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Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Novo šolsko leto je tu in zopet so pred nami nove naloge, novi izzivi in nove dogodivščine.
Šolsko leto pričenjamo z novo energijo, ki smo si jo nabrali v poletnem času. Srečni smo,
da lahko svoje dolžnosti opravljamo v čudovitih prostorih, katerih se morda včasih
premalo zavedamo. Mnogi obiskovalci, ki pridejo v šolo, ne morejo prehvaliti, kako lepo
šolo imamo.
Ko pomislimo, v kakršnih pogojih smo delali v preteklih letih, se mi zdi, da lahko našo novo
šolo sprejmemo kot darilo za kvalitetno delo v preteklosti in obenem spodbudo za
kvalitetno delo, doslednost in ustvarjalni pristop tudi v prihodnosti. Trudili se bomo, da
bomo dosegli kar najboljše rezultate in popeljali učence do kvalitetnega znanja.
Prav tako kot je za kvalitetno delo potrebna volja zaposlenih pa je pomembno, da svoje
naloge odgovorno sprejemate tako učenci kot tudi starši. Vsi se moramo po svojih močeh
potruditi, da bo naše skupno delo obrodilo bogate sadove.
Pomembno je predvsem to, da vsakdo poskrbi za svojo plat odgovornosti. Zavedamo se,
da je šolski prostor mesto, kjer se poleg znanja pridobiva še vrsta drugih spretnosti in
osebnostnih vrlin, zato je pomembno, da na vsakem koraku delujemo tudi vzgojno.
V poslanici ob pričetku šolskega leta nam ga. ministrica dr. Maja Makovec Brenčič
sporoča: »Učenje, usvajanje znanja je bogastvo, ki vam ga nihče ne more odvzeti. Prav
zato naj bo to izziv vaše poti in priložnosti v življenju, v vaši prihodnosti. Šola pa je mnogo
več kot samo hram znanja, zato ne pozabite, kako pomembni so – tako kot v življenju tudi
v šoli – medsebojno razumevanje, spoštovanje, sodelovanje, strpnost in razumevanje
različnosti. Zato ponudite pomoč drug drugemu, kadar je to potrebno, krepite
prijateljstvo, sodelujte drug z drugim, bodite spoštljivi.«
Vem, da tudi v šoli ni vedno samo lepo, ampak so tudi pri tem vzponi in padci, prijetni in
manj prijetni dogodki, a če bomo znali prisluhniti drug drugemu, če bomo iskali pozitivne
rešitve in odgovorno ravnali v vsaki situaciji, bomo uspešno zaključili tudi to šolsko leto.
V novem šolskem letu vam želim veliko uspehov, dobrega medsebojnega razumevanja in
zadovoljstva z doseženim znanjem in rezultati.

Ravnateljica
Zvonka Mrgole, prof.
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OSNOVNA ŠOLA TRŽIŠČE
PODATKI O ŠOLI
Naslov šole
Ravnateljica
Tajništvo
Fax
Računovodstvo
Kabinet 1. triletje
Svetovalna služba
Kuhinja
E-mail
Spletna stran

Tržišče 47, 8295 Tržišče
Zvonka Mrgole
Jožica Pungerčar
Brigita Udovč
Bojana Pešec
Andreja Flajs
o-trzisce.nm@guest.arnes.si
www.ostrzisce.si

07 81 85 470
07 81 85 476
07 81 85 471
07 81 85 474
07 81 85 475
07 620 13 92
07 620 13 93

V tem šolskem letu poteka pouk drugo leto v novi šoli na naslovu Tržišče 47. Šola
je sodobno opremljena in zgrajena skladno z normativi za gradnjo osnovnih šol
in vključuje vse potrebne prostore za izvedbo 9-letne OŠ vključno s telovadnico.

USTANOVITELJ
Osnovno šolo Tržišče je ustanovila
Občina Sevnica.
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ORGANI UPRAVLJANJA ŠOLE
SVET ŠOLE
Svet šole je najvišji organ šole. Sestavlja ga 11 članov: trije predstavniki
ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole. Svet
šole ima štiriletni mandat. Člani Sveta šole so bili izvoljeni oktobra 2016.
SVET STARŠEV
V delo šole se starši vključujejo tudi preko sveta staršev, ki je posvetovalni organ
sveta zavoda, ravnatelja in pedagoškega zbora. Sestavljajo ga starši, izvoljeni
na prvem roditeljskem sestanku. Člani sveta staršev izvolijo predsednika v svet
staršev. V tem mandatu ima to funkcijo ga. Janja Kobold.
PEDAGOŠKI VODJA IN POSLOVODNI ORGAN OŠ je ravnateljica.
STROKOVNI ZBOR ŠOLE sestavljajo vsi učitelji šole in svetovalna delavka.
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo učiteljice in učitelji, ki učijo v oddelkih
posameznih razredov.
RAZREDNIK skrbi za delo v oddelku, analizira vzgojne in učne rezultate v
oddelku, sodeluje s starši in odloča o vzgojnih ukrepih.
SKUPNOST UČENCEV
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih
predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti
volijo enega predstavnika oddelka v Skupnost učencev šole. Skupnost učencev
izvoli svoje predstavnike v šolski parlament. Mentorica šolske skupnosti učencev
je gospa Tjaša Hribar.
Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:
- zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z življenjem in delom
na šoli,
- sodeluje na šolskem, občinskem in regijskem otroškem parlamentu,
- načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, humanitarne akcije …),
- predlaga izboljšave bivalnega okolja,
- oblikuje predloge pohval učencem,
- opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.
Šolska skupnost učencev se sestane najmanj dvakrat letno, posebej pa
organiziramo šolski parlament. Skupnost učencev šole sprejme letni program
dela.
ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT
Šolski parlament je izvršilni organ Skupnosti učencev šole. Člani šolskega
parlamenta so večinoma predsedniki in namestniki predsednikov razrednih
skupnosti.
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Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot
oblika demokratičnega dialoga se izvaja v vseh šolah po Sloveniji, nadgradi se
s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključi na nacionalnem
otroškem parlamentu.
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na
državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v
družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih
pravicah. Nastal je na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili,
predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju
odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem
pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih
organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih. Letošnja tema obravnav na
srečanjih bo ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM.

ŠOLSKI OKOLIŠ
Šolski okoliš Osnovne šole Tržišče je naslednji: Drušče, Gaberje, Jeperjek, Kaplja
vas, Križ, Krsinji Vrh, Malkovec, Otavnik, Pavla vas, Pijavice, Polje (del), Slančji
Vrh, Skrovnik, Škovec, Telče, Telčice, Trščina, Tržišče, Zg. Mladetiče, Sp. in Zg.
Vodale, Vrhek (del).

TAJNIŠTVO ZAVODA, RAČUNOVODSTVO
Tajništvo zavoda vodi poslovna sekretarka gospa Jožica Pungerčar, ki poleg
administrativno-upravnih nalog opravlja tudi obračun denarnih obveznosti
učencev.
Finančno poslovanje zavoda vodi računovodkinja gospa Brigita Udovč.

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šola organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje
učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju,
spremljanju in evalvaciji razvoja šole in svetuje pri poklicnem usmerjanju.
Na naši šoli bo to delo opravljala šolska svetovalna delavka gospa Bojana
Pešec. Delovni čas svetovalne službe bo objavljen na spletni strani šole.
Delo šolske svetovalne službe se nanaša predvsem na naslednjo problematiko:
 razvojno pedagoško spremljanje in usmerjanje učencev ter osebno
svetovanje učencem pri reševanju učne in vzgojne problematike,
 je koordinator dela z nadarjenimi,
 pripravlja predloge za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
 pedagoško svetovalno delo z učitelji o učencih v vzgojno–izobraževalnem
procesu,
 izobraževanje staršev in posvetovalno delo z njimi,
 pomoč vodstvu šole pri pedagoškem vodenju šole,
 odkrivanje pedagoške problematike šole in njenih razvojnih smeri.
Delo šolske svetovalne službe je naravnano predvsem preventivno, zato
sodeluje z mnogimi strokovnimi institucijami, ki se ukvarjajo s problematiko otrok
in mladostnikov.
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INDIVIDUALNA IN DODATNA STROKOVNA POMOČ
Na osnovi sodelovanja z učitelji in svetovalno službo bo organizirana
individualna in dodatna strokovna pomoč učencem z učnimi in vedenjskimi
težavami. Vključeni bodo učenci, ki imajo posebne težave pri enem ali več
predmetih, ali se težje prilagajajo šolskim pravilom. Za uspešno pomoč otrokom
je potrebno sodelovanje s starši. Pomoč bo organizirana za učence od 1. do 9.
razreda, koordinirala pa jo bo svetovalna delavka.
Izvajali jo bosta specialni pedagoginji ga. Milanka Rantah in ga. Karmen Pfeifer
Lapuh iz OŠ Ana Gale Sevnica in po potrebi učitelji. Učencem, ki imajo odločbe
o dodatni strokovni pomoči, pa bodo le-to nudili tudi učitelji za posamezna
predmetna področja.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI
Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovi šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07,
107/10, 87/11, 40/12, 63/13 in 46/16, 11. člen) učenci s posebnimi potrebami.
Šola jim prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni
pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.
Aktivnosti vodi svetovalna služba v sodelovanju z učenci, starši, razredniki in
učitelji. Za nadarjene učence bodo dejavnosti potekale z naslednjimi oblikami:
notranja diferenciacija,
dodatni pouk,
individualizirani programi za delo z nadarjenimi,
interesne dejavnosti,
priprava za udeležbo na tekmovanjih,
programi za razvijanje socialnih spretnosti,
osebno svetovanje učencem in staršem,
izbirni predmeti,
seminarske naloge,
raziskovalne naloge,
svetovanje nadarjenim pri izbiri poklica.

ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je s preselitvijo v novo šolo končno dobila lep in primerno urejen
prostor, kar bo omogočalo tudi kvalitetno delovanje in vzpodbujanje učencev
k branju. Knjižnica je računalniško vodena, kar omogoča avtomatizirano
izposojo knjižnega gradiva in učbenikov iz učbeniškega sklada. V knjižnici
imamo gradivo, ki ga učenci uporabljajo in potrebujejo pri rednem pouku, za
domače branje, bralno značko, seminarske naloge, projektno delo, prav tako
pa leposlovje, primerno njihovi starosti in poljudnoznanstveno literaturo z
različnih interesnih področij.
Učenci lahko poleg knjig prebirajo tudi revije: Pil, Ciciban, Kekec, Gea, Zdravje,
Monitor, Presek, Šport in mladi itd.
Dejavnost knjižnice na področju vzgoje in izobraževanja je sledeča:
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književna vzgoja,
knjižnična vzgoja,
bralna značka.

Za vse učence od 1. do 9. razreda je knjižno gradivo na voljo v knjižnici. Učenci
si gradivo lahko izposojajo v času, ki je določen za izposojo ali po dogovoru s
knjižničarko, ko je v knjižnici. Urnik je objavljen na oglasnih deskah šole.
V skladu s Pravili šolskega reda zaračunavamo tudi zamudnine, zato prosimo
vse uporabnike, da upoštevajo izposojevalni rok, kajti po poteku le-tega bomo
obračunavali zamudnino.
Knjižnica je odprta:
PON

TOR

SRE

ČET

PET

ČAS

13.0014.35

11.0511.50

13.5014.35

13.0014.35

12.1012.55

KNJIŽNIČARKA

ga. Irena Klukej

UČBENIŠKI SKLAD
Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole. V sklad so vključeni vsi
učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov.
Učenci dobijo učbenike ob začetku šolskega leta. Ob izteku šolskega leta
učenci vrnejo učbenike šoli. Če kateri učbenik ni vrnjen, se ob koncu šolskega
leta poravnajo stroški do nabavne cene učbenika.
Učenci, uporabniki učbeniškega sklada, so v celoti oproščeni plačila
izposojevalnine, kajti obrabnino za vse učence plača Ministrstvo za šolstvo.
V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši
kupijo sami.
Vsak učenec konec aprila prinese domov naročilnico za izposojo učbenikov, ki
jo starši podpišejo in vrnejo v šolo.
Sredstva, ki so zbrana za obrabnino, so namenjena za nabavo novih učbenikov
oz. gradiv v skladu s Pravilnikom o učbeniških skladih.
Za vodenje učbeniškega sklada je zadolžena gospa Irena Klukej.

BRALNA ZNAČKA
Bralna značka ima velik pomen v osnovni šoli, saj le tako učenci pridejo v stik s
knjigami, ki sicer niso v obveznem učnem programu. Učenci si privzgajajo
pravilen odnos do knjige in se navajajo na branje literature, za kar na srednji šoli
in pozneje večini zmanjka časa.
Na razredni stopnji bralno značko opravljajo učenci pri razrednikih, na
predmetni stopnji pa pri gospe knjižničarki Ireni Klukej.
V tem šolskem letu bomo nadaljevali z EKO BRALNO ZNAČKO, ki jo izvajamo v
okviru programa EKOŠOLE.
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ŠOLSKA PREHRANA
Za učence pripravljamo zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko
malico. Zaželeno je, da vsak učenec prejema v šoli vsaj en obrok dnevno.
Med šolskim letom je možna prijava ali odjava kosila po telefonu v kuhinjo na
telefonsko številko 07 620 13 93. Prosimo, da na navedeno številko ali v tajništvo
na telefonsko številko 07 818 54 76 pravočasno sporočite tudi odpovedi kosil in
malic zaradi odsotnosti učenca.
Malico imajo vsi učenci po drugi šolski uri od 9.05 do 9.25 v jedilnici. Kosilo je za
vse učence in tudi učitelje od 11.50 do 12.10. Jedilniki bodo objavljeni mesečno
na spletni strani šole in na oglasnih deskah v jedilnici.
Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka, ki je označen na položnici.
Lahko pa se odločite tudi za plačilo malice preko trajnika. Do subvencije za
prehrano boste upravičeni na osnovi odločbe o otroškem dodatku.
Cena malice je 0,80 €, cena kosila pa 2,30 € za učence 1. razreda, 2,50 € za
učence od 2. do 4. razreda in 2,70 € za učence od 5. do 9. razreda.
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
SŠSZ je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in
zelenjave ter v letošnjem šolskem letu še mleka. Namen tega ukrepa je
spodbuditi porabo sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava
prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih, ki povečuje tveganje za
nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni sodobnega časa.
Tudi v letošnjem letu bomo na naši šoli sodelovali v projektu in enkrat tedensko
razdeljevali lokalno pridelano sadje in mleko.
SUBVENCIJA ZA MALICO:
Do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so
upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo,
ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne
plače v RS.

SUBVENCIJA ZA KOSILO:
Višina subvencije za kosilo je za vse najnižje tri dohodkovne razrede polna.
Subvencija znaša:
100 % cene kosila za 1., 2. in 3. dohodkovni razred (do 36% povprečnega
mesečnega dohodka na člana družine).
Vodja šolske prehrane je gospa Tjaša Hribar.

9

Šolsko leto 2017/2018

Publikacija OŠ Tržišče

SODELOVANJE S STARŠI
Zelo pomembno je sodelovanje med starši, učitelji in učenci. Namen srečanj je
stalno medsebojno obveščanje o delu in uspešnosti učencev, o težavah pri
učenju in vedenju. Dogovoriti se moramo o enotnih načinih in zahtevah pri
vzgoji in šolanju. Zato si učitelji želimo rednih stikov s starši.
Želimo, da starši vsaj enkrat mesečno pridete na krajši pogovor z razrednikom ali
posameznim učiteljem. V primeru, da vas na pogovor povabimo pisno ali po
telefonu, upamo, da se ga boste zagotovo udeležili ob dogovorjenem času.
Zato vas prosimo, da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker
boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli.
GOVORILNE URE IN RODITELJSKI SESTANKI
Organizirali bomo vsaj dva roditeljska sestanka. Prvi roditeljski sestanek bo 5.
septembra 2017. O datumih za naslednje sestanke boste obveščeni naknadno.
Popoldanske govorilne ure bodo potekale po objavljenem urniku za učence
od 1. do 9. razreda od 15.00 do 16.00.
V tem času imajo popoldanske govorilne ure vsi razredniki, vsi učitelji pa bodo
imeli tudi tedensko dopoldansko govorilno uro, ki bo objavljena na oglasni deski
oz. na spletni strani.
Sodelovanje s starši bo potekalo tudi v obliki predavanj in delavnic, ki jih bo
organizirala svetovalna služba v sodelovanju z razredniki.
Pred odhodom v šolo v naravi bomo pripravili informativne sestanke. Starši
posameznega razreda se lahko s svojim razrednikom dogovorite za posebno
predavanje na določeno temo.
Spremljajte sodelovanje v interesnih dejavnostih, ki jih obiskuje vaš otrok.
Sodelujte pri naravoslovnih, kulturnih dnevih, pri oddelčni skupnosti. Odnosi naj
bodo odkriti, da bomo dosegli skupaj zastavljene cilje.
MESEC

POPOLDANSKE GOVORILNE
URE

RODITELJSKI
SESTANKI

SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ

/
3. 10. 2017
7. 11. 2017
5. 12. 2017
9. 1. 2018
/
6. 3. 2018
10. 4. 2018
8. 5. 2018
5. 6. 2018

5. 9. 2017
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OBVESTILA ZA STARŠE
Poleg informacij na govorilnih urah bomo posredovali staršem navodila in pisne
informacije o delu šole, dosežkih naših učencev, načrtih, aktualnih dogodkih,
pričakovanjih tudi s pisnimi sporočili oz. objavami na spletni strani šole.

ŠTEVILO UČENCEV IN ODDELKOV OSNOVNE ŠOLE TRŽIŠČE

ODDELEK

ŠT.
UČENCEV

RAZREDNIK

1.

16

Andreja Umek

2.

8

Magda Flajs

3.

23

Mateja Repovž Lisec

4.

14

Irena Muzga

5.

9

Polona Trebše

6.

13

Tjaša Hribar

7.

15

Irena Klukej

8.

15

Vera Dragan

9.

10

Sebastjan Hercigonja

Ostali učitelji, ki poučujejo na naši šoli: Roman Dobovšek, Mihaela Jelenc,
Silvestra Stušek, Breda Rman, Darinka Livk, Darinka Podlogar, Nada Vodišek,
Ana Verhovšek in Slavica Dežman.
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ŠOLSKI ZVONEC
ura
1. ura
2. ura
odmor
3. ura
4. ura
5. ura
kosilo
6. ura
7. ura

čas
7.30–8.15
8.20–9.05
9.05–9.25
9.25–10.10
10.15–11.00
11.05–11.50
11.50–12.10
12.10–12.55
13.00–13.45

PODALJŠANO BIVANJE
Na šoli imamo organizirano PODALJŠANO BIVANJE za učence od 1. do 5.
razreda. Učenci samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo domače
naloge, opazovalne naloge in se sproščajo ob igrah.

Oddelek
OPB 1
OPB 2

Čas
11.00–15.10
11.50–14.20

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

JUTRANJE VARSTVO, VARSTVO VOZAČEV
Jutranje varstvo je organizirano za učence 1. razreda od 6.00 do 7.30.
Za učence vozače pa je na razredni in predmetni stopnji organizirano jutranje
varstvo od 6.30 dalje in popoldansko varstvo vozačev v času 6. in 7. šolske ure
za učence, ki nimajo pouka in čakajo na avtobus.
Odločitev za obiskovanje PB in JV je prostovoljna in velja za celo šolsko leto.
Zaradi varnosti otroka in odgovornosti šole lahko učitelji PB predčasno spustijo
otroka iz šole samo s pisnim potrdilom staršev.

ZDRAVSTVENO VARSTVO
SISTEMATSKI ZDRAVSTVENI PREGLEDI in ZOBOZDRAVSTVENI PREGLEDI

V sodelovanju z Zdravstvenim domom Krmelj bodo potekali sistematski
zdravstveni pregledi za učence razredne in predmetne stopnje po programu
zdravstvene službe. Sistematski pregledi so:
• skupinski sistematski pregledi v 1., 3., 6. in 8. razredu.
Obvezna cepljenja so:
• DI-TE-PER - davica, tetanus in oslovski kašelj v 3. razredu.
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ZOBOZDRAVSTVENA PREVENTIVA

Šolski zobozdravnik bo opravil sistematske preglede zob za učence od 1. do 9.
razreda v ambulanti v Krmelju.
Pod vodstvom in s strokovno pomočjo preventivne sestre v ZD Sevnica bomo
sodelovali v tekmovanju za čiste zobe, ki poteka med učenci slovenskih
osnovnih šol. V akcijo so vključeni učenci od 2. do 4. razreda.

S pravilno prehrano, higieno in gibanjem skrbimo za svoje zdravje.
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PREDMETNIK
V šolskem letu 2017/18 bomo realizirali 189 dni pouka (deveti razred 184 dni).
Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške in naravoslovne
dneve, šolo v naravi, celodnevne ekskurzije …
1.
2.
Slovenščina SLJ
6
7
Matematika MAT
4
4
Angleščina TJA
2
Likovna umetnost LUM 2
2
Glasbena umetnost
2
2
GUM
Družba
Geografija GEO
Zgodovina ZGO
Domovinska in
državljanska kultura in
etika
Spoznavanje okolja
3
3
Fizika FIZ
Kemija KEM
Biologija BIO
Naravoslovje
Naravoslovje in
tehnika
Tehnika in tehnologija
TIT
Gospodinjstvo GOS
Šport
3
3
1. TUJ JEZIK - NIP
2
2. TUJ JEZIK - NIP
DRUGI TUJI JEZIK ali
UM., RAČ., ŠPORT,
TEH.
Predmet 1
Predmet 2
Oddelčna skupnost
Dodatna pomoč
0,5 0,5
Število predmetov
6
6
Število ur tedensko
20
21
DNEVI DEJAVNOSTI - število dni letno
Kulturni dnevi
4
4
Naravoslovni dnevi
3
3
Tehniški dnevi
3
3
Športni dnevi
5
5

3.
7
5
2
2
2

4.
5
5
2
2
1,5

5.
5
4
3
2
1,5

2

3

6.
5
4
4
1
1

7.
4
4
4
1
1

8.
3,5
4
3
1
1

9.
4,5
4
3
1
1

1
1

2
2
1

1,5
2
1

2
2

2
2
1,5

2
2
2

3

3

3

2

3

2

1

1

2

2

2

2

2

2

2/1
1
0,5
0,5
16
30

2/1
1
0,5
0,5
14
30

3
3
4
5

3
3
4
5

3

3
2

1
3
2

1,5
3
2

2/1

2/1

2/1

0,5
6
22

0,5
0,5
8
24

0,5
0,5
9
26

0,5
0,5
11
26

2/1
1
0,5
0,5
14
29,5

4
3
3
5

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5

3
3
4
5
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DODATNI IN DOPOLNILNI POUK
DODATNI POUK
Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na
višji, zahtevnejši ravni. Učenci se pri dodatnem pouku pripravljajo za
tekmovanja iz znanja. Poteka po pouku.
PREDMET
Slovenščina

UČITELJ
Vera Dragan

Angleščina

Sebastjan Hercigonja

Zgodovina

Irena Klukej

Matematika

Silva Stušek

Fizika

Silva Stušek

Kemija

Darinka Podlogar

Biologija

Darinka Livk

DAN

URA

DOPOLNILNI POUK
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in
pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk.
Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje. Poteka po
urniku.
Dopolnilni pouk izvajamo v vseh razredih po potrebi pri slovenščini, matematiki
in tujem jeziku.

IZBIRNI PREDMETI
Izbirni predmeti iz ponudbe šole so učencem dani v izbiro v zadnjem triletju.
Izbirni predmeti imajo sicer potrjen učni načrt, vendar je šolsko delo bolj
prilagojeno posamezniku ter omogoča učencu, da poglablja in širi znanje na
področju, ki ga zanima. Izbirnim predmetom je skupno to, da se učenci
odločajo zanje v 7., 8. in 9. razredu, da so na urniku po eno uro na teden (tuj
jezik po dve uri), da so za učenca obvezna sestavina njegovega urnika ter da
se ocenjujejo. Delijo se na družboslovno-humanistične in naravoslovnotehnične. Šola je dolžna po zakonu učencem ponuditi najmanj šest izbirnih
predmetov, tri iz skupine družboslovno-humanističnih in tri iz skupine
naravoslovno-tehničnih v skladu s svojimi tehničnimi in kadrovskimi možnostmi,
učenci pa se odločijo za dve uri izbirnega predmeta, izjemoma pa tudi za tri
ure.
Naša šola je učencem že spomladi ponudila več izbirnih predmetov, med
katerimi so učenci lahko izbirali.
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IZBIRNI PREDMETI – 7. RAZRED
7. r
RČL

IŠP

UBE

ANI

LS1

RASTLINE IN
ČLOVEK

IZBRANI ŠPORT

UREJANJE
BESEDIL

ANSAMBELSKA
IGRA

LIKOVNO
SNOVANJE

8. r
OGU

ŠSP

LS1

MME

ANI

OBDELAVA
GRADIV –
UMETNE MASE

ŠPORT ZA
SPROSTITEV

LIKOVNO
SNOVANJE 1

MULTIMEDIJA

ANSAMBELSKA
IGRA

9. r
OGU

ŠSP

ROM

ANI

OBDELAVA GRADIV
– UMETNE MASE

ŠPORT ZA
SPROSTITEV

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

ANSAMBELSKA
IGRA

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
Zakon določa, da mora šola obvezno ponuditi pouk prvega tujega jezika. V
šolskem letu 2017/18 bomo nadaljevali z izvajanjem pouka angleščine v 1.
razredu kot neobveznim izbirnim predmetom. Poleg tega bomo na šoli izvajali
tudi pouk iz neobveznih izbirnih predmetov za učence 4., 5. in 6. razreda, in sicer
športa in umetnosti. Za učence 7. in 8. razreda pa je možnost izbire
neobveznega drugega tujega jezika. Neobvezni izbirni predmeti so pri
ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti, torej se znanje ocenjuje,
zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.
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ŠOLSKI KOLEDAR
OCENJEVALNA OBDOBJA
OCENJEVALNO
OBDOBJE

Razred

TRAJANJE

PRVO

1. - 9. r
1. - 8. r

od 1. septembra do 31. januarja
od 1. februarja do 24. junija

OCENJEVALNE
KONFERENCE

9. r.
od 1. februarja do 15. junija
ŠOLSKI KOLEDAR ZA OSNOVNE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2017/18
V šolskem letu 2017/2018 bo 189 dni pouka (184 dni za 9. razred).
DATUM
OPIS
2017
1. 9. (petek)
ZAČETEK POUKA
31. 10. (torek)
PRAZNIK – DAN REFORMACIJE
1. 11. (sreda)
PRAZNIK – DAN SPOMINA NA MRTVE
30. 10. – 3. 11.
JESENSKE POČITNICE
(ponedeljek-petek)
22. 12. (petek)
PROSLAVA PRED DNEVOM SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
25. 12. (ponedeljek)
BOŽIČ
26. 12. (torek)
PRAZNIK – DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
25. 12. – 2. 1.
NOVOLETNE POČITNICE
(ponedeljek-torek)
2018
1. 1. – 2. 1.
PRAZNIK – NOVO LETO
(ponedeljek-torek)
31. 1. (sreda)
ZAKLJUČEK 1. OCENJEVALNEGA OBDOBJA
7. 2. (sreda)
PROSLAVA PRED SLOVENSKIM KULTURNIM PRAZNIKOM
8. 2. (četrtek)
PRAZNIK – PREŠERNOV DAN, SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
9. 2. – 10. 2. (petek-sobota)
INFORMATIVNA DNEVA ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE
26. 2. – 2. 3.
ZIMSKE POČITNICE
(ponedeljek-petek)
2. 4. (ponedeljek)
PRAZNIK – VELIKONOČNI PONEDELJEK
7. 4. (sobota)
POUK (po ponedeljkovem urniku)
27. 4. (petek)
PRAZNIK – DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
27. 4. – 2. 5.
PRVOMAJSKE POČITNICE
(petek-sreda)
1. 5. – 2. 5. (torek-sreda)
PRAZNIK – PRAZNIK DELA
14. 6. (sreda)
2. OCENJEVALNA KONFERENCA ZA 9. RAZRED
15. 6. (petek)
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 9. RAZREDA;
RAZDELITEV SPRIČEVAL
22. 6. (petek)
ZAKLJUČEK 2. OCENJEVALNEGA OBDOBJA ZA UČENCE 1. – 8. RAZREDA;
RAZDELITEV SPRIČEVAL; POUK IN PROSLAVA PRED DNEVOM
DRŽAVNOSTI
25. 6. (ponedeljek)
PRAZNIK – DAN DRŽAVNOSTI
26. 6. – 31. 8.
POLETNE POČITNICE
(torek-petek)
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IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
18. 6. – 2. 7. 2018
1. rok
učenci 9. razreda
26. 6. – 9. 7. 2018
1. rok
učenci od 1. do 8. razreda
20. 8. – 31. 8. 2018
2. rok
učenci od 1. do 9. razreda

IZVEDBA NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNAJA V OSNOVNI ŠOLI
Datum

Dejavnost

1. september 2017

Objava sklepa ministra o izboru predmetov ter
določitev tretjega predmeta pri NPZ za 9. razred na
posamezni šoli

4. maj 2018
7. maj 2018
9. maj 2018
10. maj 2018

– NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
– NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
– NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
– NPZ iz tujega jezika za 6. razred

30. maj 2018

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene pisne naloge NPZ za 9. razred

29. in 31. maj 2018
5.-7. junij 2018

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve
ovrednotene pisne naloge NPZ za 6. razred

15. junij 2018

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za
učence 9. razreda
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za
učence 6. razreda

21. junij 2018

INTERESNE DEJAVNOSTI
V šolskem letu 2017/18 bodo na šoli potekale naslednje ID pod
vodstvom učiteljev in zunanjih sodelavcev. Učenec se za ID
prijavi pri mentorju in praviloma sodeluje pri dejavnosti celo šolsko
leto.
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DEJAVNOST

MENTOR

BRALNA ZANČKA IN EKO-BRALNA
ZNAČKA
VESELA ŠOLA, PRVAKI ZNANJA

Irena Klukej
Razredniki 1. - 5. r
Irena Klukej

CICI VESELA ŠOLA

Andreja Umek

EKOLOŠKI IN USTVARJALNI KROŽEK

Polona Trebše

GLEDALIŠKI KROŽEK
ZABAVNO GOSPODINJSTVO

Polona Trebše
Irena Muzga

KOLESARSKI KROŽEK

Irena Muzga

LIKOVNI KROŽEK

Magda Flajs

LUTKOVNI KROŽEK

Andreja Umek

GLASBENA PRIPRAVNICA
OTROŠKI in MLADINSKI PEVSKI ZBOR
NOVINARSKI KROŽEK

Mateja Repovž
Lisec
Irena Klukej

UMETNIŠKO-OBLIKOVALNI KROŽEK

Tjaša Hribar

PLESNI KROŽEK

Irena Muzga

PRAVLJIČNI KROŽEK

Magda Flajs

PROMETNI KROŽEK - KAJ VEŠ O PROMETU

Tjaša Hribar

RECITACIJSKO-DRAMSKI IN LITERARNI
KROŽEK
ŠAHOVSKI KROŽEK

Dragan Vera
Ludvik Cvirn

ŠPORTNE DEJAVNOSTI

Roman Dobovšek

ČEBELARSKI KROŽEK

Alenka Knez

DAN-URA
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DEJAVNOSTI RAZŠIRJENEGA OBSEGA:
NEOBVEZNI IZBIRNI PREMETI - prvi tuj jezik v 1. r. in umetnost in šport v 4., 5. in 6. r.
PLANINSKI IZLETI pod vodstvom Planinskega društva Sevnica
TEDEN OTROKA dejavnosti za šolske otroke
Projekt: PROMETNA KAČA
TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA, ZELENJAVE IN MLEKA
PREDNOVOLETNE DEJAVNOSTI - ustvarjalne delavnice v prednovoletnem času ter
organizacija prireditve s prihodom DEDKA MRAZA za starše in otroke
DOBRODELNI KONCERT – Organizirali bomo dobrodelni koncert »ZIMSKI GLASBENI
VEČER«, na katerem bodo poleg šolskih otrok nastopili tudi glasbeni gostje.
»ZLATI SONČEK« - športni program za učence 1., 2. in 3. razreda
»KRPAN« - športni program za učence 4., 5. in 6. razreda
PLAVALNI TEČAJ - izvedba 10-urnega plavalnega tečaja za učence 1. razreda in 20urni plavalni tečaj za učence 3. razreda, ki bo izveden v Čateških toplicah
OTROŠKI PARLAMENT - V okviru šolske skupnosti bomo sodelovali tudi pri izvedbi
šolskega in občinskega otroškega parlamenta.
TEKMOVANJA iz znanja na različnih predmetnih področjih in iz znanja o sladkorni
bolezni, tekmovanje Prvaki znanja ter športna tekmovanja
ŠOLSKO GLASILO - oblikovanje razrednih glasil in šolsko glasilo Žarek – razredne
učiteljice in novinarski krožek
NATEČAJI - sodelovanje v razpisanih likovnih in literarnih natečajih
PLESNI TEČAJ pod vodstvom zunanjega sodelavca
NOGOMET ZA NAJMLAJŠE - pod vodstvom Nogometnega kluba Športikum
ŠOLSKI EKO VRT - skrb za lasten šolski vrt
PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA
PROJEKT – ZDRAVA ŠOLA
RASTEM S KNJIGO
ŽIVLJENJE V NARAVI
EKO-BRALNA ZNAČKA
SMUČARSKI TEČAJ

EKOŠOLA
Letos bomo v projektu sodelovali deveto leto in skušali s čim bolj aktivnimi
dejavnostmi opravičiti EKO zastavo. Vabimo vse učence in starše, da s
svojim vsakdanjim ravnanjem podpirate in razvijate ekološko zavest in skrbite
za varovanje okolja. Predvsem vas vabimo k aktivnemu sodelovanju v
zbiralnih akcijah:
• zbiranje starega papirja,
• sodelovanje v akciji zbiranja
odpadnih kartuš, ki jo vodi podjetje
Bitea,
• zbiranje plastičnih pokrovčkov,
• ločeno zbiranje odpadkov,
• skrb za čisto okolje.
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TEKMOVANJA IZ ZNANJA
DAN

DATUM

TEKMOVANJE

Š

R

D

petek

13. 10. 2017

Tekmovanje v znanju o
sladkorni bolezni - OŠ in SŠ

x

ZDDS

ponedeljek

16. 10. 2017

Tekmovanje iz angleščine - 8.
razred OŠ

x

IATEFL

sreda

25. 10. 2017

Tekmovanje iz znanja biologije
za OŠ za Proteusovo priznanje

x

ponedeljek

20. 11. 2017

Tekmovanje iz angleščine - 8.
razred OŠ

Prirodoslovno
društvo
Slovenije
IATEFL

sreda

15. 11. 2017

petek

13. 10. 2017

Tekmovanje iz znanja
angleščine - 9. razred OŠ
Tekmovanje v znanju o
sladkorni bolezni - OŠ in SŠ

petek

01. 12. 2017

Tekmovanje iz znanja biologije
za OŠ za Proteusovo priznanje

torek

05. 12. 2017

Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovine - OŠ

torek

12. 12. 2017

ponedeljek

15. 01. 2018

torek

x
x

ORGANIZATOR

ZRSŠ
x

ZDDS

x

x

Prirodoslovno
društvo
Slovenije
ZRSŠ

Tekmovanje iz znanja
slovenščine za Cankarjevo
priznanje - OŠ in SŠ
Tekmovanje iz znanja kemije za
Preglova priznanja - OŠ

x

ZRSŠ

x

ZOTKS

16. 01. 2018

Tekmovanje iz znanja geografije
za OŠ in SŠ

x

ZRSŠ

četrtek

18. 01. 2018

Tekmovanje iz znanja
angleščine - 9. razred OŠ

x

ZRSŠ

sreda

24. 01. 2018

x

ZRSŠ

sreda

31. 01. 2018

Tekmovanje iz znanja
slovenščine za Cankarjevo
priznanje - OŠ in SŠ
Tekmovanje v znanju
angleščine - 7. razred OŠ

četrtek

01. 02. 2018

x

Tekmovanje učencev iz znanja
zgodovine - OŠ
Tekmovanje osnovnošolcev v
znanju fizike za Stefanova
priznanja

IATEFL
x

x

ZRSŠ
DMFA
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torek

06. 03. 2018

Tekmovanje v znanju fizike za
Stefanova priznanja SŠ

sreda

07. 03. 2018

Tekmovanje iz znanja geografije
za OŠ in SŠ

četrtek

08. 03. 2018

Tekmovanje elastomobilov - OŠ

sobota

10. 03. 2018

ponedeljek

12. 03. 2018

Tekmovanje iz znanja
slovenščine za Cankarjevo
priznanje - OŠ in SŠ
Tekmovanje iz znanja kemije za
Preglove plakete - SŠ

sreda

14. 03. 2018

četrtek

15. 03. 2018

sobota

17. 03. 2018

torek

20. 03. 2018

sobota

24. 03. 2018

sobota

x

22

DMFA
x

ZRSŠ

x

Hiša
eksperimentov
x

ZRSŠ

x

ZOTKS

Vesela šola

x

MKZ

Tekmovanje OŠ in SŠ v znanju
matematike za Vegova
priznanja
Tekmovanje iz znanja
zgodovine za OŠ

x

DMFA

x

ZRSŠ

Tekmovanje iz znanja
angleščine - 9. razred OŠ
Tekmovanje iz znanja kemije za
Preglova priznanja - OŠ

x

ZRSŠ

x

ZOTKS

24. 03. 2018

Tekmovanje elastomobilov - OŠ

x

Hiša
eksperimentov

petek

06. 04. 2018

sreda

11. 04. 2018

Tekmovanje iz slovenščine za
Cankarjevo priznanje Mehurčki
(I. VIO)
Vesela šola

petek

13. 04. 2018

sobota

x

ZRSŠ

x

MKZ

Tekmovanje v znanju geografije
za OŠ in SŠ

x

ZRSŠ

14. 04. 2018

Tekmovanje v znanju fizike za
Stefanova priznanja OŠ

x

DMFA

sobota

21. 04. 2018

x

DMFA

sobota

05. 05. 2018

Tekmovanje OŠ in SŠ v znanju
matematike za Vegova
priznanja
41. državno srečanje in
tekmovanje mladih čebelarjev

x

Čebelarska
zveza Slovenije

Šolsko leto 2017/2018

Publikacija OŠ Tržišče

ŠPORTNA TEKMOVANJA
Objavljamo okvirni program in terminski plan športnih tekmovanj, ki se jih
načrtujemo udeležiti v šolskem letu. Učenci se bodo tekmovanj udeleževali glede
na rezultate in uvrstitve v posameznih športnih panogah.

Športna panoga in kategorija
ATLETIKA - posamično tekmovanje
ATLETIKA - atletski troboj najmlajših
ATLETIKA - ŠOLSKI EKIPNI KROS
NOGOMET - učenci l. 2003 in ml.
NOGOMET - učenke l. 2003 in ml.
NOGOMET - učenci l. 2005 in ml.
NOGOMET - učenke l. 2005 in ml.
ODBOJKA - učenci l. 2003 in ml.
ODBOJKA - učenke l. 2003 in ml.
MALA ODBOJKA - učenci l. 2005 in ml.
MALA ODBOJKA - učenke l. 2004 in ml.
MINI ODBOJKA - učenci l. 2007 in ml.
MINI ODBOJKA - učenke l. 2007 in ml.
ODBOJKA NA MIVKI - učenci l. 2004 in
ml.
ODBOJKA NA MIVKI - učenke l. 2004 in
ml.
JUDO
BADMINTON - posamično tekmovanje

prijava
šole

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Planiran termin področnega
tekmovanja ali finala
do 31. 5. 2018
Brežice, 7. 6. 2018
Maribor, 19. 4. 2018
21. 11. 2017
23. 11. 2017
17. 5. 2018
22. 5. 2018
09. 01. 2018
10. 01. 2018
09. 04. 2018
11. 04. 2018
do 27. 5. 2018
do 27. 5. 2018
14. 06. 2018

x

14. 06. 2018

x
x

do 22. 4. 2018
23. 01. 2018
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PROGRAM NARAVOSLOVNIH,
ŠPORTNIH DNI
1. r.

1.

2.

KULTURNI DNEVI
Ogled glasbene predstave
Glasbeno kraljestvo živali
in Slovenski šolski muzej
23. 4. 2018
Obisk predstav gostujočih
skupin na šoli

3.

Kulturne drobtinice

4.

Zaključna ekskurzija
Dvorec Strmol

KULTURNIH,

NARAVOSLOVNI
DNEVI

TEHNIŠKIH

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

Zdravje je naša
vrednota - pregled
in predavanje

Pikin festival
22. 9. 2017

Kros/Slofit karton

Hiša eksperimentov
5. 10. 2017
EKO DAN - varujmo
okolje
17. 11. 2017

“Prazniki trkajo na
vrata”
Izdelava
pomladnih
okraskov

Olimpijski festival
29. 9. 2017

1.

2.

Atletski troboj
KULTURNI DNEVI
Ogled glasbene predstave
Glasbeno kraljestvo živali
in Slovenski šolski muzej
23. 4. 2018
Obisk predstav gostujočih
skupin na šoli

3.

Kulturne drobtinice

4.

Zaključna ekskurzija
Dvorec Strmol

NARAVOSLOVNI
DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

Zdravje je naša
vrednota - pregled
in predavanje

Pikin festival
22. 9. 2017

Kros/Slofit karton

Hiša eksperimentov
5. 10. 2017
EKO DAN - varujmo
okolje
17. 11. 2017

“Prazniki trkajo na
vrata”
Izdelava
pomladnih
okraskov

Olimpijski festival
29. 9. 2017

Atletski troboj
KULTURNI DNEVI

2.

Ogled glasbene predstave
Glasbeno kraljestvo živali
in Slovenski šolski muzej
23. 4. 2018
Obisk predstav gostujočih
skupin na šoli

3.

Kulturne drobtinice

4.

Zaključna ekskurzija
Dvorec Strmol

1.

NARAVOSLOVNI
DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

Zdravje je naša
vrednota - pregled
in predavanje

Pikin festival
22. 9. 2017

Kros/Slofit karton

Hiša eksperimentov
5. 10. 2017

“Prazniki trkajo na
vrata”

Olimpijski festival
29. 9. 2017

EKO DAN - varujmo
okolje
17. 11. 2017

Izdelava
pomladnih
okraskov

Plavanje
Pohod

5.
4. r.

Plavanje
Pohod

5.
3. r.

Plavanje
Pohod

5.
2. r.

IN

Atletski troboj
KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI
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DNEVI
1.

Kulturne drobtinice

2.

Zaključna ekskurzija
Maribor - Pohorje

3.

Dolenjski muzej, ogled
arheološke zbirke

4.

/

5.

/

5. r.

KULTURNI DNEVI

ŽVN: Čebele in
čebelarstvo
ŽVN: Kraljestvo
rastlin in živali
Zdravje je naša
vrednota - pregled
in predavanje

ŽVN: Elektrika

Kros

Hiša
eksperimentov

Olimpijski festival
29. 9. 2017

“Prazniki trkajo na
vrata”

ŽVN: Lokostrelstvo
in športno plezanje

/

EKO DAN -

ŽVN: Orientacijski
tek

/

/

Atletski četveroboj

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

NARAVOSLOVNI
DNEVI
Zaključna ekskurzija
Maribor - Pohorje

“Prazniki trkajo na
vrata”
Izdelava termo
škatle

Kros

1.

Kulturne drobtinice

2.

Dolenjski muzej, ogled
arheološke zbirke

Hiša eksperimentov

3.

Novoletna in zaključna
prireditev

Zdravje je naša
vrednota - pregled
in predavanje

Promet kolesarjenje

Plavanje

4.

/

/

EKO DAN

Pohod

5.

/

/

/

Atletski četveroboj

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI
DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

1.

Dolenjski muzej, ogled
arheološke zbirke

EKO DAN

Olimpijski festival
29. 9. 2017

2.

Kulturne drobtinice

“Prazniki trkajo na
vrata”
Hiša
eksperimentov

3.

Novoletna in zaključna
prireditev

ŽVN

Plavanje

4.

/

/

ŽVN

Smučanje

5.

/

/

/

Atletski četveroboj

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI
DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

1.

Kulturne drobtinice

EKO DAN

“Prazniki trkajo na
vrata”

ŽVN - Smučanje

2.

Prednovoletna in zaključna
prireditev

Zdravje je naša
vrednota - pregled
in predavanje

ŽVN

Kros

3.

Ogled gledališke predstave
in mesta

Hiša eksperimentov

ŽVN

Četveroboj

4.

/

/

Zaključna
ekskurzija Čepa

Pohod

5.

/

/

/

Plavanje

6. r.

7. r.

Zaključna ekskurzija
Maribor - Pohorje
Zdravje je naša
vrednota - pregled
in predavanje

Olimpijski festival
29. 9. 2017

Kros
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KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI
DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

1.

Kulturne drobtinice

EKO DAN

Hiša
eksperimentov

ŽVN - lokostrelstvo
in kanuizem

2.

Prednovoletna in zaključna
prireditev

Zdravje je naša
vrednota - pregled
in predavanje

ŽVN - Slovenska
obala z morja

ŽVN - Orientacijski
pohod in plavanje

3.

Ogled gledališke predstave
in mesta

ŽVN - Ribištvo

ŽVN - Solinarstvo

Kros

/

Zaključna
ekskurzija Čepa

Pohod

/

/

/

Peteroboj

KULTURNI DNEVI

NARAVOSLOVNI
DNEVI

TEHNIŠKI DNEVI

ŠPORTNI DNEVI

Kulturne drobtinice

EKO DAN

ŽVN - Slovenska
obala z morja

ŽVN - lokostrelstvo
in kanuizem

2.

Prednovoletna in zaključna
prireditev

Zdravje je naša
vrednota - pregled
in predavanje

ŽVN - Solinarstvo

ŽVN - Orientacijski
pohod in plavanje

3.

Ogled opere Nabucco in
obisk Mestnega muzeja

Hiša eksperimentov

4.

/

/

5.

/

/

8. r.

4.
5.
9. r.
1.

Zaključna
ekskurzija Čepa
Priprava na
valeto
/

Kros
Pohod
Peteroboj

ŠOLA V NARAVI, TEČAJI
V tem šolskem letu bomo organizirali del pouka za nekatere razrede v obliki šole v
naravi.
Organizacija šole v naravi je zahtevna oblika izobraževanja, za katero je potrebnih
veliko priprav, dodatnih učiteljev in večja finančna sredstva, vendar izkušnje kažejo,
da je to dobra oblika vzgoje, kar nam potrjuje tudi pozitiven odziv otrok in
zadovoljstvo staršev.
Učenci 3. razreda bodo v spomladanskem času preživeli teden na Čatežu, kjer
bodo izvedli 20-urni plavalni tečaj.
Učenci 4. razreda bodo v času od 13. do 17. novembra 2017 živeli v CŠOD
Čebelica v Čatežu pri Trebnjem.
Učenci 8. in 9. razreda bodo v jesenskem terminu od 11. do 15. septembra 2017
preživeli teden v Fiesi, kjer bodo izvedli naravoslovne in tehniške vsebine v CŠOD
Breženka.
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Učenci 6. in 7. razreda bodo od 12. do 16. marca 2018 preživeli teden v domu na
Cerknem, kjer bodo izvedli smučarski tečaj.
Za učence 5. razreda bomo letno šolo v naravi s poudarkom na plavanju
organizirali v mesecu juniju 2018 v Novem Vinodolskem na Hrvaškem.

ŠOLSKI SKLAD
Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. 16/07 in 36/08) smo na OŠ Tržišče v šolskem letu 2008/2009 ustanovili ŠOLSKI
SKLAD.
Iz šolskega sklada se financirajo dejavnosti, ki niso sestavine izobraževalnega
programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Gre za nakup
nadstandardne opreme, zviševanja standarda pouka, pestrejši pouk, širši izbor
obšolskih dejavnosti in ustvarjanje primerljivih pogojev izobraževanja za vse
učence.
S pomočjo sredstev iz šolskega sklada bomo našim učencem lahko omogočili
kvalitetnejši pouk in širši izbor obšolskih dejavnosti.
Šolski sklad pridobiva sredstva iz prostovoljnih prispevkov staršev, donatorjev,
zapuščin in drugih virov.
Sredstva za šolski sklad lahko nakažete na transakcijski račun šole: 013106030678787, sklic 8295.

PROMETNA VARNOST UČENCEV
Šola je dolžna zagotoviti varnost učencev. To dosegamo z različnimi aktivnostmi na
področju zdravstvenega varstva, prometne varnosti, varnosti pri delu v učilnicah ter
z doslednim izvrševanjem Pravilnika o varnosti pri delu.
Šola ima izdelan prometno-varnostni načrt in bo tudi v tem šolskem letu organizirala
kolesarske izpite.
Starše prosimo, da svoje otroke opozarjajo na nevarnosti, ki so jim izpostavljeni na
poti v šolo in iz nje.
Otrok naj gre v šolo pravočasno. Hodi naj po levi strani ceste v nasprotni smeri, kot
poteka promet. Posebej prvošolca redno spremljajte tudi sami do šole in ga
poučite o nevarnosti. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto.
Učenci prvega in drugega razreda naj okoli vratu nosijo rumene rutice. Če hodijo v
mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko. Starši, poskrbite za ustrezno
opremo otrok v prometu.
Posebno pozornost bomo v letošnjem šolskem letu namenili prometni varnosti
najmlajših zaradi spremembe lokacije šole. Učence razredne stopnje bomo
spremljali na poti do postajališča, starše pa prosimo, da tudi s svojim ravnanjem
dajete dober zgled in večkrat opozorite učence na previdnost v prometu.
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Šolski prevozi

Vozni redi so okvirni, ker je glede na relacije veliko odvisno od situacije
v prometu, zato prosimo starše, da zagotovite pravočasen prihod
učencev na postajališče, vsaj tri minute pred odhodom.

Prosimo, da upoštevate dogovorjena postajališča, kajti voznik po
predpisih lahko ustavi le na registriranih postajah.
V vozilu so učenci dolžni upoštevati navodila voznika in skrbeti za red.
Učence 1. razreda naj na postajališču pri vstopu in izstopu obvezno
spremlja odrasla oseba oz. oseba, ki je odgovorna zanj.
Starši poskrbite, da bodo učenci nosili ustrezne oznake za boljšo
vidnost v prometu.

VOZNI RED 2017/2018
Postajališče

Odhod (zjutraj)

Postajališče

Drušče
Telče
Jeperjek
Slančji Vrh
Malkovec – zgoraj
Malkovec – spodaj

06:17
06:20
06:23
06:26
06:28
06:29

OŠ Tržišče
Križ Ržen
Marendol Celestina
Marendol Sitar
Zgornje Vodale Knez
Zgornje Vodale Tramte
Spodnje Vodale križišče
Spodnje Vodale Renko
Mostec
OŠ Tržišče – obračališče
Pijavice
Skrovnik
Kaplja vas

06:33
06:38
06:42
06:43
06:45
06:46
06:48
06:49
06:50
06:51
06:55
06:56
06:58

OŠ Tržišče
Malkovec – spodaj
Malkovec – zgoraj
Slančji Vrh
Jeperjek
Telče
Drušče
Križ Špelič/Bogve
Križ Ržen
OŠ Tržišče
Mostec
Spodnje Vodale Renko
Spodnje Vodale križišče
Zgornje Vodale Tramte
Zgornje Vodale Knez
Marendol Sitar
Marendol Celestina
OŠ Tržišče
Pijavice
Skrovnik
Kaplja Vas

Povratek
(popoldan)
14:23
14:27
14:28
14:30
14:33
14:36
14:39
14:44
14:47
14:04
14:06
14:07
14:08
14:10
14:12
14:14
14:15
13:51
13:56
13:57
13:59

OŠ Tržišče
Telče

07:03
06:01

OŠ Tržišče

14:23
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Otavnik
Krsinji Vrh
Trščina
Pavla vas - Tramte
Malkovec - Deu

06:06
06:13
06:21
06:23
06:24

OŠ Tržišče
Križ - Ržen
Gabrje

06:29
06:38
06:43

Spodnje Vodale
Polje
Tržišče - železniška
postaja
Vrhek
OŠ Tržišče – obračališče
Škovec
Petelinjek
OŠ Tržišče - obračališče

06:45
06:50
06:52
06:53
06:55
07:00
07:02
07:07

Malkovec - Deu
Trščina
Pavla vas - Tramte
Slančji vrh
Krsinji Vrh
Otavnik

14:28
14:31
14:33
14:38
14:41
14:48

OŠ Tržišče – obračališče
Tržišče
železniška
postaja
Polje
Vrhek
Spodnje Vodale

14:02
14:05

Gabrje

14:19

OŠ Tržišče - obračališče
Škovec
Petelinjek

13:50
13:55
13:57

14:07
14:12
14:17

HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE TRŽIŠČE


Poslovni čas šole je od 7.00 do 15.00.
Šolski prostor lahko uporabljajo otroci, ki imajo status učenca

Hišni red velja za vsa področja, kjer se vzgojno-izobraževalno in
drugo delo organizira ali vodi pod naslovom Osnovna šola Tržišče.

Osnovne šole Tržišče, njihovi starši, delavci šole in obiskovalci, ki imajo
dovoljenje ravnateljice.



Na pripadajočem funkcionalnem zemljišču je potrebno
upoštevati vsa opozorila - prometne znake, opozorilne table, obvestila
in drugo.


Kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali

Nadzor v šolskih prostorih in pri drugih dejavnostih šole opravljajo
vsi delavci šole v skladu s svojimi pristojnostmi.
uživanje alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev je strogo
prepovedano.
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V učilnicah učenci uporabljajo šolske ali sobne copate.
Mobitelov in njegovih funkcij, fotoaparatov, MP3

ali CDpredvajalnikov glasbe in drugih medijev med vzgojno-izobraževalnim
procesom, razen če tega ne zahteva vzgojno-izobraževalni proces, ne
uporabljamo.


Šolo odklepa in zaklepa hišnik oz. tisti, ki zadnji zapusti šolo.
V šolo je potrebno prihajati točno, 10 minut pred začetkom
pouka.
Po prihodu v šolo se učenci preobujejo v šolske copate in
poskrbijo za urejenost svojega garderobnega prostora.
Učenci vozači do začetka pouka počakajo v učilnici jutranjega
varstva.
Učenci upoštevajo učiteljeva navodila in izpolnjujejo svoje
Prinašanje in uporaba ostrih predmetov ter pirotehničnih sredstev
je strogo prepovedano.

dolžnosti.
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UTRINKI Z OTVORITVE ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2016/2017
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Besedilo in računalniška obdelava:

Ravnateljica: Zvonka Mrgole

Lektoriranje:
Mateja Repovž Lisec

Naslovnica:
OŠ Tržišče

Naklada: 150 izvodov
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