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I. NAČRTOVANJE DELA IN ŽIVLJENJA ŠOLE 

   

1. LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 
      

Letni delovni načrt temelji na predmetniku osnovne šole, pravilnikih in odlokih Ministrstva za šolstvo in šport 
Republike Slovenije s področja osnovnošolskega izobraževanja. Učiteljski zbor je 24. septembra 2019 
obravnaval letni delovni načrt šole, dne 30. 9. 2019 pa tudi Svet staršev in Svet šole, ki ga je na svoji seji 
potrdil in sprejel.   

Šolsko delo  in organizacija načrtovanih dejavnosti je potekala skladno z načrtovanim do 13.3. 2020. Delo je 
potekalo usklajeno in prilagojeno pogojem v  novi šoli, v kateri izvajali uresničevanje LDN-ja že četrto leto. 
Tudi kadrovska zasedba je bila ustrezna, saj imamo večino delovnih mest zasedenih z ustrezno izobrazbo. 

V tem šolskem letu je potekalo šesto leto vodenja dokumentacije v e-obliki s pomočjo programa eAsistent. 

Program dela pa ni  bil v celoti realiziran skladno z načrtovanim, saj nas je od 16. 3. dalje pri izvedbi ovirala  
epidemija zaradi izbruha korona virusa – Covid 19. 

Tako je v času od 16. 3.  do  15. 5. 2020 pouk za vse učence potekal na daljavo. Od 18. 5.  dalje se je za 
učence 1. triade izvajal pouk na šoli pod prilagojenimi pogoji. Učenci 9. r. so se v šolske klopi vrnili 25. maja, 
učenci 4. in 5. so pričeli s poukom v šoli 1. 6. in učenci 6.- 8. r. od 3. 6. dalje. 

Glede na to situacijo je bilo potrebno tudi prilagoditi dejavnosti, ki so bile sicer izvedene vendar z drugimi 
vsebinami. Nekatere dejavnosti pa bodo prestavljene v naslednje šolsko leto. 

      

II. URESNIČEVANJE ZAGOTOVLJENEGA PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE OBSEG IN 
ORGANIZACIJA POUKA 

V šolskem letu 2019/20 smo imeli na šoli 8 oddelkov rednega pouka, 2 oddelka podaljšanega bivanja. Učenci 
1. in 3. r. so pouk obiskovali v kombiniranem oddelku. Šolo je obiskovalo 125 učencev. Na razredni stopnji 
je bilo 73 učencev na predmetni stopnji pa 52. Podaljšano bivanje je obiskovalo 72 učencev. 
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III. DELO PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE 

 

2. ZAPOSLENI 
 

V tem šolskem letu 2019-20 je bilo na šoli zaposlenih 18 strokovnih delavcev, od tega 16 učiteljev, 1 
svetovalna delavka in ravnateljica. Ena delavka je v tem šolskem letu na bolniškem dopustu. Na šoli je 
zaposlenih 7 tehnično-administrativnih delavcev - računovodkinja, tajnica, hišnik, kuharica in dve čistilki. S 
koncem tega šolskega leta se bosta dva delavca upokojila.  Učno obveznost iz drugih šol je dopolnjevalo 7 
delavcev - učiteljev predmetnega pouka, specialna pedagoginja, pedagoginja in socialna pedagoginja in  
učitelji za učno pomoč.  

 

Izobrazbena struktura zaposlenih pedagoških delavcev: 
magisterij znanosti - 1  
univerzitetna izobrazba – 11,                                                                        
visoka strokovna izobrazba –1, 
višja izobrazba – 5  
Po pravilniku o napredovanju v nazive v osnovni šoli imajo zaposleni pedagoški delavci:  
naziv svetnik - 1 
naziv svetovalca – 8, 
naziv mentorja – 3, 
 

Vsi učitelji so v septembru oddali letne učne načrte za vzgojno-izobraževalno delo. Učne načrte so pripravili 
v okviru strokovnih aktivov na šoli. Pri načrtovanju so upoštevali prenovo učnih načrtov v skladu z zakonodajo.  

3. UČITELJSKI ZBOR  
 

Učiteljski zbor je deloval v skladu s programom dela. Opravil je redne delovne konference v dveh ocenjevalnih 
obdobjih in 10 pedagoških konferenc, ki so bile  povezane z drugim pedagoškim delom v šoli. Posebno 
pozornost je učiteljski zbor posvetil vzgojnemu delovanju in učnemu uspehu učencev ter organizaciji 
dejavnosti na šoli. V času, dela od doma smo izvedli več timskih konferenc na daljavo. Največ pozornosti smo 
posvetili usklajevanju dela na daljavo in odzivu učencev. Skozi celo šolsko leto smo spremljali vzgojno 
problematiko in evalvirali dejavnosti v povezavi z učno vzgojnim področjem. Pri spremljavi izvajanja 
vzgojnega načrta so sodelovali starši in učenci šole. 

Učiteljski zbor je uspešno realiziral sprejete naloge iz LDN. Nekatere dejavnosti zaradi situacije niso bile 
izvedene skladno z načrtom, pač pa z nadomestnimi aktivnostmi. 

Pri nadzoru pouka je bilo ugotovljeno, da učitelji vodijo ustrezno pedagoško dokumentacijo in ostale 
usmeritve Letnega delovnega načrta. Učitelji so uvajali prenovljene učne načrte v skladu z navodili in 
usmeritvami.  
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4. MENTORSTVA ŠTUDENTOM 
 

Tako kot že več let zapored so tudi letos naši učitelji in drugi strokovni delavci nudili mentorstvo dijakom in  
študentom različnih fakultet in študijskih smeri.  

Dvotedensko pedagoško prakso pri angleščini je v prvi triadi pri učitelju Sebastjanu Hercigonja opravljala 
Tadeja Mrgole, študentka PEF Koper. V času prakse je sodelovala pri izvedbi vzgojno-izobraževalnih 
dejavnosti in samostojni izvedbi. 

Pedagoško prakso  pa je opravljala tudi Maja Trebše, študentka 1. letnika Pedagoške fakultete Maribor in 
sicer vsak petek v 1. ocenjevalnem obdobju, pod mentorstvom Irene Muzga.  

 

 

5. IZOBRAŽEVANJE  
Udeležili smo se izobraževanj v okviru študijskih skupin, kjer je bilo večinoma predstavljeno formativno 
spremljanje. V času pouka na daljavo pa so se učitelji udeleževali video konferenc na temo uporabe učnih 
okolij za delo na daljavo. 

Izobraževanja  za šol. leto 2019/20 so načrtovali učitelji v individualnih letnih načrtih, na  konferencah tekom 
šolskega leta pa so učitelji sproti poročali in prenašali informacije sodelavcem. Nekatera načrtovana 
izobraževanja pa so zaradi nepredvidene situacije odpadla in bila prestavljena na poznejše obdobje. 

Vsi zaposleni smo se udeležili  28 izobraževanj. 

 DATUM, KRAJ TEMA, SREČANJE,….. 
VSEBINA 

UDELEŽENEC 

1.  29. IN 30. 11. 2019, 
OTOČEC 

MALA ZBOROVSKA ŠOLA MATEJA REPOVŽ 
LISEC 

2.  11. IN 12. 10. 2019, 
OTOČEC 

ZBOROVSKA ŠOLA MATEJA REPOVŽ 
LISEC 

3.  23.3. - 23.4.2020 MOOC Iz šole v splet ROMAN 
DOBOVŠEK 

4.  19.3. 2020, M. Teams Izobraževanja v živo za učenje na 
daljavo 

ROMAN 
DOBOVŠEK 

5.  25.3. 2020, M. Teams Delavnica o učenju na daljavo s 
spletno beležnico OneNote class 
notebook 

ROMAN 
DOBOVŠEK 

6.  31.3. 2020 Microsoft Teams Učenje na 
daljavo iz prakse  

ROMAN 
DOBOVŠEK 

7.  8.11.2018 V NOVEM MESTU ŠTUDIJSKO SREČANJE 
»FORMATIVNO SPREMLJANJE«, 

VERA DRAGAN 

8.  23. 8. 2019 
OŠ Grm Novo mesto 

ŠTUDIJSKO SREČANJE ZA 
NARAVOSLOVNE PREDMETE 

TJAŠA HRIBAR 
BRCE 
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9.  23. - 24. 10. 2019 5. KONFERENCA UČITELJEV/-IC 
NARAVOSLOVNIH PREDMETOV - 
NAK 2019: IZOBRAŽEVANJE ZA 
SEDANJOST IN PRIHODNOST 

TJAŠA HRIBAR 
BRCE 

10.  23. 8. 2019 
Šolski center Novo mesto 
 

Študijsko srečanje za angleški 
jezik 

Sebastjan 
Hercigonja 

11.  27.3. 2020, M. Teams Vzpostavitev Office 365 za šole  ROMAN 
DOBOVŠEK 

12.  7. 3. 2020 DOMŽALE 
 

FORMATIVNO SPREMLJANJE V 
PRAKSI PRI POUKU AKADEMSKIH 
PREDMETOV NA RAZREDNEM 
POUKU 
 

MAGDA FLAJS 

13.  6. 6. IN 13. 6. 2020 ZOOM 
 

FORMATIVNO SPREMLJANJE V 
PRAKSI PRI POUKU VZGOJNIH 
PREDMETOV NA RAZREDNEM 
POUKU 
 

MAGDA FLAJS 

14.  9. 10. 2019, ZAVOD MIND, 
LJUBLJANA 

ČUSTVOPEDIJA LUCIJA UMEK 

15.  9. 11. 2019, 
IZOBRAŽEVALNI ZAVOD 
ZNANJE, GROSUPLJE 

INKLUZIJA OTROK Z 
ASPERGERJEVIM SINDROMOM 

LUCIJA UMEK 

16.  23. 4. in 14. 5. 2020, ZAVOD 
ZA ŠOLSTVO, zoom 

KONFERENCA SVETOVALNIH 
DELAVCEV 

LUCIJA UMEK 

17.  6. 4. 2020, webinar USPEŠNO PREMAGOVANJE 
IZZIVOV UČENJA NA DOMU, V 
ČASU, KO SO ŠOLE ZAPRTE + 
NAJSTNIŠKO VEDENJE: KAKO SE 
NANJ UČINKOVITO ODZOVEMO 
 

LUCIJA UMEK 

18.  23. 9. 2019, LAŠKO MEDNARODNA KONFERENCA 
KOORDINATORJEV PROGRAMA 
EKOŠOLA 2019/2020  
      

POLONA TREBŠE 

19.  1.- 30. 6. 2020, ZAVOD 
MODRIN, FB 

30 DNI ZA 30 VZGOJNIH 
NASVETOV 

LUCIJA UMEK 

20.  2.4.2020, M. Teams Minecraft Education edition  ROMAN 
DOBOVŠEK 

21.  Ljubljana, 26.11.2019 - 26.11.2019 RAZVIJANJE BRALNE  
PISMENOSTI IN BRALNE KULTURE 
TER VEČKULTURNOST, 
VEČJEZIČNOST 

 

IRENA KLUKEJ 
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22.  Maribor, 12.2.2020  Delavnica: Kako uporabnikom 
v knjižnici približati COBISS 

IRENA KLUKEJ 

23.  4.5.2020, M. Teams Vzpostavitev okolja Office 356 za 
informatike 

ROMAN 
DOBOVŠEK 

24.  12.5.2020, M. Teams Napredno upravljanje Microsoft 
365 rešitev 

ROMAN 
DOBOVŠEK 
 

25.  25.5.2020, M. Teams Vzpostavitev Office 365 – 
interaktivna delavnica 

ROMAN 
DOBOVŠEK 

26.  10. februar 2020, CELJE AKADEMIJA RADOVEDNIH PET; 
      
      

POLONA TREBŠE, 
IRENA MUZGA 
      

27.  23. 4. 2020, online Študijsko srečanje za knjižničarje Irena Klukej 

28.  Ljubljana; november 2019 in 
januar 2020 (4x) 

Seminar: Od ideje do lutkovne 
predstave 

Metka Hočevar 

      

6. STROKOVNI AKTIVI 
 

Strokovni aktivi so bili organizirani za:  

1. triletje - vodja Magda Flajs, 

2. triletje - vodja Polona Trebše, 

3. triletje - vodja Tjaša Hribar Brce 

OPB - vodja Metka Hočevar 

DSP - Lucija Umek 

Delo strokovnih aktivov so usmerjali vodje aktivov, ki so sproti pripravili tudi zapisnike in  ob koncu leta 
poročila o delu aktiva.  Učitelji so se udeleževali strokovnih sestankov in srečanj, ki so bila razpisana v katalogu 
programov za šolsko leto 2019/20. Strokovni aktivi na šoli so se sestajali po potrebi  glede na aktualno  
tematiko  in tudi v zvezi z organizacijo in izvedbo kulturnih, naravoslovnih, športnih ter tehniških dni. Letos 
je bilo potrebno še posebno usklajevanje dela v času pouka na daljavo, kjer so se učitelji usklajevali zaradi 
dela z učenci na daljavo. 

Tudi v letošnjem letu je delovanje strokovnih aktivov potekalo po triletjih. Sodelovanje učiteljev znotraj 
posamezne triade se je izkazalo za zelo koristno in spodbudno tudi za naslednja leta, morda pa bi bilo dobro, 
da za posamezna predmetna področja k sodelovanju posamezni aktivi povabijo tudi strokovne sodelavce 
posameznega predmetnega področja glede na obravnavo tematike. Kot dodaten aktiv so se sestali učitelji 
dodatne strokovne pomoči, ker se je izkazalo, da  je nujno usklajevati delo z učenci, učitelji jn izvajalci DSP. 
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7. SVETOVALNA SLUŽBA 
 

V šolskem letu 2019/20 je delo svetovalne delavke opravljala Lucija Umek, socialna pedagoginja. Delo šolske 
svetovalne službe poteka v skladu s Programskimi smernicami za delo svetovalne službe v osnovni šoli.  

 

V tem šolskem letu je šolska svetovalna služba opravljala naslednje naloge: 

● delo z učenci, 
● sodelovanje s starši, 
● sodelovanje z vodstvom šole, učitelji in zunanjimi institucijami (okoliške šole, CSD, policija, Zavod za 

šolstvo …), 
● vodenje socialnih akcij na šoli (akcija Pokloni zvezek, zbiranje hrane za socialno ogrožene družine …), 
● opravljanje del po navodilih ravnatelja, 
● izobraževanje, 
● delo z učenci s posebnimi potrebami in nadarjenimi učenci, 
● vodenje in koordiniranje individualne učne pomoči … 
● pomoč pri organizaciji dela in učenja od doma 

 

Učenje in poučevanje 

V šolskem letu 2019/20 je potekala dodatna strokovna pomoč za učence z odločbo o usmeritvi. V izobraževalni 
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo je bilo v začetku šolskega leta usmerjenih 
11 učencev, v začetku leta 2020 pa so odločbo pridobili še trije učenci; in sicer en učenec iz drugega razreda, 
en učenec iz tretjega razreda, en učenec iz petega razreda, šest učencev iz šestega razreda, dva učenca iz 
osmega razreda in trije učenci iz devetega razreda. Učno pomoč so izvajali učitelji posameznih predmetov. 
Dodatno strokovno pomoč za odpravljanje primanjkljajev so opravljale socialni pedagoginji, inkluzivna 
pedagoginja in logopedinja (do bolniškega staleža). 

Šolska svetovalna delavka opravlja tudi naloge koordinatorja za delo z nadarjenimi učenci v skladu s 
Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v osnovni šoli. 

V začetku šolskega leta je bilo 13 učencev prepoznanih kot nadarjenih na različnih področjih. Z učenci in 
starši teh učencev smo na podlagi ponudbe za nadarjene učence v oktobru 2019 pripravili individualiziran 
program za posameznega učenca. Izvedba programa za nadarjene učence je bila uspešna do marca 2020, 
ko smo morali načrtovane aktivnosti ustaviti zaradi šolanja od doma.  

V decembru 2019 je učiteljski zbor opravil evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni, na podlagi učnega 
uspeha, posebnih dosežkov/uspehov na posameznem področju. Evidentirali smo 2 novi učenki, za 
identifikacijo katerih smo pridobili soglasje staršev. Obe učenki sta se v februarju 2020 udeležili psihološkega 
testiranja, ki je potekalo 21. 2. 2020 na OŠ Krmelj. Obe učenki sta na testiranju dosegli nadpovprečne 
rezultate, od tega se je ena učenka uvrstila med 10 % najuspešnejših učencev njene starosti. 

 

Šolska kultura, vzgoja, klima, red  

Na tem področju je v šolskem letu 2019/20 potekalo svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši 
in vodstvom šole v zvezi z dnevnim potekom vsakdanjega življenja in dela na šoli, z »dnevnim režimom« šole 
in v tej zvezi z vzgojno in disciplinsko problematiko. Večkrat smo obravnavali šolska pravila in ravnanje 
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skladno z njimi. 

Tekom celotnega šolskega leta smo imeli nekaj obravnav učencev z vzgojnimi in disciplinskimi težavami.  
Obravnave smo reševali individualno (svetovalna delavka s posameznimi učenci), razredno (v sklopu 
razrednih ur z razrednikom) ali v sodelovanju s starši (individualne govorilne ure ali redni telefonski pogovori 
s starši). Ena učenka je pridobila tudi vzgojni opomin. Zanjo je bil izdelan in izveden individualiziran vzgojni 
program. 

Poklicna orientacija 

Poklicna orientacija je potekala kot delo z učenci 7., 8. in 9. razreda, učitelji, starši in vodstvom šole z 
namenom pomagati učencem pri informiranju in izbiri nadaljnjega izobraževanja. Poklicno vzgojo so izvajali 
učitelji v okviru rednega pouka v skladu s cilji, ki so opredeljeni v učnem načrtu za te predmete, svetovalna 
služba pa v okviru razrednih ur, nadomeščanj ter pred in po pouku. Vsak ponedeljek 6. in 7. šolsko uro sta 
potekali tudi govorilni uri za učence na temo poklicne orientacije pri svetovalni delavki. Udeležilo se jo je kar 
nekaj učencev 8. in 9. razreda. 

Z učenci 7. in 8. razreda smo si 10. 9. 2019 ogledali Ulico obrti na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. V 
9. razredu smo izvedli teste Kam in kako, v 7. in 8. razredu pa delavnice o poznavanju poklicev ter 
izobraževalnem programu v Sloveniji. Za učence 3. triade smo pripravili tudi tehniški dan na temo poznavanja 
in preizkušanja različnih poklicev. 

V novembru 2019  je bil za učence  9. razreda ter njihove starše pripravljen roditeljski sestanek, kjer so bili 
učenci in starši seznanjeni s programom poklicne orientacije, šolskim sistemom v Sloveniji, vajeništvu, merilih 
in pomembnih datumih za vpis v srednje šole. Drugi roditeljski sestanek bi moral biti za starše in učence 9. 
razreda organiziran v mesecu marcu, a so bile zaradi razglašene epidemije informacije staršem posredovane 
preko elektronske pošte, vpis v srednjo šolo pa smo izvedli z učenci še v šoli. 

Učenci in starši so informacije o poklicih in postopku vpisa lahko dobili neposredno pri šolski svetovalni delavki 
preko E-asistenta (predvsem starši) ali na predhodno dogovorjenih govorilnih urah (starši skupaj z učenci). 
Aktualne informacije so bile vedno na šolski oglasni deski. 

 

Vpis v srednje šole 

Št. Ime in naziv šole Program Dečki Deklice Skupaj 

1. Ekonomska šola Novo mesto Ekonomski tehnik 1 0 1 

2. Srednja strojna šola Novo mesto Oblikovalec kovin - orodjar 0 1 1 

Avtoserviser 1 0 1 

3. Srednja šola za gostinstvo in turizem Gastronomske in hotelirske 
storitve 

0 1 1 

4.  Srednja gradbena, lesarska in 
vzgojiteljska šola Novo mesto 

Predšolska vzgoja 0 3 3 

Gradbeni tehnik 1 0 1 

Pečar - polagalec keramičnih 
oblog 

1 0 1 
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5. Kmetijska šola Grm in biotehniška 
gimnazija Novo mesto 

Naravovarstveni tehnik 0 1 1 

6.  Srednja elektro šola in tehniška 
gimnazija 

Tehnik računalništva 2 0 2 

Tehniška gimnazija 1 0 1 

7. Srednja zdravstvena in kemijska šola 
Novo mesto 

Zdravstvena nega 0 1 1 

8. Srednja šola Sevnica Frizer 0 1 1 

  Skupaj   7 8 15 

 

Šolanje  

Na področju šolanja je potekalo svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji, starši, vodstvom in 
zunanjimi ustanovami (vrtci in drugimi šolami, Zavodom za zaposlovanje ...) o vprašanjih v zvezi s šolanjem.  

Februarja je potekal tudi vpis v 1. razred in prvo srečanje z bodočimi prvošolci, junija pa prvi roditeljski 
sestanek za starše bodočih prvošolcev. V šolsko leto 2020/2021 smo vpisali 13 bodočih prvošolcev. 1 učenec 
je podal vlogo za prepis na drugo šolo (Škocjan), 1 učenec se je prepisal k nam (Šentrupert), za 1 učenca pa 
je komisija s strinjanjem staršev odločila odlog šolanja. 

 

Socialno – ekonomske stiske 

Sodelovali smo z zunanjimi institucijami (Rdeči križ, Karitas, CSD Sevnica, Policijska postaja Sevnica, ZPMS, 
Zveza prijateljev mladine Krško). V decembru smo zbirali hrano in druge potrebščine za družine v stiski pod 
okriljem Študentskega kluba Sevnica. Ob koncu šolskega leta smo sodelovali  v akciji Karitas - Pokloni zvezek. 
Več družinam smo pomagali pridobiti sredstva za plačilo obveznosti v okviru akcije – Botrstvo. V času šolanja 
od doma smo 1 učencu posodili šolski računalnik za uspešno delo od doma. 

 

8. KNJIŽNICA 
 
 NABAVA IN ODPIS GRADIVA 

Knjižnica je v letošnjem šolskem letu zaradi epidemije naročila manj knjižničnega gradiva, kot 
prejšnja leta. V tem šolskem letu ni bilo prirasta periodike. Tudi stare enote, ki so bile uničene ali 
pa niso bile v skladu z učnimi načrti so bile odpisane. Odpisani so bili tudi zastareli učbeniki. 

 OBDELAVA GRADIVA 
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V računalnik se vnaša novo in staro gradivo knjižnice. Gradivo z mehkimi platnicami je bilo dodatno 
ovito v zaščitno folijo. Skozi celo šolsko leto je bilo poskrbljeno za popravilo poškodovanih knjig. V 
letošnjem šolskem letu se še vedno pospešeno vnašajo knjige v nov sistem Cobiss. 

PEDAGOŠKO DELO 

Individualno: izposoja, pomoč in svetovanje pri izboru in iskanju literature. 

Knjižnica je bila za izposojo odprta vsak dan v tednu, razen v času dela od doma. Takrat je bila 
knjižnica odprta samo dvakrat, ko so si učenci lahko izposodili knjige skozi okno.  Uporabniki so si 
izposodili 1163 enot gradiva, kar je bistveno manj kot prejšnje leto (posledica zaprtja knjižnice med 
epidemijo). 

SKUPINSKO: Ure knjižnično-informacijskih znanj so večinoma potekale kot skrbno načrtovane ure, 
ki so bile izvedene skupaj z razrednikom oz. učiteljem. Sodelovanje z drugimi delavci šole je potekalo 
ob načrtovanju knjižnično-informacijskih znanj, ob dogovarjanju za nakup novih knjig in učbenikov 
za učbeniški sklad ter ob odpisu gradiva iz knjižnice in učbeniškega sklada.  

SPLOŠNO 

V letošnjem šolskem letu nadaljujemo s prehodom na COBISS 3. Trenutno je vpisanih okoli 5200 
knjig, ki jih sproti tudi na novo ovijam, predvsem tiste, ki so zavite v zelo staro folijo in zato ne 
privlačne za mlade bralce. V učbeniškem skladu je v letošnjem šolskem letu bilo vpisanih 844 
učbenikov. V avgustu se bodo nekateri odpisali in vpisali novi. 

V tem šolskem letu je stekla izposoja in vnos zaloge izključno v Cobissu. 
 
 

9. DELO RAVNATELJICE 
 

Naloge ravnateljice so bile večinoma usmerjene v uresničevanje učno-vzgojnega programa  in pogojev dela 
za uresničevanje Letnega delovnega načrta šole. Poleg vodenja pedagoških in ocenjevalnih konferenc 
učiteljskega zbora so bile  izvedene hospitacije pri večini učiteljev.  

V letošnjem letu je bila posebna skrb namenjena organizaciji pouka in izvajanju dejavnosti  v okviru zdrave 
šole. Posebno pozornost smo  namenili uresničevanju  vzgojnega načrta in medsebojnemu spoštovanju s 
poudarkom na poštenosti. 

Pomemben cilj pa je bil spodbujati učence k lepi in čitljivi pisavi ter estetskemu izgledu izdelkov. Učitelji so 
se trudili, da učence opozarjajo na estetsko pisavo in skušajo pri učencih doseči , da se kar najbolj potrudijo 
za estetski izgled izdelkov 

Ravnateljica je na podlagi Letnega delovnega načrta organizirala, načrtovala in vodila delo šole, pripravljala 
program razvoja šole in sprejemala splošne akte šole, pripravila predlog in spremljala izvedbo letnega 
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delovnega načrta, bila odgovorna za uresničevanje pravic ter dolžnosti učencev, vodila delo učiteljskega 
zbora, oblikovala predlog nadstandardnih programov in skrbela za njegovo izvedbo. Spodbujala in skrbela  je 
za strokovno izobraževanje delavcev in za lastno strokovno izpopolnjevanje, hospitirala ter svetovala in 
opravila letne individualne pogovore z zaposlenimi, spremljala delo svetovalne službe in sodelovala pri vpisu 
šolskih novincev, skrbela za sodelovanje šole s starši (govorilne ure, roditeljski sestanki), obveščala starše o 
delu šole na Svetu staršev in Svetu šole in  spremljala delo šolske skupnosti. Spodbujala sodelovanje učencev 
na tekmovanjih in pripravi raziskovalnih nalog, spodbujala in usmerjala  sodelovanje naše šole v projektu  
EKOŠOLA, sodelovala pri izrekanju vzgojnih ukrepov in o njih odločala, skrbela za zakonitost dela, razporejala 
sredstva za materialne stroške ter skrbela za investicijsko vzdrževanje, razporejala sredstva za nabavo in 
posodabljanje opreme v skladu s finančnim načrtom, skrbela za sodelovanje z zunanjimi ustanovami in 
promocijo zavoda, določala sistemizacijo delovnih mest in odločala o sklepanju delovnih razmerij.  

Opravljala  je vse naloge v skladu z zakoni in predpisi: 

● skrbela za sodelovanje z zdravstveno službo, 
● organizirala nadomeščanje odsotnih strokovnih delavcev, 
● skrbela za urejenost šolske dokumentacije, 
● organizirala izvedbo izbirnih vsebin, interesnih dejavnosti…, 
● pomagala pri pripravi in izvajanju letnega programa izobraževanja delavcev, 
● pomagala pri načrtovanju in izvedbi sodelovanja šole s starši, 
● sodelovala pri organizaciji prireditev, razstav, tekmovanj, 
● pripravljala statistična in druga poročila ter vodila evidenco opravljenih ur, 
● sodelovala pri uvajanju novosti sistema KPIS, 
● sodelovala pri pripravi  urnika za tekoče šolsko leto. 

 
 

IV. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO 

 

1. ORGANIZACIJA POUKA 
 
Pouk je potekal v skladu s šolskim koledarjem do 13. 3. 2020. Po tem datumu je bil pouk na šoli začasno 
prekinjen zaradi epidemije. Potekal je na daljavo preko spletnih učilnic, e pošte in različnih komunikacijskih 
možnosti, o  koncu leta pa zopet po navodilih MIZŠ v šoli. 

Vsi učenci 2. in 4. razreda so se letos udeležili bivanja v CŠOD Čebelica.  

Učenci 3. razreda zaradi epidemije Covid 19 niso opravili 20-urnega plavalnega tečaja v Termah Čatež. Izvedli 
ga bomo v naslednjem šolskem letu.  

Učenci 6. in 7. razreda so opravili smučarski tečaj v CŠOD-u Cerkno od 2.3. do 6.3.2020.  

Načrtovanega 10-urnega plavalnega opismenjevanja za učence 1. razreda nismo izvedli zaradi epidemije - 
izvedbo načrtujemo v naslednjem šolskem letu. 

Učenci 5. razreda niso imeli izvedene plavalne šole v naravi v Hotelu Žusterna od 6.-10. maja s ciljem 
pridobivanja plavalnih in  naravoslovnih  znanj- odpadlo zaradi epidemije COVID-19- načrtovana je izvedba 
v naslednjem šolskem letu. 
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Učenci 8. in 9. razreda so se v decembru 2019 udeležili življenja v naravi v CŠOD Peca. 

 

2. URESNIČEVANJE PREDMETNIKA 
 

Predmetnik in učni načrt je realiziran v okviru LDN. Učitelji so ga z zapisi v dnevnik potrdili. 

      

Oddelek Število ur po 
predmetniku 

I. I. [%] II. II. [%] I. + II. I. + II. [%] 

1.a 802,50 398 49,6 399 49,7 797 99,3 

2.a 822,50 417 50,7 416 50,6 833 101,3 

3.a 888,00 449 50,6 435 49,0 884 99,5 

4.a 958,00 507 52,9 512 53,4 1019 106,4 

5.a 1.145,00 578 50,5 561 49,0 1139 99,5 

6.a 1.032,00 547 53,0 491 47,6 1038 100,6 

7.a 1.060,50 568 53,6 499 47,1 1067 100,6 

8.a 1.227,50 647 52,7 581 47,3 1228 100,0 

9.a 1.151,00 657 57,1 540 46,9 1197 104,0 

  9.087,00 4768 51,81 4434 48,19 9202 101,27 
      

3. UČNI USPEH 
 

RAZRE
D 

ŠT. 
ODD

. 

ŠT. UČENCEV negativne  oc. - ne dosegajo 
min. st. 

ponavlj
a 

popravni 
izpit 

IZDELALO  

    m ž sk pon z1 z2 S 3-
in…  

sk % ŠT.      % 

1. 1 7 8 15 0 0 0 0 0 0% 0 0 15 100% 

2. 1 2 7 9 0 0 0 0 0 0% 0 0 9 100% 

3. 1 8 8 16 0 0 0 0 0 0% 0 0 16 100% 

1.- 
3.R 

3 17 23 40 0 0 0 0 0 0%     40 100% 

4. 1 3 7 10 0 0 0 0 0 0% 0 0 10 100% 
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5. 1 13 10 23 0 0 0 0 0 7% 0 0 23 100% 

6. 1 11 3 14 0 0 0 0 0 0% 0 0 14 100% 

4.- 
6.R. 

3 27 20 47 0 1 0 0 0 0%     47 100% 

7. 1 2 7 9 0 0 0 0 0 0% 0 0 9 100% 

8. 1 6 8 14 0 0 0 0 0 0% 0 0 14 100% 

9. 1 7 8 15 0 0 0 0 0 0% 0 0 15 100% 

7.-
9.R. 

3 17 21 38 0 0 0 0 0 0% 0 0 38 100% 

1.-
9.r. 

9 61 64 125 0 0 0 0 0 0% 0 0 125 100% 

 
 
Učni uspeh na šoli je 100%. V naslednji razred napredujejo vsi učenci brez negativnih ocen. Popravnih izpitov 
ni bilo. 

Iz poročil za posamezno ocenjevalno obdobje je razvidno, da je največ težav pri pouku z učenci, ki imajo 
slabo predznanje in nizko motivacijo za učenje pri nekaterih pa tudi nižje sposobnosti in specifične učne 
težave. To je pogosto povezano še s slabim socialnim statusom družine. V letošnjem letu se je izkazalo, da 
je pri teh učencih bila rudi težava pri vzpostavitvi kontakta za delo na daljavo, pri nekaterih zaradi 
nezainteresiranosti, pri drugih tudi zaradi težav z računalniško opremo in povezavami.  Ti učenci se pogosto 
znajdejo tudi v disciplinskih prekrških. Zanje smo imeli organizirano individualno učno pomoč znotraj šole. 
Obiskovali so tudi dopolnilni pouk. 

 

4. POROČILO O IZVEDBI NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA 
      

IZVEDBA NPZ  

Učitelji, ki so bili načrtovani za  vrednotenje nalog pri posameznem predmetu – 3. obdobje: 

POVŠIČ MIHA MAT MATEMATIKA (6.R) 
| MATEMATIKA (9.R) 

DRAGAN  VERA | SLOVENŠČINA (6.R) 
| SLOVENŠČINA (9.R) 

KLUKEJ IRENA | ZGODOVINA (9.R) 
DOBOVŠEK ROMAN | ŠPORT (9.R) 
HRIBAR BRCE TJAŠA BIO BIOLOGIJA (9.R) 

 

Učitelji, ki so bili predvideni za vrednotenje rešitev nalog pri posameznem predmetu – 2. obdobje: 

POVŠIČ MIHA MAT 
HERCIGONJA SEBASTJAN | ANGLEŠČINA (6.R) | ANGLEŠČINA (9.R) 
TREBŠE POLONA | MATEMATIKA (6.R) 
MUZGA IRENA | MATEMATIKA (6.R) 
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Datumi nacionalnega preverjanja znanja in število prijavljenih učencev. 

NPZ bi predvidoma pisali vsi učenci 6. in 9. r. vendar je zaradi  nastale situacijo bilo odpovedano. Kljub temu smo na 
šolo prejeli testne pole, ki so jih učitelji  uporabili pri svojih urah in tako skušali pridobiti informacijo o zanju učencev. 

Rezultati prav gotovo niso realni, a vendar so učitelji dobili vpogled v učenčevo znanje. 

torek, 5. 5. 2020     

četrtek, 7. 5. 2020  

ponedeljek, 11. 5. 2020 

 

slovenščina 6. in 9. razred 

matematika 6. in 9. razred 

angleščina – 6. razred, biologija – 9. razred 

 

 

DOSEŽKI – 6. RAZRED 

 
ANGLEŠČINA 

Zaradi nastale pandemije učenci niso pisali NPZ po predvidenem šolskem koledarju, a kljub temu smo ga 
pisali pri urah angleščine. Število vseh točk je bilo 48. Učenci so že pri urah, potem pa še doma, pisali NPZ 
teste iz preteklih let. Test so pisali 60 min, nato pa smo ga skupaj popravili. Pri slušnih nalogah so bili bolj 
uspešni, pri nalogah splošnega razumevanja besedila pa malo manj. Še nekako najmanj uspešni so bili pri 
nalogah, kjer so morali iz besedila izluščiti natančne informacije in odgovoriti na vprašanja. Seveda so bili 
nekateri učenci bolj uspešni pri težjih nalogah in tudi pri nalogi pisnega izražanja, res veliko učencev v 
razredu pa ima dodatno strokovno pomoč in ti so imeli najslabše rezultate pri testu NPZ. Na podlagi teh 
rezultatov bom naslednje leto primerno obravnaval učno snov in se malo bolj posvetil nalogam, ki so delale 
največ težav učencem.  

 
DOSEŽKI – 9. RAZRED 

 

SLOVENŠČINA 

Redni rok Število učencev Odstotek 
OŠ Tržišče 9. razred 15  

      

V razredu je bilo 15 učencev. Zaradi pandemije niso reševali NPZ po šolskem koledarju, ampak pri uri 
slovenščine 10. 6. 2020. Možnih je bilo 55 točk. Po reševanju sem jih seznanila z navodili za vrednotenje in 
jim posredovala pravilne rešitve. Tako smo skupaj ponovili standarde znanja, ki so bili predvideni pri 
posameznih nalogah.   

 

MATEMATIKA 

Zaradi pandemije učenci niso pisali NPZ po predvidenem šolskem koledarju, so ga pa samostojno rešili pri 
urah matematike.  Možno število točk je bilo 50. Učenci so test pisali 60 minut. Po zaključenem pisanju je 
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učitelj ocenil test po navodilih za ocenjevanje. Po ocenitvi testov je učitelj vrnil teste in z učenci ponovil 
standarde znanje, ki so bili predvideni pri posameznih nalogah. 

 
BIOLOGIJA 

V šolskem letu 2019/20 je bil kot tretji predmet v 9. razredu določena biologija. Zaradi nastale pandemije 
učenci niso pisali NPZ po predvidenem šolskem koledarju, a kljub temu smo ga pisali pri urah biologije.  
NPZ preizkus je imel možnih 35 točk. Učenci so samostojno po določenih navodilih NPZ komisije 60 minut 
reševali NPZ preizkus. Po zaključenem pisanju smo odgovore ovrednotili. Najvišje število točk so dosegli 
učenci, ki so tekom šolskega leta sodelovali in pri urah biologije prikazovali znanje iz predmeta. 

V.  RAZŠIRJENI PROGRAM ŠOLE 

 

1. DODATNI POUK  
 

Za učence od 1. do 9. razreda je bil organiziran dodatni pouk. Večina ur dodatnega pouka je bila namenjena 
matematiki, slovenščini in kemiji, zgodovini, biologiji in kemiji. V program dodatnega pouka so se vključevali 
učenci, ki so želeli razširiti in poglobiti svoje znanje. Udeleževali so se tudi tekmovanj, ki so bila organizirana 
tako na šoli kot tudi izven nje – občinska, regijska, državna tekmovanja. Tudi ta so bila letos precej okrnjena. 

Pregled izvedbe dodatnega pouka po razredih 

Razred predmet Št. učencev 
1. MAT 15 
2 SLJ, MAT 9 
3. SLJ, MAT 16 

4. SLJ, MAT 8 
5. / / 
6. MAT 4 
7. MAT 

GEO 
5 
5 

8. SLJ,  
MAT,  
FIZ,  
KEM,  
ZGO,  
BIO 
GEO 

3 
3 
2 
7 
6 
6 
2 

9. ZGO,  
SLJ,  
BIO,  
FIZ,  
KEM,  
MAT 
GEO 

6 
3 
1 
1 
2 
4 
1 

SKUPAJ  163 
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2. DOPOLNILNI POUK  
 

Učencem od 1. do 9. razreda je bil zagotovljen dopolnilni pouk pri  matematiki in slovenščini in tudi iz tujega 
jezika. Dopolnilnega pouka se niso udeleževali vsi učenci predmetne stopnje, ki bi ga potrebovali in jim je 
bilo to svetovano. Pri reševanju slabega učnega uspeha posameznih učencev je sodelovala tudi šolska 
svetovalna služba. 

 

Dopolnilni pouk so obiskovali učenci v naslednjih razredih in pri naslednjih predmetih: 

Razred Predmet Št. učencev 
1. SLJ, MAT 3 (občasno več) 
2.  SLJ, MAT 4 (občasno več) 
3. SLJ, MAT 5 (občasno vsi) 

4. MAT, SLO 6 (občasno vsi) 
5. MAT, SLO, DRU, TJA 8 (občasno  več) 

6. MAT 
TJA 

7 
9 

8. MAT,  
FIZ 
TJA 

6 (občasno tudi več) 
6 (občasno tudi več) 
8 

9. / / 
 

3. INDIVIDUALNI POUK  
 

Dodatna strokovna pomoč - DSP 

V letošnjem šolskem letu je bilo na šoli 14 učencev z odločbo o usmeritvi. Pomoč so izvajali učitelji, socialni 
pedagoginji, inkluzivna pedagoginja, specialne pedagoginje – defektologinje in logopedinja. 

Za vse učence je delo potekalo po individualiziranem programu, ki ga je pripravila strokovna skupina. V marcu 
2020 smo individualiziranim programom dodali dodatek za čas dela od doma in prilagoditve za to obdobje. 
Ob koncu ocenjevalnih konferenc je potekala evalvacija dela strokovne skupine, sestanek s starši in sprejetje 
sklepov za nadaljnje delo.  

Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami - ISP 

Učitelji so tovrstno pomoč izvajali pri različnih predmetih za 11 učencev iz 6 razredov na šoli, največ za 
matematiko, fiziko oz. kemijo, slovenščino in angleščino. Individualno in skupinsko pomoč sta izvajali dve 
učiteljici iz razredne stopnje. 

 

NADARJENI UČENCI  

V začetku šolskega leta je bilo na šoli 13 nadarjenih učencev, v mesecu februarju pa sta bili identificirani še 
2 učenki. V mesecu oktobru je bil skupaj s starši in učenci zanje pripravljen individualiziran program na 
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podlagi ponudbe za nadarjene učence. 

AKTIVNOST MENTOR IZVEDBA 

Dodatni pouk iz 
·         slovenskega jezika 
·         matematike 
·         fizike 
·         kemije 
·         biologije 
·         geografije 
·         zgodovine 

Učitelji 
predmetov 

Izvedeno, a v 
okrnjeni obliki od 
marca 2020 
dalje. 

Šolska tekmovanja 
·         Cankarjevo tekmovanje (1. – 9.r.) 
·         Matematični kenguru (Vegovo) (1. – 9.r.) 
·         Logična pošast (matematično tekmovanje – 7.r) 
·         Stefanovo tekmovanje (fizika) 
·         Znanje o sladkorni bolezni 
·         Tekmovanje iz znanja angleščine (8. in 9.r) 
·         Tekmovanje iz znanja zgodovine 
·         Tekmovanje iz znanja geografije 
·         Tekmovanje iz znanja kemije (Preglovo) 
·         Tekmovanje iz znanja biologije 
·         Vesela šola 
·         Eko kviz 
·         Elastomobil 
·         Kaj veš o prometu? 

Učitelji 
/mentorji na 
šoli 

Določena 
tekmovanja 
zaradi epidemije 
in šolanja od 
doma niso bila 
izvedena. 

Športna tekmovanja Roman 
Dobovšek 

Izvedeno do 
februarja 2020. 

Praktični delavnici za učence v izvedbi Otroške akademije: 
°         Lego We-do 
°         Znanstvena delavnica 

Lucija Umek Izvedeno  
13. 11. 2019 

Angleška delavnica: The Great British Bake Off 
(angleška delavnica kuhanja in novinarstva) 

Sebastjan 
Hercigonja 

Ni bila izvedena. 

Delavnica: Minifotostudio (izdelava fotografskega studia) 
  

Tjaša Hribar 
Brce 

Ni bila izvedena. 
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Delavnica: Delavnica različnih pisav 
Spoznali bomo različne pisave, pripomočke in materiale za pisanje. 

Lucija Umek, 
Tjaša Hribar 
Brce, Nena 
Bedek 

Izvedeno v tednu 
pisanja z roko 
(20. - 24. 1. 
2020) 

Akademija znanja (delavnice na Gimnaziji Novo mesto – 8. in 9.r) Lucija Umek Izvedeno  
25. 1. 2020 

Noč v šolski knjižnici (tema: Moja poklicna prihodnost) Irena Klukej 
Lucija Umek 

Ni bilo izvedeno. 

Tabori za nadarjene med šolskimi počitnicami (angleščina, 
novinarstvo, tehnologija, robotika …) 

Zveza 
prijateljev 
mladine Maribor 

Ni bilo izvedeno. 

Likovni natečaji (Paleta brez meja, Planica ...) Nena Bedek Izvedeni tekom 
šolskega leta. 

Obisk Budimpešte 
nagradni izlet za 3. mesto na mednarodnem tekmovanju: Postani 
donavski umetnik 

Tjaša Hribar 
Brce 

Izvedeno med 
16. in 18. 10. 
2019. 

Ustvarjalno-sprostitvena ekskurzija za nadarjene učence (junij 
2020) 

Lucija Umek Ni bila izvedena. 

Filmska delavnica: Naš kraj se predstavi 
  

Tomaž Pavkovič 
(JSKD) 

izvedeno 4. in 5. 
11. 2019. 

 

 

 

4. TEKMOVANJA 
      

TEKMOVANJA IZ ZNANJA  

Učenci so se tudi letos udeleževali tekmovanj, ki so bila izvedena in osvojili bronasta, srebrna in zlata 
priznanja.  

Tekmovanje Mentor razred št. 
učence
v 

Priznanje  
za 

bron srebro  zlato 
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sodelovan
je 

Cankarjevo- 5. r. Irena Muzga 5. /       

Cankarjevo- 4. r. Polona Trebše 4. 6  2   
Cankarjevo - 6. r.-9. r. Vera Dragan 6.- 9. 17  5   
Zgodovina Irena Klukej 8.,9.r. 6      3   2   
Tekmovanje iz znanja kemije Darinka Podlogar-  8.,9. 9            
Tekmovanje iz znanja biologije Tjaša Hribar Brce 8., 9. 7  1    
Tekmovanje iz znanja 
matematike 

Silvestra Stušek 8. 0  0  0  

Tekmovanje iz znanja fizike Miha Povšič 8. 2       
Tekmovanje iz znanja fizike Miha Povšič 9. 1  1     
Tekmovanje iz matematike-
Kenguru 

Magda Flajs 1. 15 6      

Tekmovanje iz matematike-
Kenguru 

Polona Trebše 2. 9 4      

Tekmovanje iz matematike - 
Kenguru 

Mateja Repovž 
Lisec 

3. 16 5      

Tekmovanje iz matematike-
Kenguru 

Polona Trebše 4. 0  0     

Tekmovanje iz matematike-
Kenguru 

Irena Muzga 5. /       

Tekmovanje iz znanja  
angleškega jezika - šolsko 

Sebastjan 
Hercigonja 

8.-9. 2+1       

Tekmovanje iz znanja  
angleškega jezika - regijsko 

Sebastjan 
Hercigonja 

8.-9. 1       

Tekmovanje iz znanja geografije Jazbec Mateja 6-9.r. 26  10 3  
Ang. Bralna značka Sebastjan 

Hercigonja 
4. - 9. 23 23      

        
Tekmovanje iz znanja  o 
sladkorni bolezni 

Tjaša Hribar Brce 7. - 9. 9  7 1   

Tekmovanje iz znanja Vesele 
šole 

 Irena Klukej  4. - 6. 9  3   

        

        
        
        

   

ŠPORTNA TEKMOVANJA 

      

Tekmovanje Mentor razred 

št. 
učence

v bron srebro 

zla
to 

NIVO 
TEKM. MESTO 

Državno prvenstvo osnovnih 
šol v gorskem teku 

Roman 
Dobovšek 

6.,9. 2  1 1 državno  
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Ljubljanski maraton 
Roman 
Dobovšek 

6.,9. 2       1 1 državno  

 
        

Občinsko prvenstvo v 
nogometu za starejše učenke 
2005 

Roman 
Dobovšek 

5.,6.,7.,9. 7    občinsko 1. 

Področno prvenstvo v 
nogometu za starejše učenke 
2005 

Roman 
Dobovšek 

5.,6.,7.,9. 7    področno 4.. 

Občinsko prvenstvo v odbojki 
za starejše učence 2005 

Roman 
Dobovšek 

6.,7.,8.,9. 12    občinsko 2. 

Občinsko prvenstvo v odbojki 
za starejše učenke 2005 

Roman 
Dobovšek 

6.,7.,9. 7    občinsko 5. 

Področno prvenstvo v odbojki 
za starejše učence 2005 

Roman 
Dobovšek 

6.,7.,8.,9. 12    področno 5. 

Občinsko prvenstvo v 
badmintonu 

Roman 
Dobovšek 

6.,9. 5 1  1 občinsko  

Področno  prvenstvo v 
badmintonu 

Roman 
Dobovšek 

6.,9. 3 1   področno  
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5. PODALJŠANO BIVANJE IN JUTRANJE VARSTVO UČENCEV 
     

V šolskem letu 2019/20 smo imeli organizirana dva oddelka podaljšanega bivanja do 15.10. Prav tako smo 
učence vključevali v jutranje varstvo na razredni stopnji, od 6.00 do 7.30 ure, ki je bilo financirano z MIZŠ. 
Za učence vozače od 4. - 9. r je bilo organizirano jutranje varstvo od 6.45 do 7.30. 

Vodeni program OPB je potekal od 11.00 do 15.10 ure, po potrebi pa dlje oz. do prihoda staršev. Učitelji so 
z dobrim medsebojnim sodelovanjem zagotavljali učencem tudi individualno pomoč. Delo je potekalo 
nemoteno s primernim zadovoljstvom učencev in tudi staršev. V OPB je bilo v tem šolskem letu vključenih 63 
učencev.  

 

6. ŠOLA V NARAVI, RAZISKOVALNI TABORI IN EKSKURZIJE, PROJEKTI 
 

Poleg rednega vzgojno izobraževalnega dela, ki je organizirano na šoli smo tudi v letošnjem šolskem letu 
izvedli več organiziranih šol v naravi  v drugem okolju. Pri izvedbi so sodelovali tako delavci šole kot zunanji 
sodelavci in delavci v domovih CŠOD. Nekatere načrtovane izvedbe pa so zaradi covida 19 odpadle 

 

POLETNA ŠOLA V NARAVI 

Učenci 5. razreda niso imeli izvedene plavalne šole v naravi v Hotelu Žusterna od 6.-10. maja s ciljem 
pridobivanja plavalnih in  naravoslovnih  znanj - odpadlo zaradi epidemije COVID-19- načrtovana je izvedba 
v naslednjem šolskem letu. 

 

NARAVOSLOVNA ŠOLA V NARAVI za učence 2. in 4. razreda (9 drugošolcev in 10 četrtošolcev) je 
bil v CŠOD Čebelica, in sicer od 9. 9. - 13. 9. 2019. Spremljevalki  sta bili Polona Trebše in Irena Muzga. 
Sodelovali so tudi zunanji sodelavci iz CŠOD – strokovnjaki na svojih področjih. Realizirana sta bila 2 tehniška 
dneva - ORIENTACIJA in PANJSKE KONČNICE, dva športna dneva - ŠPORTNO PLEZANJE IN LOKOSTRELSTVO 
in ORIENTACIJSKI TEK ter en naravoslovni dan - KRALJESTVO GOZDNIH RASTLIN IN ŽIVALI. 

 

ŽIVLJENJE V NARAVI za učence 8. in 9. razreda (14 osmošolcev in 15 devetošolcev) je bilo izvedeno v 
CŠOD-u Peca, in sicer od 9.12. do 13.12.2019. Spremljevalki sta bili Silva Stušek in Irena Klukej. Sodelovali 
so tudi zunanji sodelavci iz CŠOD – strokovnjaki na svojih področjih. Realizirana sta bila 2 tehniška dneva - 
PREŽIVETJE (MOTORIČNA POT) in ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE KRALJA MATJAŽA, dva športna dneva - 
HOJA IN ORIENTACIJSKI TEK ter ŠPORTNO PLEZANJE ter en naravoslovni dan - POD MOJIMI STOPALI 
(GOZDNA DRUŠČINA). 

 

PLAVALNI TEČAJ je zaradi epidemije Covid 19 za učence 3. razreda v Termah Čatež na Čatežu ob Savi 
prestavljen v naslednje šolsko leto. 

 

SMUČARSKI TEČAJ za učence 6. in 7. razreda je bil izveden v CŠOD-u Cerkno med 2.3. in 6.3.2020. 
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Realizirani so bili: 2 športna dneva (Smučanje in Pohod), 2 tehniška dneva (Kaj lahko zgradim? in Trajnostno 
v 21. stoletje) in 1 naravoslovni dan (Voda in fizika - njene skrivnosti). Učenci so pridobili osnove smučanja. 

 

PLAVALNO OPISMENJEVANJE za učence 1. razreda je odpadlo in je načrtovano za naslednje šolsko leto. 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

Novembra smo se vključili v vseslovenski projekt TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, na katerem so 
sodelovali vsi razredi. Otrokom smo razdelili zajtrk, ki ga  je  financiralo MIZŠ,   izdelke - mleko, kruh, med , 
maslo in jabolka pa smo kupili pri  lokalnih dobaviteljih. Akcija je potekala uspešno, dobro načrtovano in je 
dosegla pozitiven odziv tako pri starših kot tudi učencih.  

PROJEKT RASTEM S KNJIGO 

Vključeni smo bili v projekt Rastem s knjigo, ki ga organizirajo knjižnice. Učenci 7. r. so obiskali knjižnico v 
Sevnici in ob obisku prejeli knjigo pisateljice Janje Vidmar -  Elvis Škorc, genialni štor. 
 
JEZIK BRIŠE MEJE IN NAS POVEZUJE 

V sodelovanju z OŠ iz Tuhlja smo načrtovali in sodelovali v projektu na temo podobnosti jezika. Načrtovanih 
je bilo več aktivnosti. Eno smo izvedli in sicer so učenci 5. in 6. r. obiskali Tuhelj , se srečali z vrstniki 
tamkajšnje šole in obiskali nekatere kulturne znamenitosti. Načrtovan pa je bil še povratni obisk na naši šoli 
in srečanje v Tuhlju ob koncu šolskega leta, kar pa je zaradi razmer odpadlo. 

 

7. PREHRANA UČENCEV 
 

Od skupaj 125 učencev jih je bilo na dopoldansko malico naročenih 125, na kosilo 96, na zajtrk pa 4 učenci. 
Obroke pripravljamo v šolski kuhinji. V skladu s smernicami zdravega prehranjevanja so jedilniki načrtovani 
sprotno, kjer v največji možni meri vključujemo sezonska in lokalna živila.   

Učencem je na voljo v kotičku v jedilnici vsak dan sadje, voda in manj sladkani čaj. Šola je vključena v projekt 
“Šolska shema”, kjer dobimo 6 evrov na učenca in ta denar porabimo, da učencem enkrat ali dvakrat tedensko 
ponudimo sadje in zelenjavo. Tudi letos smo v okviru projekta nadaljevali z razdeljevanjem lokalnega mleka 
in mlečnih izdelkov. Dobili smo 4 evre na učenca in v okviru teh sredstev smo učencem kot dodaten obrok 
razdeljevali lokalno mleko in bio jogurte ter bio kefir. 

Pri razrednih urah in pri rednem pouku smo z učenci razpravljali o zdravi prehrani in jih spodbujali k 
raznovrstni prehrani. Dodatno smo za učence izvedli predavanje na temo zdrave prehrane v izvedbi CKZ iz 
Sevnice. 

Učenci 6. razreda so sodelovali v projektu Mislimo globalno, kuhajmo lokalno, ki ga organizira Turistična zveza 
Sevnica. Cilj projekta je spoznati pomen lokalno pridelane in predelane hrane, lokalnih ponudnikov ter njihovo 
vključevanje v turizem in ponudbo. Učenci so pod mentorstvom učiteljice za gospodinjstvo pripravili izvirne in 
inovativne recepte iz lokalnih in sezonskih sestavin. 

 

8. KULTURNI, NARAVOSLOVNI, ŠPORTNI IN TEHNIŠKI DNEVI 
 



 

24 
 

Kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi so bili načrtovani že v LDN in so bili v veliki večini  realizirani 
po   programu.  

 KULTURNI DNEVI NARAVOSLOV
NI DNEVI 

TEHNIŠKI DNEVI ŠPORTNI DNEVI 

1. RAZRED 
1. Ogled predstave 

Zvezdica Zaspanka - 
KC Janeza Trdine 
(20. 3. 2020) 
/Ogled predstave 
Zvezdica Zaspanka -
preko spletne strani  
22. 4. 2020 

Zdravje je 
naša vrednota 
- pregled in 
predavanje 

Oblikovanje snovi: 
Minicity 

Kros 
 

2. Zopet v šoli Gozd je 
kultura - 
učna pot 

“Prazniki trkajo na 
vrata” 

Plezanje 

 Kulturne 
drobtinice: 
-predstava Mega 
gusarski zaklad 
-Prednovoletno 
rajanje in 
zaključna 
prireditev 

 
 EKO dan - 
varujmo 
okolje 

Izdelava 
pomladnih 
okraskov 

Plavanje/Pohod 

4. Zaključna ekskurzija 
- Celje - Hermanov 
brlog/ 
Življenje Rimljanov - 
ogled in delavnice 
preko spleta 15. 5. 
2020 

    Pohod 
 

5.       Atletski troboj 
2. RAZRED 
1. Ogled predstave 

Zvezdica Zaspanka - 
KC Janeza Trdine 
(20. 3. 2020)/ 
Ogled predstave 
Zvezdica Zaspanka -
preko spletne stran 
in kulturne drobtinice 
 

Zdravje je naša 
vrednota - 
pregled in 
predavanje 

ŽVN: Panjske 
končnice 

 
Kros 
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2. Prednovoletno 
rajanje in zaključna 
prireditev/ 
Zopet v šoli 
 

 
ŽVN: Kraljestvo 
rastlin in živali 

“Prazniki trkajo na 
vrata” 

ŽVN: Orientacijski tek 

3. Oblikovanje snovi 
(Minicity) 

EKO DAN - 
varujmo okolje 

ŽVN - orientacija ŽVN: Lokostrelstvo in 
športno plezanje 

4. Zaključna ekskurzija 
- Celje - Hermanov 
brlog/ 
Metulj prijateljstva 

  Pohod - teden mobilnosti 
 

5.       Atletski troboj/ 
Četveroboj in ŠV karton 

3. RAZRED 
 Ogled predstave 

Zvezdica Zaspanka - 
KC Janeza Trdine 
(20. 3. 2020) 
/Ogled predstave 
Zvezdica Zaspanka -
preko spletne strani  
22. 4. 2020 

Zdravje je naša 
vrednota - 
pregled in 
predavanje 

Oblikovanje snovi 
(Minicity) 

 
Kros 

 Zopet v šoli Gozd - učna 
pot: Gozd je 
kultura 
(8. 10. 2019) 

“Prazniki trkajo na 
vrata” 

 
Plezanje 

 

 Kulturne 
drobtinice: 
-predstava Mega 
gusarski zaklad 
-Prednovoletno 
rajanje in 
zaključna 
prireditev 

EKO DAN - 
varujmo okolje 

Izdelava pomladnih 
okraskov na domu 
10. 4. 2020 

Plavanje/Pohod  
19. 6. 2020 

 Zaključna ekskurzija 
- Celje - Hermanov 
brlog/ 
Življenje Rimljanov - 
ogled in delavnice 
preko spleta 15. 5. 
2020 

    Pohod 

       Atletski troboj/Športno-
vzgojni karton 15. 6. 2020 
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4. RAZRED 
1. Prednovoletno 

rajanje in zaključna 
prireditev/ 
Oblikovanje snovi 
(Minicity) 
 

Eko dan - 
varujmo okolje 

ŽVN: Panjske 
končnice 

Pohod: Evropski teden 
mobilnosti 

2. Srednjeveški dan na 
Veseli Gori/ 
Metulj prijateljstva 
 

Zdravje je naša 
vrednota 

ŽVN: Orientacija 
 

ŽVN: Orientacijski tek 

3. Ogled gledališke 
predstave/ 
Kulturne drobtinice 

ŽVN: Kraljestvo 
rastlin in živali 

Prazniki trkajo na 
vrata 
 

ŽVN: Lokostrelstvo in 
športno plezanje 

4.   Zaključna ekskurzija 
Brežice, Kostanjevica 
- Pleterje/ 
DAN ZEMLJE 

Kros/ 
Jesenski kros 

5.    Atletski troboj 
Četveroboj in ŠV karton 

5. RAZRED 

1. Kulturne drobtinice- 
Jaka v prometu, Mega 
gusarski zaklad, 
Proslava ob dnevu 
sam. in enot. 

Zdravstvena 
vzgoja in 
 Dan Zemlje 
(na daljavo) 

Izdelava termo 
škatle 

Jesenski kros  

2. Osrednja slovesnost ob 
dnevu državnosti in 
zaključek šolskega leta 

Eko dan- slo. 
tradicionalni 
zajtrk 

“Prazniki trkajo na 
vrata” 

Zimski športni dan- Ogled 
tekme v biatlonu na 
Pokljuki 

3. Ogled gledališke 
predstave 

Zdravje je naša 
vrednota -Dan 
zdravja- 
7.4.2020 

Promet - kolesarjenje Pohod: Evropski teden 
mobilnosti 

4.   Naprave, ki 
izkoriščajo veter 

Športne igre 

5.    Atletski četveroboj in SLO 
fit 

 
6. RAZRED 
1. Kulturne drobtinice in 

ogled filma 
Eko dan - 
varujmo okolje 

“Prazniki trkajo na 
vrata” 

Pohod: Evropski teden 
mobilnosti (Krmelj) 
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2. Ogled gledališke 
predstave-preko spleta 

Zdravstvena 
vzgoja - 
odraščanje 

CŠOD -Trajnostno v 
21. stoletje 

CŠOD -Smučanje 

3. Zaključek šolskega leta CŠOD - Voda in 
fizika, njene 
skrivnosti 

CŠOD - Kaj lahko 
zgradim? 

CŠOD - Pohod 

4.   Pomladna 
dekoracija 

Jesenski kros 

5.    Četveroboj in ŠV karton 
7. RAZRED 
1.  

Zaključek šolskega leta 
 

Eko dan - 
varujmo okolje 

“Prazniki trkajo na 
vrata” 

Pohod: Evropski teden 
mobilnosti (Krmelj) 

2.  
Prednovoletno rajanje 
in zaključna prireditev 
 

Zdravstvena 
vzgoja - 
Pozitivna 
samopodoba 

CŠOD -Trajnostno v 
21. stoletje 

CŠOD -Smučanje 

3.  
Ogled gledališke 
predstave 
 

CŠOD - Voda in 
fizika, njene 
skrivnosti 

CŠOD - Kaj lahko 
zgradim? 

CŠOD - Pohod 

4.  
Ogled filma Artemis 
Fowl 

Dan Zemlje Poklicna orientacija Jesenski kros 

5.     
Četveroboj in ŠV karton 
 

8. RAZRED 
1. Zaključek šolskega leta Eko dan - 

varujmo okolje 
Prazniki trkajo na 
vrata 

Pohod: Evropski teden 
mobilnosti (Krmelj) 

2. Prednovoletno rajanje 
in zaključna prireditev 
ter ogled filma Artemis 
Fowl 

Zdravje - naša 
vrednota 

CŠOD: motorična pot CŠOD -Športno plezanje 

3. Ogled gledališke 
predstave preko spleta 

CŠOD - Gozdna 
druščina 

CŠOD: Orientacijski 
tek kralja Matjaža 
 

CŠOD - Hoja in orientacijski 
tek 

4.   Karierna orientacija Jesenski kros 
5.    Peteroboj in ŠV karton 
9. RAZRED 
1. Priprava zaključne 

prireditve 
Eko dan - 
varujmo okolje 

Prazniki trkajo na 
vrata 

Pohod: Evropski teden 
mobilnosti (Krmelj) 

2. Prednovoletno rajanje 
in valeta 

Zdravje - naša 
vrednota 

CŠOD - Ustvarjalni 
kotiček 

CŠOD -Športno plezanje 
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3. Ogled gledališke 
predstave 

CŠOD - Gozdna 
druščina 

CŠOD - Zvezdosled CŠOD - Hoja in orientacijski 
tek 

4. / / Karierna orientacija Jesenski kros 
5. / / / Peteroboj in ŠV karton 

 

9. EKO ŠOLA 
 
Tudi v tem letu smo bili vključeni v projekt EKO šola in si pridobili zeleno zastavo.  

Projekti 

Eko – paket:   

Zbirali smo odpadno embalažo in kreativno ustvarjali iz kartonske embalaže za mleko in sokove ter 
sodelovali na nagradnem natečaju. 

Eko branje za eko življenje 

Brali smo  knjige z ekološko vsebino in članke iz raznih revij z okoljsko tematiko, predstavili vsebine prebranih 
knjig, priprali  in predstavili plakate. 

Zdrav način življenja 

Učence smo izobraževali o zdravem načinu življenja. Ozaveščevalne dejavnosti, ki smo jih izvajali že v 
preteklem šolskem letu smo nadaljevali in nadgrajevali. Pripravili smo predavanja o zdravi hrani, delavnice, 
na katerih so učenci sami sodelovali pri pripravi hrane, predavanja o skrbi za lastno telo in o varni rabi 
interneta. Obdelovali smo šolski vrt in pridelke vključili v prehrano otrok. Posvetili smo se tudi zdravemu 
načinu uživanja hrane - bontonu pri jedi. Postopno smo zmanjšali količino sladkorja v čaju. 

Zbiralna akcija odpadnega papirja in kartona 

Zbiranje papirja  je, kljub epidemiji, potekalo na dveh velikih akcijah oktobra in potem junija.  Skupno je bilo 
zbranega čez 10 ton papirja. 

Zbiranje kartuš, tonerjev, trakov 

Tudi v tem šolskem letu smo porabljene kartuše in trakove šolskih tiskalnikov in fotokopirnih strojev pravilno 
ločeno zbirali in dali v odkup podjetju Bitea. Sredstva smo namenili v šolski sklad. Poleg tega pa smo povabili 
tudi učence in njihove starše, da nam prav tako podarijo izpraznjene trakove in kartuše domačih ali službenih 
tiskalnikov. 

Jaz, ti, mi za Slovenijo 

Zbiranje PET plastenk za humanitarni namen - Stara plastenka za nov inkubator. Zbiranje je bilo tudi 
tekmovalnega značaja.  

Hrana in zdravje 

Slovenska hrana - Tradicionalni slovenski zajtrk, Shema šolskega sadja in zelenjave (kakovostna hrana iz 
lokalnega okolja in spodbujanje uživanja zelenjave in sadja) 

Uporaba odpadnih materialov za različne namene in pri različnih učnih predmetih - Recikliraj svoje kavbojke 
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Naš vrt 

Obdelovali smo šolski vrt. Jeseni smo sestavili tri visoke grede, v katere smo dali solato in zelišča.  

Eko kviz za OŠ 

Učenci letos zaradi šole v naravi niso izvedli tekmovanja.  

Zbiranje pokrovčkov 

Tudi v letošnjem letu je potekalo zbiranje plastičnih zamaškov. Akcijo smo še vedno namenili Lari Janežič. 

Trajnostna mobilnost; Misija - Zeleni koraki  

Projekt smo v tem šolskem letu izvajali  v okviru šole z učenci od 1.-5.r., glede na to, da se Ministrstvo za 
Infrastrukturo ni odločilo za prevzem nacionalne kontaktne točke za Prometno kačo. 

Spodbujanje prihodov v šolo peš, s kolesom, z javnim ali šolskim prevozom med otroki, učenci. Stanje smo 
beležili v jesenskem času, ko je tudi vreme vplivalo na rezultat. Vseeno smo bili uspešni in dosegli 
zastavljene cilje. 

Projekt Mislimo globalno, kuhajmo lokalno 

Kulinarični projekt, ki ga organizira Turistična zveza Sevnica. Cilj projekta je spoznati pomen lokalno pridelane 
in predelane hrane, lokalnih ponudnikov ter njihovo vključevanje v turizem in ponudbo. Končni produkt 
projekta bo Zbirka receptov. Učenci so pod mentorstvom učiteljice za gospodinjstvo pripravili recepte iz 
lokalnih in sezonskih sestavin. Recepti treh učencev so bili objavljeni v časopisu Grajske novice, hkrati pa se 
potegujejo za glavno nagrado natečaja. Projekt poteka skozi celo leto, zato bomo sodelovali tudi v začetku 
prihodnjega šolskega leta.  
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10. ZDRAVA ŠOLA  
V tem šolskem letu smo nadaljevali s projektom Zdrava šola.  

V okviru projekta smo si zadali 7 prednostnih nalog: 
Pri nalogi ekološka ozaveščenost smo  ločevali odpadke v razredih in jedilnici (papir, embalaža, 
ostali odpadki, bio odpadki), organizirali in izvedli zbiralne akcije (papir, zamaški, kartuše in tonerji, 
baterije in oblačila) , varčevali z elektriko (ugašanje luči v času odmorov v razredih in po hodnikih, 
izkoriščanje naravne svetlobe), izvedli teden mobilnosti, učitelji smo varčevali s papirjem – 
spodbujanje učiteljev k čim manjšemu številu kopij in obojestranskemu kopiranju , varčevali z vodo 
in reciklirali izdelke- izdelovali iz starega novo. 
V okviru dneva dejavnosti smo izdelovali reciklirane izdelke: ptičja hišica, glasbila, novoletni okraski 
... 

  
- Pri nalogi zdrave prehranske navade smo bili vključeni v Projekt »Šolska shema« - kjer smo enkrat 

tedensko razdeljevali lokalno pridelano sadja in zelenjavo ter mleko in mlečne izdelke, izvedli 
Tradicionalni slovenski zajtrk (tretji petek v novembru), namestili pitnike in čajnik s čajem v jedilnici,  
uvajali bonton pri jedi – učence spodbujali k zdravem in kulturnem uživanju hrane v jedilnici in 
zagotavljanju mirnega okolja v času obrokov, imeli krožek o sladkorni bolezni, skrbeli za šolski vrt z 
vrtninami in postavili zeliščna korita in zanje skrbeli (peteršilj, drobnjak, bazilika, šetraj, meta, melisa, 
kadulja, kamilice). Izvedli predavanje gospe Marije Merljak, ki je zbranim predstavila hrano za boljše 
počutje, učni uspeh ... 
 
 

- Pri nalogi skrbim za zdravje smo učence ozaveščali o sladkorni bolezni ter se udeležili tekmovanja. 
Za učence smo izvedli predavanja ZD Sevnica z različnimi temami. Ozaveščali smo o koronavirusu ter 
preprečitve širjenja virusa. Ozaveščali učence o skrbi za osebno higieno in lastno varnost.  

 
- Pri nalogi medgeneracijsko sodelovanje smo učence navajali na medsebojno pomoč in 

medsebojno sodelovanje. Prav tako smo sodelovali z lokalnim okoljem pri izvedbi prireditev v okolju.  
Izvedli smo šolski parlament in ples v maskah. Izvedli smo Čarobni obisk šole, kjer smo pripravili 
prednovoletne delavnice za predšolske otroke. 
 

- Pri nalogi varno v promet smo učence seznanjali s prometnimi predpisi ter jih spodbujali k peš 
prihodom v šolo. Ozaveščali smo jih o varnih šolskih poteh in nevarnih cestnih odsekih v okolici šole. 
Učence in starše je o prometni varnosti ozaveščal komandir policijske postaje Sevnica gospod Danijel 
Žniderič. 

 
- Pri nalogi gibanje za zdravje smo učence spodbujali k vsakodnevnem gibanju. Ozaveščali smo jih 

o pomenu gibanja za telo ter jih spodbujali k vključevanju učencev v različne športne dejavnosti. Pri 
tem smo sodelovali z zunanjimi izvajalci (atletski klub, plesna šola Lukec, nogometna šola, mažorete 
…). 
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- Pri nalogi obeležitev svetovnih dni smo se z učenci raziskovali svetovne dni ter pripravljali pano, 
kjer smo izdelali razstavo za posamezen dan. Pripravili smo panoje ob obeležitvi dneva sladkorne 
bolezni, svetovnemu dnevu dsa, svetovnemu dnevu možganov, svetovnemu dnevu Zemlje in 
svetovnemu dnevu boja proti kajenju.  
 

- Pri nalogi teža šolske torbe smo izvedli predavanje gospe Brigite Zupančič Tisovec (NIJZ) o pomenu 
teže šolske torbe, pravilnem dvigovanju bremen in vplivu na rast in razvoj telesa. Izvedli smo enkratno 
tehtanje šolskih torb in pregled vsebine najtežjih torb. Izvedli smo anketo o vsebini šolske torbe med 
učenci od 1. do 9. razreda. 
 

- Pri nalogi vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu smo izvedli anketo med učenci 
od 1. do 9. razreda o uporabi digitalnih programov. Z nalogo bomo nadaljevali v prihodnjem letu. 

 

11. NATEČAJI 
 

Naravne in druge nesreče - Bolje pripravljen kot poplavljen 

Z natečajem »Naravne in druge nesreče – Bolje pripravljen kot poplavljen« želimo mlade, njihove 
starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti, da s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere 
nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu 
drugemu rešijo življenje. V likovnem natečaju so sodelovali učenci razredne stopnje in pridobili 
praktične nagrade. 

 

Evropa v šoli - NA MARSU ŽIVETI NE ZNAMO, ZATO ZEMLJE NE DAMO  

V tem šolskem letu se je tema povezovala s 13. ciljem trajnostnega razvoja – sprejeti nujne ukrepe 
za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam. Natečaj je bil zato naslovljen Na Marsu 
živeti ne znamo, zato Zemlje ne damo. Učenci so lahko sodelovali na literarnem, likovnem, 
fotografskem in video natečaju. Letošnja novost pa je bila, da lahko sodelujemo tudi na 
internetnem natečaju.  

Letos se je zelo veliko učencev uvrstilo na državni nivo tekmovanja. Izbrana dela za državno raven 
natečaja so bila štiri Literarna dela, 7 likovnih del fotografska dela učencev 7.r. in video treh učencev 
7. r. Učenci se zaradi pandemije niso udeležili  zaključne prireditve. 

 

NATEČAJ EKO ŠOLE RECIKLIRANA KUHARIJA 

Sodelovali sta 2 učenki iz 6. razreda. Zapisali sta recept iz ostankov hrane po jedi.  Ena učenka je 
prejela 2. mesto v kategoriji Vodje kuhinj. 
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LIKOVNA RAZSTAVA OBČINE SEVNICA »PALETA BREZ MEJA« 

Sodelovali smo na  natečaju  JSKD  Paleta brez meja, na katerem so priznanje prejeli  2 učenki  

4. razreda, ena učenka 5.r. in ena učenka 8.r. Pregledna razstava je vključevala najboljše izdelkov otrok od 

1. do 9. razreda po izboru mentorjev v šolskem letu 2019/2020, ki so nastali pri pouku likovne vzgoje ali v 

šolskih likovnih delavnicah in krožkih. 

 

12. ŠOLSKA SKUPNOST IN OTROŠKI PARLAMENT 
 

Delo šolske skupnosti in otroškega parlamenta je vodila mentorica Lucija Umek. V začetku šolskega leta so 
predstavniki oddelčnih skupnosti pripravili in sprejeli program dela šolske skupnosti. Za predsednico šolske 
skupnosti je bila izvoljena učenka devetega razreda Tamara Gorenc. Predstavniki šolske skupnosti so se 
sestajali enkrat mesečno oz.  po potrebi. Razpravljali so o tekoči problematiki na šoli. V oktobru so pripravili 
šolski ples za učence od 5. do 9. razreda.  

 

Tema letošnjega otroškega parlamenta je bila Moja poklicna prihodnost. Učenci so se seznanili s tremi 
podtemami: poznavanje poklicev, poznavanje samega sebe in poklici prihodnosti. Najbolj jih je zanimala tema 
o poznavanju različnih poklicev. V okviru razrednih skupnosti so učenci preko aktivnosti spoznavali različne 
poklice, jih razvrščali v skupine in jim pripisovali različne lastnosti. Prav tako so spoznavali samega sebe in v 
čemu so dobri. 

Šolski otroški parlament smo izvedli 5. 2. 2020, ko smo v goste povabili lokalnega podjetnika in ravnateljico, 
da sta učencem od 7. do 9. razreda predstavila odločitev za svoj poklic, šolanje in delo v poklicu. Predstavitve 
so se udeležili tudi nekateri učenci nižjih razredov. 

Občinski parlament je zaradi epidemije odpadel, učenci pa so bili povabljeni k razpravi na spletu preko 
platforma opin.me. 

 

13.  INTERESNE DEJAVNOSTI 
 

Interesne dejavnosti so potekale po urniku in  bile realizirane po planu, dokler so učenci bili v šoli. Ko smo 
pričeli s poukom na daljavo, ID razen pevskega zbora nismo izvajali na ta način 
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DEJAVNOST UČITELJ  Št. učencev Real. št. ur 
     
OTROŠKI PEVSKI ZBOR Mateja Repovž Lisec  24 70 
LUTKOVNI KROŽEK Metka Hočevar  13 19 
MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mateja Repovž Lisec  14 64 
GLASBENA PRIPRAVNICA Mateja Repovž Lisec  7 17 

BRALNA ZNAČKA-1.r. Magda Flajs  15 10 
BRALNA ZNAČKA-2.R. Metka Hočevar  9 9 
PRAVLJIČNA URICA Magda Flajs  10 22 
GLEDALIŠKI KROŽEK Polona Trebše  15 27 

BRALNA ZNAČKA - 2. in 4. R Polona Trebše  9 +10 19 
BRALNA ZNAČKA - 3. R Mateja Repovž Lisec  16 16 
ŠPORTNI KROŽEK - 1.-3. r Mateja Repovž Lisec  16 14 
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 4.-9.R Sebastjan Hercigonja  23 0 

ŠPORTNI KROŽEK 5.-9.r Roman Dobovšek  25 54 

LEGO KROŽEK Metka Hočevar  24 28 
KOLESARSKI KROŽEK Irena Muzga  27 29 
ZABAVNO GOSPODINJSTVO Irena Muzga  18 30 
ELASTOMOBIL Tjaša Hribar Brce  7 11 

ROBOTIKA Tjaša Hribar Brce  5 14 

EKOLOŠKO USTVARJALNI KROŽEK Polona Trebše  8 15 
Vesela šola Irena Klukej  9 16 

PLESNI KROŽEK Irena Muzga  12 18 
LIKOVNA USTVARJALNICA Magda Flajs  16 19 

 

 

 

PEVSKI ZBOR 

Na področju zborovskega petja je opaziti velik preskok v kvaliteti petja tako pri glasbeni pripravnici, otroškem 
zboru kot tudi pri mladinskem pevskem zboru. 

Zastavljeni cilji po programu so bili delno doseženi zaradi epidemije Covid 19. Z učenci smo nastopili na 
različnih šolskih prireditvah. Z OPZ smo se intenzivno pripravljali na državno tekmovanje otroških in 
mladinskih pevskih zborov v Zagorju, ki je bilo zaradi epidemije odpovedano. Z MPZ smo se prav tako 
pripravljali na nastop na območni reviji otroških in mladinskih  pevskih zborov v Sevnici, vendar je bila tudi 
ta prireditev odpovedana.  

 

BRALNA ZNAČKA 
 
V prvem, drugem in tretjem in četrtem razredu so vsi učenci opravili bralno značko. 
V petem razredu je 23 učencev,  bralno značko je opravilo 15 učencev. V šestem razredu je 14 učencev, 
bralno značko je opravilo 5 učencev. V sedmem razredu je 9 učencev, bralno značko je opravilo 5 učencev. 
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V osmem razredu je 14 učencev, bralno značko je opravil 1 učenec. V devetem razredu je 15 učencev, 
bralno značko so opravili 3 učenci. 
Učenci, ki so opravili bralno značko, so prejeli priznanje S knjigo v svet. V letošnjem letu so bili 3 ZLATI 
BRALCI, ki so za nagrado prejeli knjigo. 
V šolskem letu 2019/2020 je s knjigo v svet potovalo 64% vseh učencev. 

 

ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA 

Angleška bralna značka za učence 4.-9.r. je bila izvedena v času pouka angleškega jezika. Bralno značko je 
osvojilo 23 učencev.  

 

14. DRUGE DEJAVNOSTI 
 

Zdravniški pregledi-zdravstvena vzgoja 

Šola je skupaj  z Zdravstvenim domom Krmelj in Sevnica  izvajala zdravstveni program: Sistematske  
zdravniške preglede in program cepljenja, zobozdravstvene preglede in skrb za ustno higieno. Sodelovali smo 
v tekmovanju ZA ČISTE ZOBE pod vodstvom  preventivne zobozdravstvene službe.  

V vseh razredih so bila izvedena predavanja zdravstvene vzgoje  s predlaganimi in dodatnimi temami. 

Učenci so šli na pregled zob v zdravstveni dom, zdravstvene delavke pa so zanje pripravile tudi predavanja. 
Posebno pozornost so namenile osebni higieni in varnosti. Redno smo izvajali aktivnosti, povezane s temi 
temami. Pred malico in kosilom smo si umivali roke, poudarjali smo pomen urejenosti delovnega prostora.  

Še poseben poudarek na pomembnosti higiene je bil v obdobju po vrnitvi v šolo ob koncu epidemije: 

-pogosto in temeljito umivanje rok, 

- razkuževanje rok, površin,.. 

 

Dobrodelni koncert 

Dobrodelni koncert smo organizirali 31. 1. 2020 pod naslovom ZIMSKI GLASBENI VEČER. Na koncertu so 
sodelovali OPZ in MPZ OŠ Tržišče, Svibančki, Vokalnih 5, Oktet Jurij Dalmatin, Harmonikarski orkester Tonija 
Sotoška in Ansambel Dolenjskih 5. Koncert je dobro uspel in bil lepo obiskan ter omogočil zbiranje sredstev 
za šolski sklad. Zbrali smo 883 € za šolski sklad, sredstva pa smo namenili za pomoč pri izvedbi smučanja v 
6 in 7. r. in za nadstandardne dejavnosti oz opremo. 
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VI. POVEZAVA ŠOLE Z OKOLJEM 

 

1. STARŠI 
 

Starši spremljajo delovanje šole in dajejo preko predstavnikov sveta staršev pobude in predloge za 
spremembe. Zelo pomembno je sodelovanje staršev, učiteljev in učencev v smislu skupnega prizadevanja za 
boljši učni uspeh, trajnejše znanje in tem boljše počutje vseh udeležencev v procesu vzgoje in izobraževanja.  

Za starše smo organizirali dva skupna roditeljska sestanka. Septembra smo staršem predstavili 
organizacijo dela in potek dejavnosti. Pozornost smo namenili naslednjim temam: 

Prometna varnost - g. Danijel Žniderič,  Predavanje: Otroke moramo naučiti, kaj smejo, česa ne 
in kaj morajo – Mateja Petric, univ. dipl. pedagoginja, Predstavitev organizacije dela in dejavnosti 
v šolskem letu 2019/2020 in  razgovor z razredniki. 

 Na drugem roditeljskem sestanku, ki je  bil  v torek, 4. 2. 2020, ob 17.00 v jedilnici OŠ Tržišče pa 
smo za starše pripravili predavanje: Hrana kot pomoč za boljši učni uspeh –  ki ga je izvedla ga. 
Marija Merljak, univ. dipl. ing. živ. teh. Starše pa smo seznanili tudi  z informacijami o smučarski šoli 
v naravi za  učence  6. in 7. r. ter podali vsem staršem informacije o učnem uspehu.Na predavanje  
so  bvli vabljeni tudi učenci 

Sicer so redno sodelovali tudi na govorilnih urah, ki so potekale mesečno po planu. Udeleževali so se 
kulturnih prireditev in ostalih dogodkov na šoli. V času pouka na daljavo so tudi govorilne ure potekale po 
telefonu ali preko e pošte. 

 

V letošnjem letu se je Svet staršev sestal na 2 sejah v šoli in izvedel eno korespondenčno sejo. Obravnaval 
je Letno poročilo, Letni delovni načrt, razpravljal o tekočih aktivnostih in problematiki, podal soglasje k izboru 
DZ .  

Na sejah Sveta šole, ki se je sestal na 2 sejah, pa so  spremljali uresničevanje letnega delovnega načrta, 
sprejeli poslovno poročilo, se seznanili z novostmi, razpravljali o tekoči problematiki v oddelkih in dajali 
pobude za organizacijo  dejavnosti na šoli. Izvedena je  bila tudi ena korespondenčna seja.  

 

2. SODELOVANJE Z DRUŠTVI  oz. KLUBI 
 

ŠAHOVSKI KROŽEK 

Mentor šahistov je bil Miha Povšič in sicer je vodil šahovski krožek naše šole na razredni in predmetni stopnji.  

Delo krožka v novi šoli se je pričelo v januarja, nato pa je bilo od sredine marca do konca šolskega leta 
prekinjeno zaradi pandemije koronavirusa. Zaradi poznega začetka krožka učenci tudi  niso  sodelovali na 
tekmovanjih, zato so izostali tudi uspehi. Krožek je redno obiskovalo 5 učencev. 
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ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

Sekcije, ki so delovale letošnje šolsko leto: odbojka, nogomet in badminton. 
Vse sekcije so delovale ena za drugo, v odvisnosti od zaporedja občinskih in področnih prvenstev. 
Udeležili smo se vseh razpisanih tekmovanj v športih, katerih sekcije so delovale. Z dvema učencema 
smo se udeležili tudi državnega prvenstva v gorskem teku in Ljubljanskega maratona. 
Pri odbojki smo zopet pričeli s sodelovanjem z zunanjim sodelavcem Srečkom Staričem. 
 

PLES   
Izveden je bil plesni tečaj za učence 9. r. pod vodstvom Plesnega  studia Novo mesto. 
 
Začetne ure plesnih vaj so učenci spoznavali enostavne plesne ritme ter štetje takta v plesu skozi 
koreografijo techno swinga.  Naslednja vaja je bila posvečena angleškemu valčku, pri katerem so učenci 
spoznali pravilno  zaprto držo v standardnih plesih in tri četrtinski takt.  
Dve vaji sta bili namenjeni seznanjanju z latinsko-ameriškimi ritmi. Naučili so se koreografije čačačaja.  
Zaprto standardno držo so utrjevali pri tangu, kjer so se srečali s štiričetrtinskim taktom. Enako kot vsako 
leto so bile med dve vaji razdeljene štiri slike tradicionalne četvorke. Zadnjo redno vajo so učenci utrjevali 
pridobljeno plesno znanje vseh petih plesov. 
 
Na ponavljalnih vajah, ki so bile izvedene tako v telovadnici šole, kot tudi na odru kulturnega doma, so 
učenci največ pozornosti posvetili četvorki, techno swingu in tangu. 
 
 

 

 Plesni tečaj – 9. r.- plesni studio Novo mesto 

Plesni krožek pod mentorstvom Plesne šole Lukec smo začeli izvajati meseca oktobra 2019. V krožku je 
sodelovalo 10 učencev in učenk. V letošnjem letu našega programa nismo uspeli izpeljati v celoti po 
zastavljenem načrtu. Zaradi situacije s koronavirusom, smo bili primorani program prilagoditi. Vseeno pa 
smo plesni krožek uspešno zaključili. Učenci so se udeležili tudi plesnega festivala v Sevnici 
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 Srečanje plesnih skupin v Sevnici 

 

NOGOMET 

V šolskem letu 2019/20 smo KMN Sevnica v sodelovanju z NK Posavje Krško na OŠ TRŽIŠČE izvajali 
vadbo nogometa v sklopu otroške nogometne šole NOGOBIKCI, za učence od prvega do tretjega 
razreda.  Uro nogometa, ki jo je vodil trener Mitja Vidmar in je potekala ob četrtkih od 13:45 do 
14:45 ure je obiskovalo 9 učencev in 2 učenki. Učenci in učenke so pridobljeno znanje nogometa z 
uspešnimi igrami kazali na turnirjih. 

Prav tako smo KMN Sevnica v šolskem letu 2019/20 na OŠ Tržišče izvajali treninge za selekcijo U11, 
ki nastopa v ligi MNZ Celje. Ob ponedeljkih in četrtkih so pri trenerju Denisu Poljancu trenirali od 
17.00 do 18.30 ure na zunanjem igrišču z umetno travo. V zimskih dneh in v primeru slabega 
vremena so se treningi izvajali v telovadnici OŠ Tržišče. Treninge je obiskovalo 14 učencev. Učenci 
so prihajali iz OŠ Tržišče, OŠ Krmelj in OŠ Šentjanž. 

Ob tej priložnosti, bi se radi v KMN Sevnica zahvalili vsem na OŠ Tržišče, ki so omogočili nemotene 
ure nogometa in se  veselimo uspešnega sodelovanja v novem šolskem letu. 
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RITMIČNA GIMNASTIKA 

Mentorica  vadbe ritmične gimnastike na OŠ Tržišče v šolskem letu 2019-20 je bila Andrejka Lesjak iz 
Društva Družinska rekreacija. 

 
V času od septembra 2019 do marca 2020 so na šoli izvajali vadbo ritmične gimnastike. Z deklicami smo 
organizirali v decembru nastop za starše, ki so se ga prav vsi udeležili. Število prijavljenih deklet je bilo 10 
od prvega do tretjega razreda. S telovadnico in  sodelovanjem  šole so zelo zadovoljni in upajo, da bo tako 
tudi s septembrom 2020. 
 

                              

 

 

 

 

1. DRUŽBENO OKOLJE 
 

Tudi v tem šolskem letu smo sodelovali z nekaterimi visokošolskimi organizacijami pri izvajanju prakse 
njihovih študentov, in sicer z Univerzo v Ljubljani, Pedagoško fakulteto (UL PEF). V 4. letniku študijskega 
programa Razredni pouk je bilo praktično pedagoško usposabljanje usmerjeno predvsem k samostojni izvedbi 
vzgojno-izobraževalnega procesa.  

Pedagoško prakso  pa je opravljala tudi Maja Trebše, študentka 1. letnika Pedagoške fakultete Maribor in 
sicer vsak petek v 1. ocenjevalnem obdobju, pod mentorstvom Irene Muzga.  

Pedagoško prakso pri pouku angleščina na razredni stopnji pri učitelju Sebastjanu Hercigonji je opravljala 
ena študentka pedagoške fakultete, smeri razredni pouk. 

Sodelovali smo s Pedagoškim inštitutom, Krajevno skupnostjo Tržišče, Policijsko postajo Sevnica, Gasilskim 
društvom Tržišče, Društvom upokojencev Tržišče, Zavodom za šolstvo in Svetovalnim centrom za otroke, 
mladostnike in starše v Novem mestu, Zavodom Logout iz Radeč, Zvezo prijateljev mladine Krško,  z Glasbeno 
šolo Sevnica, z Občino Sevnica, z OŠ v občini Sevnica. 
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VII. GOSPODARSKO PODROČJE 

 

Skrbeli smo za redno vzdrževanje  prostorov in opreme.  Pouk poteka v novi šoli, odpravili smo večino  napak 
in pomanjkljivosti, ki smo jih ugotovili ob pričetku poučevanja v novih prostorih. V telovadnici je bil saniran 
madež, ki je nastal na steni zaradi vlage. Uredili smo delovanje  čistilne naprave, še vedno je občasno smrad 
v učilnici računalništva in kabinetu in upamo, da se bo končno vse uredilo in bomo  lahko glavno skrb namenili  
vzgojno izobraževalnemu delu.  

Sicer pa ugotavljamo, da je vzdrževanje šolske zgradbe sorazmerno drago, predvsem na račun vgrajenih 
sodobnih sistemov, ki zakonsko zahtevajo pogodbeno servisiranje in vzdrževanje (varovanje, dvigalo 
električno zaklepanje …)  

VIII. SAMOEVALVACIJA 

 

V šolskem letu 2019/20 smo kot posebnost spoznali pouk na daljavo. Glede na to, da je bilo to nekaj 
povsem novega za vse nas, bomo v samoevalvaciji razmislili o dejavnostih v času dela na domu. 

Izvajanje pedagoškega dela na daljavo predstavlja velik izziv. Vsak dan je bilo potrebo dosledno izbrati 
aktivnosti, ki jih bodo učenci realizirali na domu. Hkrati je dobro, da ima učitelj povratno informacijo o 
opravljenem delu učencev. Začetek je bil zelo naporen tako za učitelje kot za starše 

Način komunikacije  in težave, s katerimi smo se srečevali  

Učiteljice 1. triade smo vsak dan pripravljale naloge za učence in podajale staršem dodatna navodila za 
reševanje nalog oz. za pogovor o temah pri določenih predmetih, iskale smo spletne naloge, igre, pesmi, 
pravljice, posnetke, risanke za popestritev poučevanja na domu. Bile smo dosegljive ves čas na eAsistentu 
ali na g-mailu za dodatna vprašanja s strani staršev. Preko Zooma smo komunicirale s starši in otroki o 
njihovem delu doma, če imajo kakšne težave ali delajo redno naloge … Vsi starši so potrdili, da njihovi otroci 
redno in vestno delajo naloge, za kar so se resnično vsi potrudili. V tretjem razredu smo izvedli tudi 
ocenjevanje na daljavo, ki se je izkazalo kot zelo uspešno. Učitelji smo redno komunicirali med sabo ter z 
vodstvom glede uspešnosti dela na daljavo in o težavah, s katerimi se srečujemo. 

V  4. in 5. razredu smo z učenci in starši komunicirali preko mailov, kar se je izkazalo za zelo učinkovito, saj 
so imeli tako starši pregled nad vsemi nalogami na enem mestu. Poleg tega sva z učiteljico poslali nalogo že 
prejšnji dan, da so se lahko starši lažje organizirali. Ta način so pohvalili, zato sva se ga tudi držali do konca.  

- spoznavali smo nova orodja, ki jih ponuja splet, 
- preobremenjenost nekaterih portalov, 

V 6. razredu so učenci delali preko e-učilnic 

V 7. razredu so bili učenci vsakodnevno seznanjeni z delom doma preko spletnih učilnic. Na začetku smo 
imeli malo težav z usklajevanjem dela pri posameznih učiteljih, saj smo se vsi skupaj učili. Ko so ugotovili, 
kako sistem poteka, ni bilo večjih težav. Glede uporabe tehnologije učenci niso imeli težav, saj so zelo spretni 
in iznajdljivi s tehnologijo.  
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Pri slovenščini v 6. razredu in zadnji triadi je delo na daljavo potekalo preko elektronske pošte, v drugem 
tednu pa se je delo začelo v spletnih učilnicah. Učenci so po urniku dan prej prejeli navodila za delo. Na 
začetku smo delali po delovnem zvezku, ker so rešitve lahko sproti preverjali na spletu. Pred vrnitvijo v šolo 
smo se lotili tudi književnosti. Za vsako uro so dobili tudi DN. Eno nalogo so rešili, jo prepisali v zvezek in 
poslali. Vse naloge sem komentirala. Opozarjala sem jih predvsem na pravopisne napake 

Učenci v 8. razredu so se hitro navadili na delo od doma preko spletnih učilnic. Večina učencev se je povezala 
v eno skupino preko socialnih omrežij ter se učila in delala naloge skupaj. Tako so imeli učenci možnost 
predebatirati naloge ter si pomagati pri razumevanju snovi  

V času zaprtja šol, smo na daljavo izvajali tudi dejavnosti podaljšanega bivanja. Učiteljice OPB-ja smo se 
povezale in skupaj pripravljale nabor dejavnosti za učence od 1. do 5. razreda. 

Od začetka smo učiteljice vsakodnevno pripravljale dejavnosti in jih posredovale učencem. Pošiljale smo jih 
preko e-Asistenta, petošolcem pa na njihov elektronski naslov. 

Pri pripravi nalog oz. dejavnosti smo se zelo trudile, da smo poiskale in pripravile čim bolj raznolik nabor 
dejavnosti. Te so zajemale različna področja otrokovega razvoja: ustvarjalne, gibalne, sprostitvene 
dejavnosti, delo in pomoč v kuhinji, pomoč pri gospodinjskih opravilih, delo na vrtu, gibanje v zaprtih prostorih 
in veliko gibanja na prostem.  Pri tem nismo pričakovale, da bodo vsi učenci v enem dnevu opravili vse 
naloge, ki smo jih poslale. Namen je bil, da si učenec sam poišče tisto, kar mu je bližje, kar ga zanima in ga 
veseli. Namen dejavnosti OPB-ja ni bil učence dodatno obremeniti s šolskim delom. Ravno nasprotno. 
Ponudile smo jim pester nabor dejavnosti z namenom, da se zamotijo v prostem času, da ustvarjalno preživijo 
čas doma, da se povežejo z brati, sestrami, starši idr. in skupaj preživijo ustvarjalne/gibalne/kuharske… 
trenutke. 

Navodila smo oblikovale v wordovem dokumentu, vanj priložile fotografije oz. primere izdelkov, in povezave 
do morebitnih filmčkov. 

 

Odziv učencev 

 V 2. in 4. razredu so bili vsi učenci odzivni, je pa res, da je proti koncu pouka na daljavo koncentracija pri 
njih malo padla in je bilo potrebno najti nove načine, orodja, dodatno motivacijo.  

Vsi učenci 6.r. so bili odzivni, vendar je bilo pri nekaterih učencih potrebno vključiti starše. Načeloma so 
oddajali naloge pravočasno, pri nekaterih predmetih pa je bilo potrebno izvesti dodatne ure dopolnilnega 
pouka. Tudi Zoom srečanja so potekala normalno. Vsi učenci so imeli dostop do računalnika, čeprav je bilo 
pri nekaterih potrebno veliko usklajevanja, da so vsi v družini prišli na vrsto. Nekateri učenci so se povezali 
in tudi skupaj reševali naloge ali pa se učili, nekateri učenci pa so delali bolj samostojno. Pri nekaterih 
učencih se je pokazalo, da jim delo doma ne ustreza, saj so oddajali naloge prepozno. Pri učencih, ki imajo 
DSP pomoč, pa je bilo zanimivo, da jim ta način dela bolj ustreza in so bili pri nalogah celo bolj uspešni, kot 
bi bili v šoli. 

Tudi sedmošolci  so se vestno in dosledno odzivali ter sodelovali. Vsi učenci so bili odzivni na video srečanjih 
in so se jih redno udeleževali. Učenci so si ustvarili svojo skupino, v katero so bili vključeni ter se medsebojno 
obveščali.  

Nekateri učenci so bili zelo dosledni in so naloge oddajali zelo hitro po podanem navodilu, kar je bil pokazatelj, 
da so razumeli namen dela doma ter ga vzeli resno.  
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Z učenci smo se povezovali pogosto in vedno sem jih povpraševala, kako so. Nekateri učenci so dejali, da 
delajo malo težje, saj morajo pomagati mlajšim bratcem in sestricam, saj staršev ni doma in so prevzeli 
njihovo vlogo.  

Pogosto so mi učenci dejali, da bi rajši bili v šoli, saj pogrešajo šolski način dela, učitelje in sošolce ter sam 
sistem delovanja šole. Vedno so me spraševali, kako dolgo bomo še doma in ali lahko pričakujemo 
spremembe povratka v šolo.  

Nekateri so naloge zelo vestno pošiljali in se držali roka. Manj delavni pa so pošiljali z zamudo. Manj vestni 
so bili učenci z odločbami. Redki posamezniki pa niso poslali ničesar, čeprav so nekateri med njimi tudi delali 
naloge. V tem času nisem ocenjevala. Po vrnitvi v šolo ugotavljam, da je snov predelana, vendar premalo  ali 
sploh ni utrjena.     

Posamezni učenci so imeli veliko težav z rednim, sprotnim delom, prijavljanjem na video srečanja in 
oddajanjem nalog. V kolikor je prišlo do tega, sem razredničarka vsak mesec v času govorilnih ur poklicala 
starše, da so bili obveščeni o količini nalog, ki jih njihov otrok še ni naredil. 

Odziv učencev je bil v prvih dveh tednih zadovoljiv. Učenci oz. straši so pošiljali fotografije in filmčke, kako 
opravljajo razne dejavnosti. Vse fotografije so bile objavljene tudi na šolski spletni strani. Pozneje pa je bilo 
zaznati, da je motivacija za opravljanje nalog OPB-ja močno padla. Zato smo kmalu začele pošiljati tedenski 
nabor nalog, da so se lažje organizirali in na daljši časovni rok opravili kakšno izmed dejavnosti. Učenci so 
bili naveličani opravljati še te »dodatne« naloge. Proti koncu smo dobile zelo malo povratnih informacij.  

Res pa je, da so pri mlajših učencih morali sodelovati starši in predvsem oni so pošiljali fotografije oz. povratne 
informacije po elektronski pošti. Menim pa, da je bila težava tudi v starših, ne samo v učencih. Verjetno so 
bili tudi oni že naveličani poučevanja na daljavo in so opravljali le še tisto, kar je bilo obvezno za redni pouk.  

 

Ugotovitve glede uspeha učencev 

Kar se tiče znanja, je treba omeniti, da le-to ni tako utrjeno, kot bi bilo pri običajnem pouku in da učenci 
niso osvojili znanja v enaki meri.    

Pri nekaterih učencih se je pokazalo, da jim delo doma ne ustreza, saj so oddajali naloge, a z zamudo. Pri 
teh učencih se je dobro pokazalo, da jim način dela v šoli bolje ustreza.  
 

- znanje učencev ni tako utrjeno, 

- predvsem slabši učenci niso osvojili znanja v enaki meri 

Učna snov iz druge konference je pri večini učencev kljub delu od doma manj utrjena. 

V času šolanja od doma sem kot razredničarka in svetovalna delavka veliko časa preživela s telefonom v roki 
in bila v rednem kontaktu tako z učenci kot tudi starši učencev 8. razreda, manj odzivnimi učenci ter učenci 
z dodatno strokovno pomočjo. Prav tako smo izvajalke dodatne strokovne pomoči imele redne tedenske 
aktive DSP preko video konferenc, kjer smo lahko sproti ugotavljala težave učencev, potrebe po učni pomoči, 
po sprostitvi za učence, po bolj natančno določenih prilagoditvah za določene učence. Svetovalna delavka 
sem dogovorjeno predstavila tudi na rednih sestankih učiteljskega zbora. 

V tem času je potekal tudi vpis v srednje šole. Učenci so bili že predhodno zadostno informirani o vpisu in 
ostalih pomembnih informacijah, staršem pa sem posredovala predstavitev z najpomembnejšimi 
informacijami preko elektronske pošte. V kolikor so starši ali učenci potrebovali dodatne informacije, so se 
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obrnili name ali preko elektronske pošte ali preko telefona. 

Anketa za starše o delu na daljavo  

V anketi je sodelovalo 44 staršev. Ugotovitve pa so bile naslednje:  

 Pri vprašanju o številu naprav, ki jih imajo doma se je izkazalo, da so imeli učenci načeloma 
dovolj naprav in tehničnih pripomočkov za komunikacijo na daljavo. Prevladujoče naprave so bile 
družinski računalnik in pametni telefon. Manjši delež učencev ima lasten računalnik. 
 Za dostop do interneta in komunikacijo na daljavo pa je večina učencev uporabljala pametni 
telefon. 

Naprava DA NE 

Svoj lasten računalnik 22 12 

Družinski računalnik 35 4 

Tablični računalnik 15 13 

Pametni telefon 39 1 

Drugo: 0 7 
 

 Na vprašanje o znanju glede uporabe tehničnih naprav  so bili odgovori naslednji: 
 

Znanje-uporaba računalnika Število 

Delo z računalnikom obvladam 28 

Imam nekaj težav 13 

Pogosto imam težave 2 

Računalnika ne znam uporabljati 0 
 

 Pri vprašanju glede usklajevanja dela z ostalimi družinskimi člani, so starši in učenci navajali, 
da praviloma nimajo večjih težav predvsem tam, kjer so starši doma in imajo več naprav. Sicer 
je bilo potrebno veliko prilagajanja. Iz ankete: 

»Težko. Naprave niso težava. Težava je v tem, da otrok ne razume, da je delo od doma služba, pričakuje pomoč, 

potrebno ga je neprestano motivirati za delo, vsaka malenkost ga zmoti....Delo uskladimo odvisno od dneva. Včasih 

nam gre odlično, včasih delamo nalogo kasneje.  

Večina dneva je namenjena šolskemu delu, ki ga moramo skrbno načrtovati, če želimo opraviti vse naloge za tekoči 

dan. Ko končamo s šolskim delom, se po možnosti odpravimo v naravo.  

Vsi skupaj delamo naloge« 

 Pri reševanju nalog so si učenci pomagali na različne načine. Večina si je pomagala s starši, 
z internetom, s sošolci,.. 

Odgovori 

- »s spletom 

- Mami pomaga. 

- Starši, spletom, učiteljico, sošolci 

- učbenikom, e-gradivi, DZ, knjigami... 

- Računalnikom, starši 
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- Telefonom Tablico 

- Googel, knjige,..... 

- Internetom in knjigami 

- z internetom 

- s pomočjo učiteljice.  

- Pomoč staršev, splet, učbeniki, DZ, dodatna literatura« 

 Glede količine nalog, ki so jim bile dodeljene so bila mnenja naslednja: večji delež 
anketirancev meni, da je bilo nalog ravno prav. 

Nalog je bilo Število 

Preveč 18 

Ravno prav 27 

Premalo 0 

Drugo 0 
 

 Pri vprašanjih glede priljubljenosti oz. nepriljubljenosti učnih predmetov, se je izkazalo, da je 
na te odgovore vplival predvsem interes učenca, ki se kaže tudi pri rednem pouku v šoli. Zato 
menimo, da način dela na daljavo ni imel pomembnega vpliva glede priljubljenosti predmeta. 
 

Staršem in učencem smo ponudili tudi možnost, da sporočijo svoje mnenje učiteljem. Večina 
staršev je bila z delom zadovoljna in so izrazili pozitivno mnenje in zahvalo učiteljem: 
»Zahvaljujem se za vso pomoč, pohvalo in spodbudo naši učiteljici. Je zelo prijazna in nam vedno pošlje snov v 

naprej, da se lahko pripravim za naslednji dan. Dosegljiva nam je skozi ves dan in vem, da dobim njeno pomoč tudi 

popoldne, če nimam časa zjutraj izvajati nalog. Je res učiteljica, ki opravlja svoj poklic s srcem.  

Otroci so pohvalili Mihovo delo, ker učni listi poleg nove snovi vsebujejo ustrezno razlago, so jedrnati in razumljivi. 

Naloge so ustrezno zastavljene. Pohvala tudi pri fiziki, kjer se je posnel in objavil razlago nove snovi. Pohvala tudi 

Tjaši in Neni, ki sta naloge zastavile tako, da jih lahko opravimo v sodelovanju z naravo. Tudi športne naloge so nam 

všeč.  

Hvala za trud. 

Hvala, ker se trudite za nas.  

Naloge so dobro razložene, v primeru nejasnosti so nam na voljo, da nam jih dodatno pojasnijo, razložijo, tako da bi 

se zahvalila vsem za prijaznost in ustrežljivost. In ostanite zdravi. 

Vsi skupaj že komaj čakamo, da se spet prične prava sola.« 

 
 Mislim, da nam takšna mnenja sporočajo, da smo delali dobro, da smo se trudili in so nam 
spodbuda tudi za prihodnje delo. 

      

IX. INVESTICIJSKO TER REDNO VZDRŽEVANJE IN NABAVA UČNE TEHNOLOGIJE 

V letošnjem letu so nam bila odobrena investicijska sredstva za ureditev igrišča - atletske steze in tribun, za 
dodatna senčila v učilnicah, kjer je moteča svetloba-učilnice zgodovina, angleščina in matematika. 
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V okviru razpisa SIO 2020 smo kupili dodatno računalniško opremo .  

 

X. SMERNICE ZA DELO V NASLEDNJEM ŠOLSKEM LETU 

 

Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20 smo kljub situaciji uspešno uresničili in učenci so pridobili potrebno 
znanje, ki pa ga bo potrebno v naslednjem šolskem letu preveriti in utrditi. Delo v vseh razredih devetletke 
je bilo uspešno.  

Pri uporabi šolskega prostora in opreme s strani učencev nismo imeli posebnih problemov. Kljub novi šoli pa 
se v šoli kažejo potrebe po izboljšanju pogojev predvsem v poletnem času, kajti v učilnicah se pojavljajo 
težave zaradi previsokih temperatur, ki dosegajo tudi do 30.0 C. V prihodnosti bo potrebno razmisliti o možnosti 
hlajenja  

Ob zaključku šolskega leta smo pripravili zaključno prireditev z upoštevanjem navodil NIJZ. Učenci so pod 
mentorstvom učiteljice Polone Trebše pripravili kratek kulturni program ob dnevu državnosti v obliki video 
posnetka, ki so si ga vsi učenci ogledali v učilnicah. Po končanem predvajanju je sledilo druženje učencev  na 
vrtu za šolo, kjer  smo učencem podelili priznanja, nagrade in pohvale, ki so jih v tem letu osvojili. Druženje 
je potekalo 24. 6. 2020 za učence od 1. do 8. razreda, na dogodek pa zaradi situacije nismo vabili staršev.  

Tudi valeta  je bila kvalitetno  in izredno uspešno izvedena s pomočjo  Plesnega studija Novo mesto. Valeta 
je bila 12. 6. 2020 v prostorih prenovljene kulturne dvorane. Prireditve se je udeležilo  15 učencev s svojimi 
starši in sorodniki.  

V naslednjem letu si želimo še boljših rezultatov na področju izobraževanja in predvsem uspešnega 
konstruktivnega sodelovanja s starši in motiviranjem učencev za kvalitetno in dosledno delo.  

Želimo si dobrega sodelovanja z lokalno skupnostjo pri zagotavljanju sredstev za  delo z učenci, ter uspešno 
delo vsem v  šoli. 

Pri vzgojnem delu pa bomo namenili poudarek na odnosih med učenci ter med učenci in učitelji oz. 
zaposlenimi. 

Za šolsko leto 2020/21 smo v 1. razred vpisali 13 otrok. 

                                                                                                  Ravnateljica: 

                                                                                            Zvonka   Mrgole 

 


