdalja učencev 3. razreda je merila 1,29 km. 5 tretješolcev je skupaj preteklo 
67,95 km, 

 četrtošolcev je v tem šolskem letu 11. Njihova razdalja je merila 1,38 km. 
Skupaj so pretekli 144,58 km, 

 najdaljšo razdaljo so seveda imeli najstarejši učenci. Njihov pretečeni krog je 
meril 1,7 km. 10 petošolcev je skupaj preteklo 179,62 km.  

Pri teku se jim je večkrat pridružila tudi učiteljica DSP Andreja Bregar Rop. 44 učencev 
POŠ Hotič in 2 učiteljici so od 18. 5. do 3. 6. 2021 skupaj pretekli 773 km. 
 
Bralno značko ju usvojilo 35 učencev; to je 80% vseh učencev. Nekaj učencev je 
sodelovalo tudi pri angleški bralni znački. 
 
Zdravniških pregledov (1., 2.razred) in zdravstvene vsebine niso bile realizirane. 
 
Sodelovanje z Matično knjižnico Litija – Potujoča knjižnica 20-21 (izposojala je 
učiteljica Špela Kovič). Učenci so si izposojali knjige od septembra do novembra. 
Izposojenih je bilo 53 knjig, izposojalo si je 23 učencev od 1. do 5. razreda. Od 
januarja, ko smo se vrnili, pa do sedaj, je bilo izposojenih 212 knjig. Izposojalo si je 
knjige 31 učencev od 1. do 4. razreda. 
 
Sodelovali smo v zbiralni akcijah: 

 zbiranje starega papirja, 
 zbiranje odpadnih baterij in malih gospodinjskih aparatov, 
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 zbiranje zamaškov. 
 
Učenci so sodelovali tudi na različni tekmovanjih: 
 

razred tekmovanje priznanja 

1., 2., 3., 
4.,5.r. 

Kenguru Bronasto priznanje: Inja Žakelj, Inti Štrus, Naja 
Požaršek, Taja Kurnik Kramžar, Tian Požaršek, Reka 
Zornik Stonič, Oskar Ribič 

4.r. Bober Bronasto priznanje: Anja Žgajnar 

4.r. Kresnička Bronasto priznanje: Anja Žgajnar 

4., 5.r. Cankarjevo Bronasto priznanje: Anja Žgajnar, Miša Mehičić 
Okorn, Lana Rotar 

4., 5.r. Logična 
pošast 

Bronasto priznanje: Matic Bolka, Jošt Rajnar, Maša 
Mirtič 
Srebrno: Maša Mirtič 

 
Učenci 6. razreda so vsi v septembru opravili kolesarski izpit (zaradi epidemije niso 
mogli izpeljati v š.l. 2019/2020); učenci 5 razreda (10/11) so uspešno opravili 
kolesarski izpit v mesecu juniju. 
 
S starši smo sodelovali v živo in na daljavo. Učiteljice 1. do 4. razreda so imele 4 
roditeljske sestanke (7. 9., 3. 12., 4. 3. in 14. 6.). Starši učencev 5. razreda so se 
udeležili treh sestankov (3. 9., 4. 3., 14. 6.). Imele smo tudi redne govorilne ure (v 
živo in na daljavo). 
 
Vse dneve dejavnosti smo izvedle, a s prilagoditvijo zaradi dela na daljavo. Prav tako 
ure interesne dejavnosti. 
K sreči je epidemija popustila, zato so planinci opravili več pohodov (Vače –
1.,2.razred–11. maj; 3. – 5.r. – 2. junij; Svibno – 1., 2.r. – 21. 5.; vsi učenci skupaj – 
pohod na Janče – 12. junij). 
 
Učenci 5. razreda so se udeležili LŠN v Žusterni, Koper (14. 9. – 18. 9. 2020), vse 
ostale nadstandardne dejavnosti so zaradi izrednih razmer odpadle. V mesecu juniju 
(10. in 16. junij) so izvedli samo dvodnevni tečaj plavanja v Šmartnem za učence 4. 
razreda. 
 
Prireditev OŠ Gradec poje pa se je prestavila na september 2021. 
 
Ob zaključku šolskega leta (14. junija) smo izvedli prireditev ob 30 – letnici   
samostojne Slovenije z družabno-športnim dogodkom Hotiški oviratlon – vodja: Špela      
Mahkovec. 
 

Vodja POŠ Hotič: Elizabeta Bučar 
 

8.3. POŠ Kresnice 

 
Pouk se je pričel 1. 9. 2020 po ustaljenem urniku: 
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 učenci 1. razreda s pričetkom ob 13.30. uri na šolskem igrišču 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 Lajovic 

6 1 kombinacija 1. in 
2.r. (12 učencev) 

2. Tadeja Resnik 6  

3. Angelca Koprivnikar, 
Špela Lajovic GUM 

10 1 

4. Špela Lajovic (SLJ, MAT, GUM, 
DRU, NIT) in jutranje varstvo 
Andrejka Setničar (ŠPO, ŠPO-
NIP,) 
 

7 1   kombinacija 4. 
in 5.r. (16 učencev) 

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

9 1 oddelek 

skupaj  UČENCEV   UČENCEV  
38 

3 ODDELKI 

 
PODALJŠANO BIVANJE 

Oddelek Učitelj Število učencev 

1., 2., 3.r. Mojca Vidic (od 1. 9. 2020 do 10. 12. 
2020) 

Kombinacija (19) 

1., 2., 3.r. Iris Zajc (od 11. 12. 2020 do 31. 8. 
2021) 

 

4., 5.r. 3.r. Andrejka Setničar Kombinacija (19) 

 
Učiteljice smo se redno udeleževale sestankov, aktivov in konferenc na matični šoli ali 
pa na daljavo. 
 
Izobraževanje učiteljic v letošnjem šolskem letu je bilo naslednje: 

 Večino izobraževanja je bilo na daljavo. 
 Prisotne smo bile na vseh izobraževanjih na matični šoli. Opravile smo nekaj 

medsebojnih hospitacij. 
 
Z učenci  s posebnimi potrebami so delale: 

 Dunja Požaršek in Janja Hostnik DSP 
 Dunja Požaršek je pomagala reševati vzgojne probleme.  

 
Angleščino so poučevali Mojca Vidic in Iris Zajc (1., 2., 3.r.) in Luka Lavrin (4., 5.r.). 
 
Projekti, ki so bili izvedeni po LDN POŠ Kresnice: 

 Mehak prehod iz vrtca v šolo, vodja: Tadeja Resnik (nadaljevanje projekta), 
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 »Pasavček«, vodja: Tadeja Resnik, Mojca Vidic, 
 Vrt, vodja: Tadeja Resnik, Andrejka Setničar, 
 Voda – vse učiteljice POŠ Kresnice. 

 
TEKMOVANJA 
Slovensko bralno značko so zaključili skoraj vsi učenci POŠ Kresnice.  
Nekateri so osvojili tudi angleško bralno značko. 
 
Učenci so se udeležili tudi različnih tekmovanj in osvojili naslednja 
priznanja: 
 
PRIZNANJA S TEKMOVANJ - MATEMATIČNI KENGURU 
1.r. 

 Maks Raspotnik 
 Lovro Rovšek Susman 

2.r. 

 Janja Kolar 
 Anja Zabukovec 
 Tadej Kokalj 
 Anja Krnc 

4.r. 
Tekmovanja se je udeležilo 9 učencev. Bronasta priznanja so dobili: 

 Nina Bratun, 1. mesto 
 Lan Širec, 6. mesto 
 Lara Kasli, 9. mesto 

5. r. 
 Kristijan Jovičić 
 Luka Lipić 

 
CANKARJEVO PRIZNANJE 
Tekmovanja se je udeležila 1 učenka, ki je dobila bronasto priznanje: Nina Bratun, 1. 
mesto 
 
VESELA ŠOLA 

 4.K – Nina Bratun, Lara Kasli, Ajda Godec 
 5.K – Aljaž Kokalj, Ema Klopčič 

 
Vsi učenci 1., 2., 3.r. so tekmovali v Ciciveseli šoli. 
 
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA  
4.r. 

 Nina Bratun 
 Ajda Godec 
 Lara Kasli 

 5.r. 

 Tilen Jakopič 
 Mojca Jemec 
 Kristijan Jovičić 
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 Ema Klopčič 
 Anja Žnideršič 

Na tekmovanje Kresnička in Logična pošast se ni prijavil noben učenec. 
 
POHVALE 
Pohvala OŠ Gradec ob zaključku šolskega leta: 

 Nina Bratun za udeležbo na tekmovanjih, prizadevnost in spoštljiv odnos do 
sošolcev in vseh zaposlenih na šoli, 

 Sara Repovš, Nina Raspotnik, Martin Jelnikar Artenjak, Mojca Jemec 
za prizadevnost, pomoč sošolcem in spoštljiv odnos do sošolcev in vseh 
zaposlenih na šoli. 

 
Na tekmovanje Kresnička, tekmovanje za Cankarjevo priznanje in Logična pošast se ni 
prijavil noben učenec. 
 
Sodelovali so tudi na gasilskih tekmovanjih. 
 
Nekaj tekmovanj je odpadlo zaradi korona virusa. 
 
Delo s starši 
Redno smo sodelovale s starši na govorilnih urah, roditeljskih sestankih in morebitnih 
izrednih sestankih. Večina stikov je bilo na daljavo. Izvedli smo sejem otroških 
izdelkov in zbrani denar dali v šolski sklad. Pripravile pa smo tudi zaključek za starše 
(14. 6. 2021). Najprej so učenci nastopali v kulturnem programu. Gospa Suzana 
Kukovica je vzpodbudila vse starše, da so prispevali denar za potrebe POŠ Kresnice. 
Dobljeni denar smo dali v šolski sklad. Starši so bili radodarni. 
 
KD, ND, TD in ŠD so bili izvedeni po v naprej določenih datumih oziroma z nekaterimi 
zamenjavami zaradi korona virusa. 
Izvedba nadstandardnih dejavnosti. 

 LŠN – učenci 5. razredov (udeležba 9/9 učencev) -  Žusterna  Koper 
 
INTERESNE DEJAVNOSTI 

Ime in priimek 
učitelja 

razred Naslov interesne 
dejavnosti 

Število učencev 

Angelca 
Koprivnikar 

in 5.r. Vesela šola 7 

Špela Lajovic – 5.r. OPZ 23 

Tadeja Resnik 3., 4., 5.r. Dramski krožek 12 

Tadeja Resnik 5.r. Prometni krožek 11 

Mojca Vidic in 
Iris Zajc 

1.r. TJA 6 

Špela Kovič 1.– 5.r. Pohodništvo 10 

    

 
Interesne dejavnosti so bile opravljene po predhodni najavi. Zaradi korona virusa 
nismo izvajali interesnih dejavnosti do konca pouka. Učenci 5.r. so opravili kolesarski 
izpit. Učenci 4.r. so šli 2-krat na plavanje. 
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Sodelovanje s KS in ostalimi društvi:  
Zaradi korone so vsi dogodki v kraju odpadli. 
 
Zbiralne akcije: 
Celo leto smo zbirali zamaške in star papir. Starši so bili pri zbiranju zelo aktivni. 
Izvedli smo dve zbiralni akciji starega papirja. Starši so zelo pomagali svojim otrokom 
pri zbiranju papirja. 
Celo šolsko leto je za čistočo in prehrano skrbela ga. Marjana Peskar. 
 
Sodelovanje z zdravstvenim domom:  
Zdravniški pregled 
Učenci 1. in 3.r.  razreda so opravili  sistematski pregled v ZD Litija. 
 

Vodja POŠ Kresnice: Angelca Koprivnikar 
 

8.4. POŠ Jevnica 

 
ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV: 
V tem šolskem letu je bilo na šoli 57 učencev v štirih oddelkih. Učenci prvega (7) in 
drugega (11) razreda so bili združeni v enem oddelku, v pritličju. V tretjem razredu je 
bilo 15 učencev, v četrtem in petem pa po 12 učencev. 
 
PROSTORSKI POGOJI: 
Šolski prostori so primerno veliki in primerno opremljeni. Učilnica v pritličju je imela na 
novo pobeljene stene in obnovljen parket, prav tako tudi zbornica. Učilnica v kleti je 
zelo vlažna, zato je potrebno zračenje in razvlaževanje. 
 
PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

 Projekt Šolski ekovrt: 
Tudi letos so pri projektu sodelovali učenci cele šole. Kljub delu na daljavo, nam je 
uspelo opraviti vsa dela na vrtu. Vse sadike, ki smo jih sadili, so bile domače, kar 
nekaj so jih pripravili učenci od 1. do 3. razreda. Četrtošolci so jeseni razmnoževali 
ribez in josto, pridelali so toliko novih sadik, da smo jih, ob koncu šolskega leta, 
podarili učencem, ki so zaključevali šolanje na naši šoli. Eno sadiko joste pa smo 
podarili dijakom Gimnazije Litija. 
Težave smo imeli le na koncu leta, ker jagodičevje ni pravočasno dozorelo, zato smo 
ga obirale učiteljice, ko se je pouk že končal. Skuhale smo tudi marmelado.  
V pomladnem času nam je uspelo prenoviti prostor za druženje tako na vrtu kot v 
gaju, saj smo pridobili 15 novih palet, ker  so bile stare že dotrajane. 
 

 Projekt Manj odpadkov: 
V času, ko je pouk potekal na šoli, so bili učenci veliko zunaj v življenjskih okoljih v 
okolici šole. Za igro so pogosto uporabljali naravne materiale. Tudi v času šolanja na 
daljavo, smo učence spodbujale k ustvarjanju z materiali, ki jih najdemo v naravi.  
Še vedno pa se na šoli nabere velika količina oblačil, ki jih ne učenci ne starši ne 
prepoznajo.  
 

 Projekt Zdrava malica: 
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Projekt smo speljali, vendar je bilo potrebnih nekaj prilagoditev zaradi covid ukrepov. 
Malico smo delile učiteljice, prav tako je vse sadno zelenjavne napitke pripravila gospa 
kuharica. V jesenskem času je bila na jedilniku pogosto zelenjava z domačega vrta, 
predvsem paprika in paradižnik, spomladi pa rukola in solata. Dobili smo tudi nov 
plinski štedilnik, zato je bila mlečna malica tedensko na jedilniku. S projektom bomo 
nadaljevali tudi v naslednjem šolskem letu.  
 
Zaradi covid ukrepov ni bilo sodelovanja z ZD Litija. 
 
Slovensko Bralno značko je opravilo 52 učencev.  
 
NAČRT VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA in ORGANIZACIJA DELA NA ŠOLI 
Časovna razporeditev pouka: 
Ni bilo sprememb.  
 
Jutranje varstvo 
Jutranje varstvo je vodila Julija Bric. 
 
KADROVSKA ZASEDBA 
Kadrovska zasedba je bila celo leto takšna kot smo jo načrtovali.  
 
PREHRANA OTROK 
Sprememba v tem šolskem letu, ki je bila povezana s covid ukrepi je bila ta, da so se 
učenci prehranjevali pa razredih. 
Dva učenca sta bila prijavljena na zajtrk, ki pa je bil organiziran le do novembra, ko se 
je šola zaprla. Po vrnitvi v šolo sta zajtrk in popoldanska malica odpadla. 
 
OKVIRNI VOZNI RED 
Tudi  v tem šolskem letu je bilo število vozačev večje, zato je kombi za Golišče vsak 
dan peljal tri-krat, v Kresniške Poljane pa dva-krat.  
 
INTERESNE DEJAVNOSTI   
Interesne dejavnosti so potekale do novembra, ko se je pričelo šolanje na daljavo. Od 
marca naprej smo izvajali le naravoslovne ustvarjalnice, ker so bili v to skupino 
vključeni učenci iz prvega in drugega razreda, torej iz enega mehurčka. Tudi 
pohodniki so izvedli dva pohoda.  
 
DNEVI DEJAVNOSTI 
Vsi dnevi dejavnosti niso bili izvedeni po načrtu. V času dela na daljavo smo nekatere 
prilagodile, da so jih učenci lahko izvedli doma. Ko smo se vrnili v šolo smo nekatere 
izvedli po načrtu, nekatere pa smo prilagodili. 
 
IZOBRAŽEVALNE VSEBINE IZVEN ŠOLE 
Izvedli smo le LŠN v Žusterni za petošolce, vse ostalo je zaradi covid ukrepov odpadlo.  
 
PRIREDITVE IN PROSLAVE 
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Vse prireditve so zaradi covid ukrepov odpadle. Le ob koncu šolskega leta smo imeli 
skupni zaključek šolskega leta s starši.  
 
OSTALE ZADOLŽITVE 
Izvedli smo dve zbiralni akciji starega papirja. Prvo smo imeli na POŠ, drugo pa na 
matični šoli, kamor je zbrani papir odpeljal hišnik. 
Skrb za zastavo je prevzela gospodinjka Olga Žust, saj so petošolci v šolo prihajali 
kasneje kot običajno. 
 
TEKMOVANJA 
 
Kresnička 

Učenec: Razred: Mentor: 

Žak Potočnik 4.  Nuška Štros 

 
Cankarjevo tekmovanje: 

Učenec: Razred: Mentor: 

Žak Potočnik 4. Nuška Štros 

 
Logična pošast: 

Učenec: Razred: Mentor: 

Mila Sevčnikar 4.  Nuška Štros 

 
Mednarodni matematični kenguru: 

Učenec: Razred: Mentor: 

David Pečar 1. Julija Bric 

Julija Štebih 1. Julija Bric 

Oliver Iljaž 2. Julija Bric 

Žiga Jerebič 3. Julija Bric 

Žak Potočnik 4. Nuška Štros 

 
SODELOVANJE S STARŠI 
V septembru nam je uspelo izvesti roditeljski sestanek v živo, kasneje pa smo s starši 
komunicirali preko videokonferenc. Drugi roditeljski sestanek je bil v marcu, govorilne 
ure pa mesečno. 
Konec marca smo imeli velikonočni sejem. Starši so imeli možnost naročila izdelkov 
kar preko spleta. Zbrana sredstva smo namenili nakupu bidonov z emblemom šole za 
vse učence ter postavitvi kotičkov za sproščanje po razredih. 
 
SODELOVANJE S KRAJEM 
Sodelovanja s krajem letos ni bilo, le v aprilu smo sodelovali pri akciji Očistimo naš 
kraj. Zunanji izvajalci (pevski zbor, šivilje) so prostore šole koristili le od sredine maja 
do konca junija. 
 
SODELOVANJE Z MATIČNO ŠOLO IN PODRUŽNICAMI 
Večina sodelovanja je v tem šolskem letu potekalo preko videokonferenc. V času dela 
na daljavo je bilo več sodelovanja med članicami aktiva 1. triade.  
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Vodja POŠ Jevnica: Darja Rajšek 

 

9. Tekmovanja 

9.1. Tekmovanja iz znanja 

 
 

9.2. Športna tekmovanja 

 
 

10. Poročilo o delu šolske skupnosti 

10.1. Matična šola 

Vodja šolske skupnosti: Manca Poglajen 
Število sestankov šolske skupnosti: 3 
 
Realizacija programa: 

 Na 1. sestanku predstavnikov, 14. 10. 2020: predstavitev programa, 
sprejemanje predlogov, izvolitev funkcij, potrditev zadolžitev posameznih 
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razredov, poudarek na šolski lastnini (hišni red), tema otroškega parlamenta 
Moja poklicna prihodnost. 

 Oktober - marec: zaradi dela na daljavo realizacija programa v teh mesecih ni 
bila izvedena. 

 April: na 2. sestanku ŠS, 6. 4. 2021, so učenci izglasovali naslednje 
predstavnike: 

o David Juvančič, 9. c, Taja Raspotnik, 8. b, Jan Jakopič, 7. b in Johana J. 
Artenjak, 6. b. Učenci so se udeležili Občinskega otroškega parlamenta, 
ki je potekal v četrtek, 8. 4. 2021, ob 10. uri preko videokonference. Na 
VK je potekala debata med učenci o šolanju na daljavo, osnovna šola v 
času Covid19, moja poklicna prihodnost v času Covid19, kakšni so 
predlogi mladih. 

 3. sestanek ŠS, 8. 4. 2021, so učenci izglasovali zastopnika Davida Juvančiča, ki 
je sodeloval na Regijskem otroškem parlamentu, ki je potekal 16. 4. 2021. 

 Maj, junij: šolski radio namenjen obletnici osamosvojitve Slovenije in glasbi po 
izbiri učencev; izdelan je bil tudi avizo (napovednika) za šolski radio. 

 Ostale dejavnosti, zaradi dela na daljavo niso bile izpeljane. 
 
Pomembnejši sklepi: 

 Učenci so ključne informacije o šolski prehrani ter o zadolžitvah posameznega 
razreda predali na razredni uri (14. 10. 2021). 

 David Juvančič, 9. c, Taja Raspotnik, 8. b, Jan Jakopič, 7. b in Johana J. 
Artenjak, 6. b so zastopali OŠ Gradec na videokonferenčnem srečanju 
občinskega parlamenta, 8. 4. 2021 (6. 4. 2021). 

 David Juvančič bo zastopal OŠ Gradec na videokonferenčnem srečanju 
regijskega parlamenta, 16. 4. 2021 (8. 4. 2021) 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 

 Naslednje šolsko leto načrtujemo medobčinsko druženje predstavnikov na OŠ 
Litija (bilo je načrtovano to šolsko leto). 

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

10.2. POŠ Vače 

Vodja šolske skupnosti: Maja Žibert 
Število sestankov šolske skupnosti: 2 
 
Realizacija programa: 
Ker je večji del šolskega leta potekalo šolanje na daljavo, je bilo delo ŠS nekoliko 
okrnjeno. Kljub temu ocenjujem, da je ŠS glede na pogoje dela, svoje delo opravila 
dobro. 
 
Pri 1. sestanku ŠS, ki je potekal 23. 9. 2021, smo se s predstavniki razredov odločili, 
da bomo tudi v tem letu: 

 pobirali smeti v okolici šole, 

 se igrali Božička za en dan, 
 zbirali zamaške, 
 izvedli Oblačiljado, 
 razdeljevali in pisali Valentinovo pošto, 
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 ročno šivali obrazne maske v sklopu novoletnih delavnic. 
Učenci so izpostavili, da si na zunanjem igrišču želijo pravih golov in koš. Prav tako 
smo si že v lanskem šolskem letu prizadevali za ograjo med parkiriščem in travnikom 
pri šolskem vrtičku. 
 
Realizirali smo: 

 Smeti smo zaradi Corone pobirali zgolj v mesecu oktobru. 
 Projekta Božiček za en dan se prav tako nismo uspeli udeležiti v večjem številu. 

Organizacija polnjenja škatel in zbiranja potrebščin za otroke je bilo na daljavo 
težko izvedljivo. Smo se pa nekatere učiteljice vseeno udeležile akcije (privat) 
in pakete odnesle na zbirna mesta. 

 Plastične zamaške še vedno zbiramo in čakamo, da jih bomo lahko predali 
nekomu, ki mu bodo prišli prav, oziroma jih bo lahko unovčil za lažje, boljše 
življenje. 

 Oblačiljade, razdeljevanja pozabljenih oblačil, v tem šolskem letu nismo izvedli. 
Zaradi prepovedi mešanja učencev in ostalih ukrepov za zajezitev pandemije, 
bomo akcijo izvedli v začetku naslednjega šolskega leta. 

 Valentinove pošte nismo pisali, so pa učenci 9. v razreda v mesecu decembru 
izdelali vsak eno voščilnico, drug drugemu napisali novoletno voščilo in si jih 
poslali po navadni pošti. 

 Novoletnih delavnic ni bilo. Nekatere učiteljice so strojno šivale obrazne maske 
v sklopu spomladanskega sejma, ko smo zbirali denar za Šolski sklad. Za 9. v 
razred sem jih sešila sama. Oblika in napis sta bila po željah učencev. Razredne 
maske so se izkazale za primer dobre prakse, saj smo tako na valeti imeli vsi 
enake. 

 Učenci so dobili tudi prava gola in koš za igranje košarke. 
 V mesecu juniju je bila postavljena tudi ograja med parkiriščem in travnikom pri 

vrtičku. Ograja odlično služi namenu in zaradi svojega izgleda deluje prijetno in 
zelo sovpada z okolico. 

 
Smernice za delo v naslednjem šolskem letu: 
V naslednjem šolskem letu bomo/bi si želeli: 

 pobirali smeti v okolici šole, 
 na RU se ozaveščali o pomenu vode, elektrike, 
 sodelovali v dobrodelnih projektih (Božiček za en dan, zbiranje zamaškov, 

Oblačiljada ..), 
 skušali organizirati dan, ko bodo starši predstavili svoje poklice, 
 želeli bi žaluzijo v učilnici MAT in v računalniški učilnici, 

 učenci bi želeli tekmovati med razredi, kdo zbere več starega papirja, 
prvouvrščenim simbolična nagrada (pica), 

 učenci poročajo, da za nogomet nimajo nobene nepoškodovane žoge, 
 za zadnji ŠD si želijo vodnih iger – brez staršev, v prihodnjem šolskem letu 

bomo bogatejši za manjše bazenčke, ki so si jih želeli učenci v OPB (2.V), 

 želeli bi si pitnik vode (zunaj), 
 na igrišču pri ograji predlagam manjšo cisterno za zbiranje meteorne vode, 

služila bi za zalivanje vrtička. 
Za konec pa je naša želja, da se usposobi šolski radio 
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11. Projekti 

11.1. Zdrava šola 

Koordinator projekta: Jernej Grdun 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 Podpiranje pozitivne samopodobe pri učencih. 
 Skrb za dobre medsebojne odnose med učenci, učitelji in učenci. 
 Podpora zdravju učencev in učiteljev. 

 Učitelji in šolsko osebje smo zgled učencem za zdravo in primerno obnašanje. 
 Spodbujali smo učence k zdravemu načinu življenja. 
 Sodelovanje s službami iz okolja, ki delujejo na področju zdravja otrok in 

mladostnikov. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Aktivni odmori, minuta za zdravje, opozarjanje na pravilno držo pri 

sedenju, delavnice v okviru projekta Primi šolo za roge, učenci zjutraj, ko 
pridejo v razred, v tabelo označijo svoje počutje.  

 dejavnosti za starše: 
o V tem šolskem letu nismo za starše organizirali dejavnosti zaradi Covid-

19. Smo pa v tem času, ko smo bili doma, za starše na spletni strani šole 
objavljali predloge za aktivno starševstvo in podatke o tem na koga se 
lahko starši obrnejo, če potrebujejo podporo pri delu z otroki.  

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Rdeča nit Zdrave šole se bo glasila: "Mi vsi za lepši (boljši) jutri." 
 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 2021). 

 Nadaljevali bomo z izvajanjem Rekreativnega odmora in minutke za zdravje. 
 Sestanki tima Zdrave šole in načrtovanje dejavnosti za naslednje šolsko leto 

bodo izvedeni v avgustu 2021. 
 

11.2. Šolska shema 

Koordinator projekta: Jernej Grdun 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta : 

 Ker smo v letošnjem šolskem letu, zaradi epidemije Covid-19, delali veliko na 
daljavo, je bila tudi Šolska shema okrnjena, to pomeni, da smo imeli malo 
delitev sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov.  

 Finančna sredstva za izvedbo projekta zagotovi Agencija Republike Slovenije za 
kmetijske trge in razvoj podeželja.  

 Sadje in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke smo na matični šoli razdeljevali 
ob torkih, na podružničnih šolah pa ob sredah, ko smo bili v šoli prisotni. V 
mesecu maju in juniju smo razdeljevali sadje in zelenjavo po dvakrat tedensko.  

 V šolskem letu 2020/2021 smo imeli 22 razdelitev sadja in zelenjave ter  delitev 
mleka in mlečnih izdelkov.  
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 Cilji so bili delno realizirani. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Razdeljevanje sadja, zelenjave, mleka in mlečnih izdelkov. 

 dejavnosti za starše: 
o V tem šolskem letu nismo za starše organizirali dejavnosti zaradi Covid-

19. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V novem šolskem letu bomo poskušali otroke še naprej spodbujati k 
pogostejšemu uživanju mleka in mlečnih izdelkov brez dodatkov. 

 

11.3. Ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije 

Koordinator projekta: Anita Mirjanić 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 Večina ciljev je bila dosežena, še posebej tisti, ki govorijo o poudarjanju tako 
lokalne kot državne zgodovine in zavedanje pomembnosti slovenskega jezika, 
kulture in običajev. 

 
Realizirane dejavnosti:  

 dejavnosti za učence: 
o radijske oddaje na temo Slovenija (maj, junij 2021, Anita Mirjanić), 
o izdelovanje slovenskih grbov (predmetna stopnja in razredna stopnja 

posebej, april, maj 2021, Ana Tori in Nina Đorić, Maja Bregar), 
o predstavitev Franceta Bevka (september, 2020, Bojana Kotar), radijska 

oddaja o Josipu Jurčiču (24.3. 2021, Bojana Kotar), 
o predstavitev Alenke Rebule v okviru radijske oddaje o Sloveniji in mini 

voščilo z razstavo Vse najboljše, domovina (junij, 2021, Darija Kokalj), 
o slikanje znanih Slovencev in razstava (junij, 2021, Maria Primožič), 
o predstavitev književnice Dese Muck  (junij, 2021, Alenka Zupančič), 
o učni travnik - slovenska naravna in kulturna dediščina (junij, 2021, 

Stanka Sirk in Marijana Sebastijan), 
o slovenski glasbeni ambasadorji – film (junij 2021), video MPZ Gradec V 

meni bije slovensko srce (junij, 2021), Slovenska suita (priredba treh 
slovenskih ljudskih za Orffov orkester, junij 2021, Ana Tori), 

o raziskovanje tem: Slovenija v številkah, Ljubezen do, Osamosvojitev, 
Vrednote, Emigracije, Narodni buditelji, Izumitelji, Junaki, Arhaizmi 
(november 2020 – maj 2021, Anita Mirjanić in Manca Poglajen, 
računalniški del Anja Knežević), 

o obeležitev državnih praznikov (23.11. film, animacija o Rudolfu Maistru, 
Anita Mirjanić, 8. 2. En glaž kulture, Anita Mirjanić v sodelovanju z 
drugimi učiteljicami, 25.6. radijska oddaja, Vanja Arhnaver). 

 dejavnosti za starše: 
o Odprtje razstave Ob 30 letnici osamosvojitve Slovenije, 3.6. 2021. 
o Pohod na Geoss, 25.6. 2021. 

 tematske razstave: 
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o Ob 30 letnici osamosvojitve Slovenije. 
 
Smernice za naprej: 

 Predlagam, da se podobne aktivnosti, projekti oziroma dejavnosti, ki 
spodbujajo raziskovanje Slovenije, izvajajo še naprej. 

 

11.4. Vodna šola 

Koordinator projekta: Anita Mikša  
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 Skoraj vsi zastavljeni cilji so bili realizirani. Med poukom na daljavo ni bilo 
realizirano spodbujanje pitja vode iz pip in beleženja tabel v šoli – vodne pavze. 
To se je ponovno uvedlo z mesecem marcem 2021, ob vrnitvi v šolo. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Spodbujanje pitja vode iz pip – vodne pavze  in s tem zadostna hidracija. 

Aktualne aktivnosti povezane z vodo pri pouku na daljavo (problem 
onesnaževanja voda, mikroplastika, vpliv vode na zdravje…), delavnice 
na ND z naslovom Voda od 6. do 9. razreda,  izdelava izdelkov za 
končno prireditev, priprava razstave, vzorčenje vode v jedilnici šole s 
KSP Litija – pridobitev nalepke s certifikatom, nakup bidonov za 
nadaljevanje projekta. 

 dejavnosti za starše: 
o Razstava v avli šole po naravoslovnem dnevu na temo voda. Priprava 

zaključne prireditve ob koncu šole – VODNI DAN.   

 tematske razstave: 
o VODA v marcu 2021. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Z nakupom bidonov bomo v naslednjem šolskem letu nadaljevali s spodbujanjem pitja 
vode iz pipe in zadostno hidracijo v dopoldanskem času. 
 

11.5. Evropski prostovoljci v osnovni šoli 

Koordinator projekta: Barbara Toš 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta:  

 Projekt se zaradi epidemije Covid-19  na šoli ni izvajal. Zaradi epidemioloških 
razmer za projekt v letošnjem letu ni bilo prijav. Projekt je bil s strani 
nacionalne agencije Movit podaljšan v šolsko leto 2021/2022. Projekt bomo 
prilagajali glede na takratne razmere. 

 Ker nam v letošnjem letu poteče akreditacija za izvajanje projektov ESE, smo 
za nadaljnje izvajanje projekta morali pridobiti znak kakovosti. 13. 5. 2021 nam 
je NA Movit podelila znak kakovosti, kar nam omogoča nadaljnje izvajanje 
projektov ESE 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
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 V naslednjem šolskem letu bomo projekt izvajali glede na epidemiološke 
razmere v državi oz. Evropi. Z MC Litija smo že naredili okvirni načrt, 
natančnejše pa se bomo glede izvedbe projekta opredelili do začetka šolskega 
leta 2021/2022. 

 

11.6. Primi šolo za roge 

Koordinator projekta: Dunja Požaršek 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 uporaba IKT, 
 nevarnosti in pasti zlorabe spletnih aplikacij, 

 zdrav način življenja, 
 medosebni odnosi – pomen, vzpostavljanje, vzdrževanje, 
 nenasilna komunikacija, 
 osvajanje učinkovitih učnih veščin, 
 razvoj izvršilnih funkcij. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o delavnice v okviru dneva dejavnosti in tematskih sklopov pri RU in 

rednem pouku, oblikovanje anketnega vprašalnika in analiza s 
preventivnimi aktivnostmi v času dela na daljavo, SOS spletna učilnica, 
samorazvijalnica; 

 dejavnosti za starše: 
o SOS portal za starše, individualno svetovanje, povezovanje in konkretna 

aktivna pomoč z vsebinami vzdrževanja kvalitetnih družinskih odnosov, 
učne motivacije, vzgojne problematike, zdravega življenjskega sloga in 
vzdrževanja učne kondicije. 

 tematske razstave: 
o redno in konstantno dopolnjevanje stenske oglasne table pred kabineti 

DSP 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Dan brez zaslona. 
 Delavnice nenasilne komunikacije – program NEON. 
 Aktualizacija Samorazvijalnice. 

 

11.7. Mehak prehod iz vrtca v šolo 

Koordinator projekta: Dunja Požaršek 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 ustvarjanje zaupljivega, sproščenega odnosa šolskih novincev do prihajajoče 
življenjske prelomnice – spremembe, 

 zmanjševanje stisk in frustracij ob zapuščanju varnega okolja, 
 spodbujanje empatije in razvijanje moralnih vrednot in socialnih veščin 

prvošolcev, 

 približevanja zahtevnosti, dinamike dela in usklajevanja z razvojnimi potrebami 
otrok med vrtcem in šolo. 
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Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence/otroke: 
o virtualna srečanja in srečanja, prilagojena razmeram – iskanje skritega 

zaklada, ograja nas zbližuje, pismo po pošti… 

 dejavnosti za starše: 
o posnetek roditeljskega sestanka s ključnimi informacijami o šoli, šolskem 

delu in dinamiki, osebni vpis, konstantno nudenje možnosti 
posvetovanja, informacij o značilnostih otrokovega razvoja, posebnostih, 
dilemah… 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Poglobljeno sodelovanje pod okriljem Pedagoškega inštituta s ciljem 
zmanjšanja razkoraka ob prehodu iz vrtca v šolo (programske smernice, 
psihomotorični razvoj otrok…). 

 

11.8. Skupnosti, ki podpirajo mlade 

Koordinator projekta: Barbara Toš 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 Zaradi epidemije Covid-19 projekt ni bil realiziran v obsegu, kot smo si ga 
zastavili. Uspešno smo realizirali le prvi cilj, to je izvedba raziskave pri učencih 
8. in 9. razredov. Rezultate raziskave smo s projektnimi partnerji obdelali, 
priprava kompetenčnega modela pa je še v izdelavi. Čakamo romunskega 
partnerja, ki pa je zaradi večmesečnega trajanja epidemije in s 
predvidevanjem, da v letošnjem letu projekt v navedenih rokih ne bo izveden, 
izdelavo kompetenčnega modela zamaknil in se posvetil drugim projektom.  
Projekt je bil s strani Nacionalne agencije Movit podaljšan, izvedbo le-tega pa 
bomo prilagodili epidemiološkim razmeram v državi, Evropi oz. Romuniji. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Izvedena je bila raziskava pri učencih 8. in 9. razredov.  

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V naslednjem šolskem letu bomo projekt izvajali glede na epidemiološke 
razmere v državi, Evropi oz. Romuniji. Projekt je bil s strani Nacionalne agencije 
Movit podaljšan. V izdelavi je kompetenčni model, ki je podlaga za razvijanje 
neformalnega izobraževalnega programa. Le-tega bomo, ko bo to mogoče, 
testirali  na mladih v starosti 13 in 14 let iz Litije in Teisani (2 mednarodni 
izmenjavi). Po programu temu sledi razširjanje intervencijskega modela, 
njegove rezultate in učinke na najmanj 30 OŠ in nevladnih organizacij v 
Sloveniji in Romuniji in izvedba multiplikativnega dogodka na šoli. 

 

11.9. Migalnice 

Koordinator projekta: Andreja Bregar Rop 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 
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Poglabljali in širili smo globalne cilje projekta: 

 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 -  dosegali 
večjo učinkovitost, zbranost (lažje dosegali željene rezultate). 

 Učenci so pridobivali izkušnje za ustrezen gibalni odziv na čutne dražljaje. 
 Učenci so z gibanjem spodbujali 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 pridobivali učne veščine in metode, ki dvigujejo občutek lastne 
vrednosti in samozavesti. 

 Učenci  so prepoznavali lastne sposobnosti in omejitve, razvijali toleranco do 
različnosti. 

 Učenci so se gibalno izražali tudi v času dela na daljavo preko MS Teams. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o za učence 4. razredov MŠ in POŠ (Kresnice, Jevnica, Hotič, Vače) so bile 

izdelane didaktične blazinice, ki jih lahko uporabljajo pri pouku za 
izboljšanje pravilnega sedenja, krepitve koncentracije in motorike, 

o izdelane so bile »Pajkove mreže« za POŠ (Vače, Jevnica in Hotič), ki jih  
učenci uporabljajo za gibalne spretnosti prehajanja iz ene strani na 
drugo, vizualno integracijo in vzdržnost pozornosti, 

o pripravljen je bil didaktični material za številske predstave za 3. razrede 
na MŠ, 

o izdelana je bila talna gibalna pot na hodniku (ob kabinetih DSP), 
o med učence smo vnašale aktivni proces - učenje z gibanjem in pomen 

celostnega razvoja otroka, 
o učenci so v času pouka uporabljali didaktične blazinice (za pravilno držo 

hrbtenice), ball-a-vis žogice (za koordinacijo in motorične spretnosti), 
didaktični material za koordinacijo gibanja zapestja in pravilnega 
triprstnega prijema v okviru pouka. 

 dejavnosti za starše: 
o posredovanje video posnetkov preko različnih spletnih aplikacij za 

gibalne aktivnosti. 
 tematske razstave: 

o redno dopolnjevanje oglasne table pred kabineti DSP. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Širjenje projekta v 5. razrede in na predmetno stopnjo (aktiv  matematikov). 
 Plezalno bralne hišice. 
 »Knjižničarnice«. 
 Sodelovanje v mini projektu »Poskočna žogica« (POŠ Hotič). 
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11.10. S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti 

Koordinator projekta: Tatjana Gombač 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 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 …), 

 znatno se je zmanjšal strah pred glasnim branjem, ko je učenec individualno 
bral terapevtski psički v varnem okolju mirne sobe; bivanje in branje v mirni 
sobi so sprejemali tudi kot nagrado za dobro opravljeno delo. 

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 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: 

 delovanje dveh terapevtskih parov v šoli: Tatjana Gombač s psičko Yumo in                  
Maja Bregar s psičko Lindo, 

 prisotnost morske prašičke Bele v učilnicah pri učiteljicah Nives Koželj in Maji 
Bregar. 
Delo je bilo opravljeno v ožjem obsegu, zaradi razmer korona virusa v celoti 
nismo izvedli programa projekta. 

 dejavnosti za učence: 
o vključitev terapevtskega psa v reden pouk: bralne minute Grem z Yumo, 

Skupaj z Lindo, učimo se s terapevtskim psom, 
o R.E.A.D. program: individualno izvedeno 19 ur Grem z Yumo v matični 

šoli (učenci 3. razreda), 
o 18 ur dejavnosti Skupaj z Lindo (učenci 1. a, OPB POŠ Hotič), 
o skrb za psa v učilnici in upoštevanje njegovih potreb, 
o socialne in miselne igre, grafomotorične vaje, 
o pokušanje različnih vrst sveže zelenjave med šolsko malico, 
o skrb za morskega prašička v času pouka prostih dni (vikendi, počitnice, 

prazniki), 
o gostovanje eksotičnih živali Bioexo v šoli, 
o skrb za morsko prašičko med poukom, 
o opravljanje šolskih nalog z morsko prašičko. 

 dejavnosti za starše: 
o predstavitev projekta staršem na 1. roditeljskem sestanku, 
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o skrb za dobrobit morskega prašička med vikendom. 

 tematske razstave: 
o informacije o delu pred učilnicami (celoletno) 

 
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, 
 obisk razstave ali gostovane v šoli Bioexo na šoli za 1. triado, 

 izvedba vprašalnika o izvedbi projekta. 
 

11.11.  Slovenia 

Koordinator projekta: Špela Hribar Maglić 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 obeležitev 85-letnice družabne namizne igre Monopoly. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
Zaradi epidemije in posledično dela na daljavo niso bile izvedene: 

o vključitev igre Monopoly v bralne torbice (Book Bag),  
o dejavnosti, načrtovane za nadarjene učence (Merry Monopoly, Na 

olimpiado), 
o obravnava vsebin I/Eye Slovenia (vsebin nismo obravnavali, ker je bila 

zaradi razmer okrnjena že redna snov). 
Neizvedene dejavnosti nameravamo izvesti v začetku naslednjega šolskega leta. 

 dejavnosti za starše: 
o Zaradi epidemije druženje s starši ni bilo izvedeno. 

 

 tematske razstave: 
o V mesecu oktobru smo člani aktiva tujih jezikov v avli matične šole 

pripravili razstavo ob 85-letnici družabne namizne igre Monopoly. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V prihodnjem šolskem letu bomo izvedli dejavnosti, ki jih v letošnjem šolskem 
letu zaradi epidemije nismo mogli. Obenem pa zaključujemo s projektom I/Eye 
Slovenia, saj smo mnenja, da smo temo že precej izčrpali. 

 

11.12. Generacije generacijam 

Koordinator projekta: Aleksandra Krnc 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 
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 Zaradi situacije v državi (zaprtje šol, delo na daljavo…) projekt ni bil v celoti 
realiziran. 

 Sodelovanje z Domom za ostarele Tisje in Šmelcem je v tem času potekalo na 
daljavo – v mesecu decembru sem (glede na možnosti, brez sodelovanja 
učencev, ki so vključeni v ID miprostovoljci.si), izvedla akcijo izdelovanja 
novoletnih voščilnic, ki sem jih naslovila na različne institucije v Sloveniji. Zbrala 
sem jih preko 1000. 

 V času Rožnatega oktobra, mednarodni meseca osveščanja o raku dojk – smo 
se vključili v akcijo in ob petkih v šolskih prostorih ustvarjali pletene in 
kvačkane umetnine, s katerimi smo odeli drevesa pred šolo. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o rožnati oktober, 
o izdelovanje voščilnic – na daljavo (predlogi…). 

 dejavnosti za starše: 
o rožnati oktober, 
o pomoč pri izdelovanju voščilnic – na daljavo. 

 dejavnosti za učitelje in druge zaposlene: 
o rožnati oktober, 
o pomoč pri izdelovanju voščilnic – na daljavo. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Za uresničitev ciljev projekta v prihodnjem letu bomo: 

 Sodelovali z zunanjimi institucijami in jih spoznavali (Dom ostarelih, Društva in 
zavetišča za zaščito živali,  VDC, SVC, Vrtec Litija …). 

 Vključili se bomo v dogajanje na šoli (prireditve – srečelov, licitacije…). 
 Razvijali socializacijo in empatijo preko osebnih stikov z uporabniki in aktivnosti, 

ki jih bomo izvedli v drugih institucijah oz. za njih. 

 Trudili se bodo k solidarnosti v družbi in gradili spoštljive in strpne medsebojne 
odnose. 

 Izdelali bomo slike, didaktične igrače in pripomočke v različne namene 
(licitacije, pomoč, dobrodelnost). 

 Opravljali bomo koristno delo, pridobivali nova znanja, preizkušali svoje 
sposobnosti in krepili občutek lastne vrednosti preko aktivnosti, ki jih bomo 
organizirali oz. se vanje vključili. 

 

11.13. Aktivno v središču 

Koordinator projekta: Nuška Mlekuž 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta : 

 Postavitev sprostitvenih kotičkov. 
 Izvedba in poslikava gibalnega kotička. 
 Escape room za zaposlene ob koncu koledarskega leta. 

 Snemanje videospota avtorske skladbe Objem Slovenije. 
Nekaterih ciljev nismo dosegli zaradi dolgotrajnega dela na daljavo. 
 
Realizirane dejavnosti: 
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 dejavnosti za učence: 
o Ureditev različnih kotičkov po šoli. 

 dejavnosti za starše: 
o zaključno srečanje s starši ob koncu šolskega leta, 
o posredovanje vido spota avtorske skladbe. 

 tematske razstave: 
o Tematske razstave so potekale glede na posamezne teme pri 

posameznih predmetih in dejavnostih. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V naslednjem šolskem letu bomo poskušali dokončati že načrtovane dejavnosti, 
katere v tem šolskem letu niso bile izvedene. 

 

11.14. Pasavček 

Koordinator projekta: Špela Kovič 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 seznanitev z maskoto Pasavček ( pesmica, slogan), 
 ogledali so si vsebino o varnosti, ustreznih varnostnih sedežih, varnem 

pripenjanju, posledicah ob nepravilni uporabi, 
 seznanili so se s predpisi( starost, višina, uporabo), 
 seznanili so se z različnimi tipi sedežev in načinom pravilne namestitve in 

uporabe, 
 urili so se v pravilnem pripenjanju z varnostnim pasom, 

 beležili so kako, vestni so pri uporabi varnostnega pasu in k temu vzpodbujali 
tudi druge družinske člane, 

 so likovno ustvarjali na temo »Varnost v prometu«, 

 izdelali so opozorilne plakate za voznike, 
 učenci so sodelovali kot soavtorji pri izdelavi informativne zloženke o ustreznih 

sedežih in pravilnem pripenjanju. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Obisk pasavčka in urjenje v pravilnosti pripenjanja z varnostnim pasom. 
o Izdelava zgibanke za varno pripenjanje s pasom. 
o Izdelava plakatov za opozorilo voznikom. 
o Likovni izdelki na temo varnosti v prometu (pobarvanke, plakati). 
o Makete okolice šole iz kartona, v peskovniku. 

 dejavnosti za starše: 
o Na roditeljskem sestanku se je staršem predstavil projekt in tudi plan 

dela. 
o Učenci so za starše izdelali zloženke, ki so jih skupaj z otroki doma 

dopolnili. 
o Obiskala sta nas policista s policijske postaje  Litija in predstavila 

staršem cestno prometne predpise, zakonske določbe in pomembnost 
projekta Pasavček. 

 tematske razstave: 
o Interne razstave na matični in podružničnih šolah. 
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Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Vodenje projekta predajam Tadeji Resnik, ki prevzema koordinatorstvo v 
naslednjem šolskem letu 2021/2022. 

 

11.15. Šolski ekovrt 

Koordinator projekta: Darja Rajšek 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 Kljub težavam v zvezi z korona ukrepi je delo na vrtu potekalo nemoteno, zato 
nam je uspelo realizirati vse cilje. Nekaj težav nam je povzročalo le slabo 
vreme, zaradi katerega se je doba sejanja in sajenja skrajšala. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o urejanje gredic, sejanje, sajenje, pobiranje pridelkov, kuhanje zeliščnih 

sirupov, razmnoževanje jagodičevja, priprava lastnih sadik solate, 
kolerabic, paradižnika in arašidov. 

 tematske razstave: 
o likovna razstava: žuželke 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V letošnjem letu smo na vrt posadili dve novi rastlini: arašide, andsko jagodo 
ter orjaško kolerabico. Te rastline nas bodo pričakale v novem šolskem letu. V 
bodoče bi več pozornosti posvečali pridelavi domačih sadik. Začeli bomo takoj 
septembra s setvijo zimske solate in špinače. 

 

11.16. Petošolska druženja 

Koordinator projekta: Judita Nemeček 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 medsebojno spoznavanje in sodelovanje učencev, 
 dopisovanje učencev, 
 izvajanje športnih aktivnosti v LŠN, 

 obisk matične šole v Litiji. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o v LŠN so se učenci med seboj bolje spoznali, 
o dopisovanje med učenci MŠ in vseh podružnic, 
o učenci podružničnih šol (razen POŠ Vače) so obiskali matično šolo v Litiji 

in spoznali prostore in nekatere zaposlene. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Učenci, starši in učiteljice želimo, da se projekt PETOŠOLSKA DRUŽENJA ohrani 
tudi pri naslednjih generacijah petošolcev. 

 

11.17. Gozdna šola 

Koordinator projekta: Tatjana Gombač 
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Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 
Učenci so: 

 raziskovali in odkrivali bogastvo naravnih virov, 
 prepoznali so živo in neživo naravo, 

 učili so se skozi igro in gibanje v naravnih okoljih, 
 z aktivnimi učnimi metodami so pridobili novo znanje, ga utrdili in nadgradili po 

svojih zmožnostih, 

 spoznali so različna naravna okolja in prepoznali značilnosti le-teh, 
 so se znali primerno obleči in obuti za gibanje v naravi, se zaščititi pred insekti, 
 so občutili in doživljali naravo in si krepili samozavest, 
 znajo slikovito opisati žival in naravno okolje, preproste naravne pojave, 
 izboljševali so medosebne odnose (empatija, solidarnost, sodelovanje, strpno 

komuniciranje, sprejemanje drugačnosti …). 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o varno gibanje v naravi (obleka, obutev, zaščita …), 
o raziskovanje naravnih okolij (gozd, travnik, polje), 
o varovanje naravnih okolij, 
o vključevanje terapevtskega para vodnik s psom v pouk (npr. sprehod do 

gozda …), 
o gozdna matematika, 
o pojemo gozdu, 
o gozd kot naravna telovadnica, 
o tihi opazovalci narave, 
o okušanje užitnih plodov v gozdu, 
o neužitne rastline in njihovi plodovi, 
o gradimo bivališče in zatočišče, 
o predstavitev rastlin in živali v gozdu, travniku in polju, 
o izvedena naravoslovni dan na matični šoli: v 3. razredu – Mi smo gozdni 

razred in športni dan Gozdna olimpijada, 
o urne izvedbe v 3. razredu matične šole: gozdna matematika, šport v 

naravi, pojemo gozdu, gozdni arhitekti, tihi opazovalci, stare otroške igre 
v gozdu. 

 dejavnosti za starše: 
o predstavitev projekta na prvem roditeljskem sestanku, 
o skrb za primerno obutev in obleko za gibanje v naravi. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 slediti dobri praksi v tem šolskem letu, 
 dopolnitev splošnega soglasja za izvajanje pouka izven učilnice oz. Izjave 

staršev o izvedbi dejavnosti v gozdu,  

 širiti krog vključenih učencev v Gozdno šolo,  
 navdušiti še več učiteljev za izvajanje pouka v gozdu. 

 

11.18. Manj odpadkov 

Koordinator projekta: Petra Prosen 
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Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 V šoli nam je zaradi šole na daljavo uspelo porabiti manj odpadnega in 
reciklažnega materiala kot je bilo načrtovano, so pa učenci tudi v času šolanja 
na domu dobili veliko likovnih nalog, pri katerih je bilo potrebno uporabiti prav 
odpadni material, ki ga nikoli ne zmanjka. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o likovne naloge, ki so vključevale uporabo odpadnih materialov (kipi iz 

kartonaste embalaže, kipi iz starih kolutov preje, poslikave starega 
blaga, izdelava mobilov iz odpadnih deščic in školjk, ki so se nam prašile 
v kabinetu…), 

o uporaba odpadnih, naravnih in doniranih materialov za izdelavo izdelkov 
za velikonočni sejem, 

o ozaveščanje o načinih ponovne uporabe (npr. uporaba blazin sešitih iz 
starih kavbojk), 

o čistilne akcije (pobiranje smeti), 
o zbiranje starega papirja, 
o zbiranje zamaškov za društvo Vesele nogice. 

 dejavnosti za starše: 
o zbiranje starega papirja, 
o zbiranje zamaškov. 

 tematske razstave: 
o razstava ob tednu umetnosti - poslikave žuželk na kose starega blaga v 

gaju ob šolskem vrtu. 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Poleg utečenih dejavnosti bi lahko dali poudarek na obleko kot svojo lastnino in 
odgovornost ter skrbi otrok za odnašanje (pozabljenih) oblačil in dežnikov. 
Vsako leto več oblek ostaja v šoli, kot da jih nihče ne pogreša, medtem, ko na 
drugem koncu sveta otroci za »male novce« šivajo obleke za »bogate 
zahodnjake«, imajo naši otroci toliko oblek, da vseh pogosto niti ne prepoznajo 
kot svoje. 

 

11.19. Šolski vrtiček 

Koordinator projekta: Nataša Brezovšček in Barbara Toš 
 
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 in se osveščali o pomenu zdrave hrane, 

 pridelali zelenjavo za oskrbo morskega prašička (MŠ), 
 spoznali zelišča in njihove zdravilne učinkovine, 
 vzgajali sadike, 
 spoznali vrt v različnih letnih časih, 
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 skrbeli za urejeno okolico šole, 
 spoznali, kako iz vsakdanjih organskih odpadkov s pomočjo kompostiranja 

izdelamo humus, 

 vzpostavili tesnejši stik z naravo, 
 spoznali, kaj potrebujejo živa bitja za življenje, 

 pridobili izkušnje, kako sami in drugi vplivajo na naravo. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Pri ustvarjanju vrtička v šoli so učenci z lastno aktivnostjo prispevali k 

rasti in razvoju rastlin, skrb zanje pa je postala vsakdanja dragocena 
izkušnja, ki jim je popestrila posamezne učne vsebine pri različnih 
predmetih. Spoznali so, kako poteka pridelava in uporaba hrane šolskega 
vrtička. Učenci so se spoznavali z delom na vrtu, vzgajali sadike, ki so jih 
potem sami posadili na vrtu, spoznavali zelišča, redno so zalivali vrtnine 
in opazovali napredek le-teh iz dneva v dan. 

 dejavnosti za starše: 
o Zaradi pandemije dejavnosti za starše niso potekale.  

 
Sodelovanje: 

 učitelji predmetne in razredne stopnje: 
Na MŠ smo redno sodelovali z učiteljico Marijano Sebastjan, ki ima vrtiček ob našem 
OPB šolskem vrtičku. Izmenjali smo si sadike, pomagali pri delih na vrtu in si sproti 
izmenjavali izkušnje.  

 učenci predmetne in razredne stopnje: 
Učenci, ki so z učiteljico Marijano urejali vrt učencev predmetne stopnje so z deli 
pomagali na našem vrtičku, ravno tako pa so učenci z učiteljicami OPB opravili kakšno 
delo na njihovem vrtu. Če je zmanjkalo prostora za sadike na vrtičku OPB, smo jih 
posadili na vrt učiteljice Marijane. Tudi zalivali smo oba vrtova.  

 z lokalnim okoljem in drugimi organizacijami: 
V letošnjem šolskem letu smo se povezali z prof. Natalijo Zver iz Gimnazije Litija, ki 
nam je odstopila sadike za zasaditev na šolskem vrtičku. Na Gimnaziji Litija namreč 
poteka projekt: Od semen in sadik do samooskrbe dijakov, v okviru katerega so dijaki 
2. letnika pod mentorstvom profesorice Natalije Zver od meseca marca do maja 
vzgojili sadike rastlin paradižnika, paprike, solate…  
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V prihodnjem šolskem letu bomo s projektom šolski vrtiček nadaljevali. Projekt 
bomo nadgradili z zasnovo in ureditvijo zeliščne spirale, kot jo imajo na vrtu v 
POŠ Jevnica. Za nasvete pri izvedbi bomo prosile tamkajšnje učiteljice, ki imajo 
s tem že izkušnje. Ob ali med vrtovi si želimo zasaditi še eno drevo, ki bi nam 
pri delu na vrtu omogočalo nekoliko več sence. 

 

11.20. Šah v razredu 

Koordinator projekta: Luka Lavrin 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 spodbujanje igranja šaha, 
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 krepitev osredotočenosti in pozornosti, 
 krepitev načela poštene igre. 
Zaradi letošnjih razmer je bilo obdobje igranja šaha okrnjeno. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o učenci so v vsakem odmoru lahko odigrali partijo šaha z željenim 

nasprotnikom, 
o vsak četrtek v odmoru po 2. šolski uri sem učence povabil na partijo 

šaha. Na to so se z veseljem odzvali in spremljanje iger je bilo številčno 
 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 V prihodnje se projekt ohrani, igralce pa se povabi k obveznemu izbirnemu 
predmetu Šahovske osnove. 

 

11.21. Escape CLASSroom 

Koordinator projekta: Vanja Arhnaver, Tjaša Lemut Novak, Astrid Žibert 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 priprava nalog za sobo pobega, 
 načrt sobe pobega, 
 priprava pohištva, tapet, stolov. 

 
Cilji, ki so bili izvedeni, a niso bili načrtovani:  

 priprava virtualne sobe pobega za učence Kdo je Matilda? 
 
Cilji, ki niso bili doseženi, predvsem zaradi epidemije:  

 opremljanje in zaključna ureditev sobe, 
 video predstavitev sobe, 

 uporaba sobe pobega za učence. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o virtualna soba pobega za učence Kdo je Matilda? 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 dokončanje sobe pobega, 

 predstavitev sobe učencem, staršem in učiteljem, 
 uporaba sobe pobega za učence. 

 

11.22. Z gibanjem do zdravja 

Koordinator projekta: Andrejka Setničar 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 učenje v naravnem okolju, 
 aktivno vključevanje učencev, učiteljev in staršev pri  skrbi za šolski vrtiček  in 

rastlinje v okolici šole, 

 aktivno preživljanje časa v naravi s hojo in plezanjem, 
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 ohranjanje in krepitev zdravja, 
 izkoristiti vsako priložnost za gibanje, 
 druženje in povezovanje družin v kraju, 

 redno spremljanje telesne aktivnosti v šoli in doma, 
 nakup, priprava terena in postavitev plezala s pripadajočo opremo. 

 
 Realiziran niso bili naslednji cilji: 

 druženje in povezovanje družin v kraju, 

 povezovanje z NIJZ. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o spoznavanje drevesnih vrst v gozdu, 
o sajenje rastlin, 
o kuhanje čajev iz zelišč, zdrava prehrana, 
o redno izvajanje krajše zmerne telesne dejavnosti vsak dan za 3. razred, 
o učenje v naravi 1. in 2. r, 
o skrb za šolski vrtiček, grabljenje, pometanje okolice šole, 
o elementarne igre v naravi, 
o pohodi v naravi za 4. in 5. razred, 
o jutranja telovadba, 
o igre z žogo v času minutk za sprostitev, 
o spoznavanje gozdnih poti, 
o športne socialne igre, 
o redno izvajanje krajše vsakodnevne intenzivne telesne vadbe v JUV ter 

1. in 4. razred in med OPZ, 
o minutke za zdravje1. , 2. in 3. razred, 
o zdrava prehrana. 

 dejavnosti za starše: 
o prostovoljni prispevki pri nakupu igrala, zvirala na šolskih prireditvah. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Načrtujem nadaljnje koordiniranje oz. vodenje projektov podobne tematike 
(urejanje okolice, šport za zdravje, gibanje itn.). 

 

11.23. Book bag 

Koordinator projekta: Luka Lavrin 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 spodbujanje branja v tujem jeziku, ga približati ter prikazati različne načine za 
učenje angleščine (v kompletih so tudi didaktične igre, stripi, pesmi, knjige, 
revije, članki ter igrače za najmlajše), 

 krepitev bralne kulture ter vaja branja in bralnega razumevanja tudi na ta način 
ob zelo raznolikih besedilih (npr. dolžine, zahtevnosti, tematike, zvrsti …), 

 učenci so izven rednih ur pouka poročali o prebranem/narejenem/naučenem, 
podali so tudi svoje predloge, 

 zaradi letošnjih razmer je bilo število učencev, ki so prejeli Book Bag, okrnjeno. 
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Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o branje BOOK BAGs (vsak učenec dobi svoji starosti in predznanju 

primernega za cca. teden dni)/SEPTEMBER – OKTOBER; APRIL – JUNIJ, 
o pogovor o prebranem; poustvarjanje (primerno željam in znanju 

učencev/ SEPTEMBER – OKTOBER; APRIL – JUNIJ, 
o spodbuditi nadaljnje branje tako z notranjo (napredek pri tujem jeziku, 

širitev besedišča, vaja branja, bralnega razumevanja itd.) kot zunanjo 
motivacijo (personalizirano knjižno kazalo za vsakega bralca)/ 
SEPTEMBER – OKTOBER; APRIL – JUNIJ, 

o podelitev priznanj za sodelovanje pri projektu BOOK BAG /JUNIJ. 
 dejavnosti za starše: 

o SPREMLJANJE/podpora pri tistih, ki so jo potrebovali; revija National 
Geographic je bila priložena tudi za njih, prav tako družabne igre, itd. če 
so želeli sodelovati/raziskovati doma s svojim otrokom 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Projekt se ohrani. 
 

11.24. 160 let hotiške učenosti 

Koordinator projekta: Špela Mahkovec 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 

 Učenci, starši in ostali krajani so bili preko projekta seznanjeni z načinom 
šolanja v Hotiču zadnjih 160 let. Vsi cilji so bili realizirani preko izvedenih 
dejavnosti: razstava in predstavitev izdelkov, publikacija ob 160 letnici šolstva v 
Hotiču, prireditev 25. maja 2020 (v sodelovanju s KS Hotič, vrtcem Taček, PGD 
Hotič, občino Litija), izdelovanje koledarja. 

 Učenci so spoznavali načine šolanja zadnjih 160 let, se seznanjali s starimi 
običaji in opravili, ljudskimi pesmimi in plesi, pravljicami, ročnimi spretnostmi, 
spoznavali kako je potekal pouk nekoč, raziskovali šolanje v preteklosti in s tem 
tudi razvijali in krepili medgeneracijske vezi ter spoštovanje do kulturne 
dediščine in preteklosti. 

 Učenci so sodelovali pri vseh dejavnostih projekta. Dejavnosti so se odvijale 
mesečno v oddelkih podaljšanega bivanja in pri pouku (stari običaji, ljudske 
pesmi, ljudski plesi, igre, pravljice, pouk nekoč, intervju z osebami in krajani, ki 
so bili vpeti v šolstvo zadnjih 160 let, ankete »Kako so šolo doživljali naši 
starši«). 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o razvijanje ročnih spretnosti preko delavnic starih običajev in opravil ter 

razstava teh izdelkov (ličkanje koruze, ribanje zelja, prešanje sadja, 
luščenje fižola), 

o spoznavanje, poslušanje, branje starih ljudskih pravljic, 
o spoznavanje, učenje in petje ljudskih pesmi, 
o spoznavanje običajev in praznovanj pri pouku nekoč, 
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o raziskovanje preteklosti šolanja preko ankete staršev ali intervjujev 
starih staršev in starejših občanov, ki so bili vpeti v šolstvo zadnji 160 
let, 

o spoznavanje in učenje ljudskih plesov, iger. 

 dejavnosti za starše: 
o deljenje izkušenj svojim otrokom, kako je bilo, ko so obiskovali šolo, 
o preko prireditve, publikacije in koledarja seznanjanje z načinom šolanja 

zadnjih 160 let. 

 tematske razstave: 
o izdelki, ki so jih ustvarili učenci. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Projekt je bil uspešno zastavljen in izveden. Učenci so uživali ob spoznavanju 
novih/starih veščin, opravil, iger, ljudskih plesov, pesmi, pravljic. 

 Povezovali so se s starimi starši in tako krepili medgeneracijske vezi in razvijali 
spoštovanje do kulturne dediščine. Priporočam izvedbo podobnega projekta ob 
naslednji obletnici. 

 

11.25. Per Aspera Ad Astra 

Koordinator projekta: Maja Žibert 
 
Cilji, ki so bili izvedeni, a niso bili načrtovani:  

 Predvsem ni bilo načrtovano projekt predstaviti v spletni obliki in uporabljati 
toliko IKT tehnologije. 

 
Cilji, ki niso bili doseženi, predvsem zaradi epidemije:  

 ni bilo likovnega upodabljanja znanstvenikov, njihovih portretov, 
 razstava ni bila postavljena v fizični obliki, 
 učenci niso opravili namišljenih intervjujev z izumitelji. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o učenci so raziskovali in povezovali različna predmetna znanja, 
o učenci so s pomočjo mentorice preko posnetih filmčkov predstavili 

posamezne eksperimente, ki so privedli do odkritij, 
o učenci so predstavili zgodovinsko ozadje in življenjepise izbranih 

znanstvenikov, 
o učenci so podrobneje spoznali izbrane izumitelje, znanstvenike in jih 

med seboj primerjali. 
 

11.26. Zdrava malica 

Koordinator projekta: Tanja Vesel 
 
Realizacija zastavljenih ciljev ob koncu šolskega leta: 
V letošnjem šolskem letu so zaradi Covid-a, učenci spremljali pouk od doma skoraj tri 
mesece. Preostali del šolskega leta pa smo realizirali vse zastavljene cilje, razen 
sodelovanja učencev pri pripravi malice. 
Učenci: 
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 jedo zdravo malico iz eko ali bio pridelave, 
 večkrat tedensko pri malici jedo sezonsko zelenjavo lokalnega izvora, po 

možnosti s šolskega ekovrta, 

 sodelujejo pri pripravi zdrave malice, 
 pojedo malico, ki so jo vzeli, 

 poskusijo hrano, ki je ne poznajo, 
 upoštevajo bonton pri malici. 

 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Pobirali, nabirali in obirali so sadje, zelenjavo in zelišča na šolskem 

ekovrtu. Pri pouku so izdelovali plakate o bontonu pri hranjenju. Igrali so 
igre vlog. Primerno so se pripravili na malico in po malici za seboj tudi 
pospravili. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 

 Ker smo v tem šolskem letu dobili nov plinski štedilnik, nam kuharica sedaj 
sama kuha mlečne malice. Upamo, da bomo z novo pridobitvijo lahko tudi malo 
prenovili jedilnik in nanj dodali še kakšno novo jed. 

 

11.27. SOVKO-super kviz 

Koordinator projekta: Jana Isoski, Anja Knežević, Astrid Žibert 
 
Cilji, ki so bili doseženi/realizirani ob koncu šolskega leta: 

 tedenska priprava vprašanj iz področja naravoslovja, tehnike, računalništva, 
logike in matematike s strani učiteljev je potekala le v septembru, oktobru, 
marcu, aprilu in maju, 

 organizacija internega tekmovanja – reševanje tedenskih nalog s pomočjo 
spleta, literature v knjižnici … s strani učencev od 6. do 9. razreda, 

 sprotno beleženje pravilnih odgovorov in predstavitev rezultatov ter razglasitev 
zmagovalcev ob koncu šolskega leta. 

 
Cilji, ki niso bili doseženi, predvsem zaradi epidemije:  

 tedenska priprava vprašanju v novembru, decembru, januarju in februarju. 
 
Realizirane dejavnosti: 

 dejavnosti za učence: 
o Učenci so tedensko odgovarjali na vprašanja s področij matematike, 

logike, gospodinjstva, naravoslovja  ipd. Na koncu smo razglasili 
zmagovalca – to je bil Gašper Šef. Njegovo ime je bilo objavljeno na 
spletni strani šole, prejel je tudi simbolično nagrado. 

 
Smernice in predlogi za novo šolsko leto: 
Projekt se s tem šolskim letom zaključuje 

12. Prireditve in sodelovanja 
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12.1. Zbirnik prireditev 

Prireditev Datum  

Sprejem prvošolcev 1. 9. 2020 Realizirano 

Novoletni sejem 

26. 11. 2020 MŠ 
14. 12. 2020 POŠ Vače 
30. 11. 2020 POŠ Hotič, POŠ Kresnice, POŠ 
Jevnica 
 

Ni realizirano 

Novoletna prireditev 8. 12. 2020 Ni realizirano 

OŠ Gradec poje 18. 5. 2021 Ni realizirano 

Valeta 15. 6. 2020 Realizirano 

Vodni dan 22. 6. 2021 Realizirano 

 

12.2. Zbiralne akcije odpadnega papirja 

1. akcija: od 6. 10. 2020 do 27. 10. 2020 (na MŠ in vseh POŠ).  
2. akcija: od 3. 3. 2021 do 5. 3. 2021 (samo na MŠ). 
3. akcija: od 16. 6. 2021 do 22. 6. 2021 (na MŠ in vseh POŠ).  
 
Vodja dejavnosti: 

 na matični šoli: Katja Kotar. 
 na POŠ: vodje POŠ. 

Sodelujoči: učenci, starši, učitelji, znanci. 
 
V tem šolskem letu smo izpeljali 3 akcije zbiranja starega papirja: prvo v oktobru 2020 
(zbrali 10,83 t papirja, odkupna cena med 30 €/t in 55 €/t in prejeli 489,64 €), drugo 
v marcu 2021 (zbrali 6,42 t papirja, odkupna cena 90 €/t in prejeli 577,80 €) in tretjo 
v juniju 2021 (zbrali (8,12 t papirja, odkupna cena 120 €/t in prejeli 974,40 €). Skupaj 
smo v tem šolskem letu z zbiranjem papirja za šolski sklad zbrali 2.050,84 €. Povabila 
k sodelovanju v akciji smo izpeljali z obvestili (tiskana po šolah, elektronska na šolski 
spletni strani in FB profilu, na MŠ obvestilo po šolskem radiu). 
 

12.3. Sodelovanje z Ustanovo Rdeča žoga 

Tudi letos smo bili dogovorjeni za sodelovanje z Ustanovo Rdeča žoga, i naj bi 
prispevala finančno donacijo za tiste učence 6. razreda, ki so v finančnih težavah in se 
sicer najverjetneje ne bi mogli udeležiti zimske šole v naravi oz. bi imeli glede plačila 
precej težav. Ker smo bili primorano zimsko šolo v naravi odpovedati, osledično tudi 
do realizacije finančne donacije ni prišlo. Na sodelovanje upamo v prihodnjih šolskih 
letih. 
 

12.4. Sodelovanje z Rdečim Križem Slovenije 

Nadaljevali smo s sodelovanjem z Rdečim križem Slovenije v okviru organizacij 
krvodajalskih akcij. Izvajalcem in krvodajalcem smo prepustili prostor (veliko in malo 
telovadnico) ter zagotovili topel obrok. Ponovno se je pokazalo, da je sodelovanje 
primerno in da smo na Osnovni šoli Gradec zmožni gostiti krvodajalske akcije tudi v 
prihodnje. 
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12.5. Sodelovanje s kolesarskim društvom Litijski Tempomat 

V nedeljo, 20. decembra, so Osnovno šolo Gradec obiskali božički na kolesih iz društva 
Litijski Tempomat in nas izjemno presenetili. Izročili so nam bon v vrednosti 1.000 €, 
namenjen učencem OŠ Gradec za šolo v naravi. V sklopu njihove akcije obdarovanja 
otrok so obdarili tudi 2 družini, katerih otroci obiskujejo našo šolo in jim s tem 
polepšali praznični čas. 
 

13. Študenti na praksi v š. l. 2020/2021 
V šolskem letu 2020/2021 smo na OŠ Gradec omogočili prakso naslednjim študentom: 
 

zap. 
št. 

KDO MENTOR termin predmet 

1 Iris Zajc Tjaša Lemut Novak 
od 7. 9. do 25. 9. 

2020 
razredni pouk+TJA 

2 Eva Mahkovic Marijana Sebastijan  biologija 

3 Blanka Čančar Sandra Železnik 
od 16. 11. do 20. 

11. 2020 
razredni pouk 

4 
Zala Rozalija 

Golnar 
Nives Koželj  razredni pouk 

5 Laura Kotar Tatjana Gombač 
od 16. 11. do 20. 
11. in od 23. 11. 
do 27. 11. 2020 

razredni pouk 

6 Tadeja Jelnikar Tadeja Resnik 
od 30. 11. do 4. 

12. 2020 
razredni pouk 

7 Andraž Justin Dunja Požaršek  svetovalno delo 

8 Maja Kavšek Anica Brvar 
od 6. 4. do 16. 4. 

2021 
razredni pouk 

9 Katja Zmazek Darja Rajšek 
od 6. 4. do 16. 4. 

2021 
razredni pouk 

10 
Patricia 

Smolnikar 
Astrid Žibert 

od 5. 4. do 23. 4. 
2021 

matematika in fizika 

11 Danijela Sitar Vanja Arhnaver 
od 19. 4. do 23. 4. 

2021 

slovenistika in 
primerjalna 
književnost 

12 Lea Rihter Suzana Likar 
od 26. 3. do 23. 4. 

2021 
razredni pouk 

13 Katja Vidmar Manca Poglajen april 2021 geografija 

14 Nastja Simič Maja Bregar 
od 3. 5. do 21. 5. 

2021 
razredni pouk 

15 Tanja Peulić 
Jana Isoski (KEM), 

Marija Grabnar 
(GOS) 

od 12. 4. do 23. 4. 
2021 

kemija in 
gospodinjstvo 

16 Katja Šimenc Špela Lajovic 
od 26. 3. do 23. 4. 

2021 
razredni pouk 

17 Anja Kimovec Urška Pišek 
od 12. 4. do 16. 4. 

2021 
predšolska vzgoja 
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18 Ema Justin Darja Rajšek 
od 12. 4. do 16. 4. 

2021 
predšolska vzgoja 

19 Lučka Prašnikar Barbara Kodrman 

2 dneva 
hospitacijske 

prisotnosti v 1.r 
(opazovalna 

praksa) 

predšolska vzgoja 

20 Aleš Strnad Jernej Grdun 
od 6. 4. do 20. 4. 

2021 
kemija, biologija 

21 Amila Kolčaković Olga Kotar 
od 10. 5. do 24. 6. 

2021 
centralna kuhinja 

 

14. Izvedena dela v š. l. 2020/2021 
 POŠ Kresnice: 

o Celotna obnova vodovoda in toplovoda, nameščeni novi radiatorji, 
zamenjana tla po hodniku. 

o Nova toplotna črpalka na ogrevalnem sistemu. 
o Postavitev plezala za učence. 
o Nove omarice v razdelilni kuhinji. 

 

 POŠ Jevnica: 
o Nov zmogljivejši plinski štedilnik z namenom zagotavljanja mlečnih 

malic. 
o Popravljene zunanje klopi. 
o Zbušen parket in prepleskani 2 učilnici. 

 
 POŠ Hotič: 

o Pridobitev gradbenega dovoljenja za nov VIO Hotič. 
 

 POŠ Vače: 
o Ureditev zunanjega asfaltnega igrišča: 

 Postavitev 2 golov za rokomet/mali nogomet. 
 Prestavitev košarkarskega koša. 
 Preureditev stebrov za mrežo za odbojko. 

o Popravilo ograje ob parkirišču za avtomobile in montaža zaščitnih 
stebrov za ograjo. 

o Ureditev fitnes naprav na zelenici pred šolo in postavitev ograje med 
parkiriščem in zelenico. 

Sodelovanje s KS Vače: KS je nabavila loparje za badminton, namizni 
tenis, žoge za odbojko, košarko in nogomet, odrivno ploščo. 

 

 Matična šola: 
o Nove omare v učilnici TIT. 
o Nova peč za žganje gline za potrebe pouka LIU. 
o Prenova lesenih delov športne opreme in lesenih športnih rekvizitov v 

obeh telovadnicah (brušenje, pričvrščevanje, lakiranje). 
o Slikopleskarska dela v avli šole. 
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o Nov hladilni pult za dietna živila v centralni kuhinji. 
o Dokončanje domovinskega kotička v avli. 
o Nova garderoba za učence 4. b razreda. 
o Ureditev shranjevalnega prostora za kulise gledališke dejavnosti v 

učilnici LIU. 
o Izdelava klopi in miz za postavitev učilnice na prostem. 

  

15. Zaključek 
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 je učiteljski 

zbor pregledal in komentiral v tednih od 30. 8. do 10. 9. 2021. Svet staršev OŠ Gradec 

je na seji 28. 9. 2021 podal pozitivno mnenje k dokumentu, dokončno pa ga je sprejel 

in potrdil Svet OŠ Gradec na seji 23. 9. 2021. 

 

Damjan Štrus, 
ravnatelj OŠ Gradec 

 
 

Mateja Gorše, 
predsednica Sveta šole OŠ Gradec 


