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SPLOŠNI DEL 

PREDSTAVITEV ZAVODA  

Osnovna šola Horjul (v nadaljevanju OŠ Horjul) je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga je 

ustanovila Občina Horjul. Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,34/03 – popr., 64/01 in 

108/02), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 15. člena Statuta Občine Horjul 

(Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet občine Horjul na 5. seji dne 5. 6. 2003 sprejel 

ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Horjul. Odlok je bil deloma 

spremenjen 12. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 100/07). Ustanoviteljske pravice in dolžnosti izvršuje 

Občinski svet občine Horjul. 

Zavod izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja splošnega tipa, dejavnost vrtcev, storitve menz. 

Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.  

Šola je bila vpisana v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri 

Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport dne 6. 3. 2003 z odločbo številka 608-01-127/2002, VVE pa 

12. 2. 2008 z odločbo številka 6033-126/2007 pod zaporedno številko 411. 

Program OŠ in VVE je javno veljaven in je sprejet na način in po postopku določenim z zakonom. 

V sestavo zavoda Osnovna šola Horjul sodita:  

 Osnovna šola Horjul (v nadaljevanju OŠ ali pa šola) 

 Vzgojno-varstvena enota pri OŠ Horjul (v nadaljevanju VVE). 

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po predšolski vzgoji in osnovnošolskem 

izobraževanju zlasti na področju občine Horjul, za naselja: Horjul, Zaklanec, Vrzdenec, Podolnica, 

Lesno Brdo, Lipalca, Samotorica, Koreno, Ljubgojna in Žažar, nekaj učencev pa je bilo vključenih v 

naš zavod tudi iz občin Dobrova - Polhov Gradec in Vrhnika.  

V OŠ se vzgojno-izobraževalna dejavnost odvija v 16 oddelkih in varstvena dejavnost v 5 oddelkih 

podaljšanega bivanja, 1 oddelku jutranjega varstva za učence 1. razreda in 2 skupinah varstva 

vozačev. Šolo  obiskuje 286 učencev. 

Kadrovskih problemov v šolskem letu 2013/2014 nimamo. Pri nas opravlja dela in naloge učiteljica 

likovne vzgoje, ki je sicer zaposlena na OŠ Antona Martina Slomška na Vrhniki. 

V vzgojno-varstveni enoti pri OŠ Horjul imamo v šolskem letu 2013/2014 osem oddelkov, trije so 

bili oddelki prvega, štirje drugega starostnega obdobja in en kombiniran oddelek. Štirje oddelki so 

starostno homogenih, trije starostno heterogeni in en kombinirani. Tako je zagotovljeno varstvo za 

149 otrok. Vzgojno-varstveno dejavnost opravlja 17 strokovnih delavcev, od tega sta dve delavki 

zaposleni za polovični delovni čas. Tehničnih delavcev je pet. 
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POROČILO O REALIZACIJI PEDAGOŠKEGA DELA V OŠ 

Število učencev ob začetku šolskega leta: 286 (16 razredov) 

REALIZACIJA OBSEGA POUKA IN DRUGIH OBLIK ORGANIZIRANEGA DELA 

Realizacija pouka v šolskem letu 2013/2014 

Realizacija pouka v šolskem letu 2013/2014 je bila  52,37 %. 

Realizacija pouka: 

1. triada 

razred 1. a 1. b 2. a 2. b 3. a 

% realizacije 

pouka 
53,5 51,9 53 53 53,7 

2. triada 

razred 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b 

% realizacije 

pouka 
51,2 50,68 55,4 51,1 51,2 50,8 

3. triada 

razred 7. a 7. b 8. a 8.b 9. a 

% realizacije 

pouka 
51,66 51,8 51,5 51,5 56 

 

Obisk pouka v šolskem letu 2013/2014 

Obisk pouka v šolskem letu 2013/2014 je bil  96,22 %.  

Število šolskih dni: 97 (učenci 9. razreda: 97). 

 

Obisk pouka (število ur izostankov in % obiska pouka): 95,4 % 

1. triada 

razred 1. a 1. b 2. a 2. b 3. a 

št. ur 

izostankov 
200 433 352 343 689 

% obiska 

pouka 
97 97,2 94,5 97,3 96, 7 

2. triada 
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razred 4. a 4. b 5. a 5. b 6. a 6. b 

št. ur 

izostankov 
399 315 411 288 344 451 

% obiska 

pouka 
96,8 97,5 95,8 98 95,3 93,4 

3. triada 

razred 7. a 7. b 8. a 8.b 9. a 

št. ur 
izostankov 

402 488 468 269 668 

% obiska 
pouka 

97,0 93,8 97 97 95,3 

Razredne ure 

Planirano število ur v celem šolskem letu: 17,5 

 

razred 1. a 1. b 2. a 2. b 3. a 3. b 4. a 4. b 5. a 5. b 

št. ur / / / / / / 11 10 13 16 

 
%  

/ / / / / / 62,8 57.1 74,2 91,4 

 

razred 6. a 6. b 7. a 7. b 8. a 8.b 9. a 

št. ur 11 11 10 9 10 11 11 

% 62,8 62,8 57,1 51,4 57 62.8 62.5 

Dopolnilni in dodatni pouk (DOD, DOP) 

Planirano število ur dodatnega in dopolnilnega pouka: 2*0,5*35  (ure letno na oddelek). 

Dopolnilni pouk so učitelji izvajali pri predmetih: slovenščina, matematika, angleščina, fizika, 

kemija. Dodatni pouk so učenci obiskovali pri predmetih: slovenščina, matematika, angleščina, 

kemija, fizika, geografija in zgodovina. Ure so bile namenjene širjenju in poglabljanju znanja.  

 

razred 1. a 1. b 2. a  2. b 3. a  4. a 4. b 5. a  5. b 

št. ur 
DOP.:10 
DOD.7: 

DOP: 15 
DOD: 8 

DOP/9 
DOD/8 

DOP/8 
DOD/7 

DOP: 9 
DOD: 8, 5 

DOP/9 
DOD/11 

DP/8 
DOD/8 

DOP/9 
DOD/9 

DOP/8 
DOD/10 

% 48,6 
65,7 
45,7 

48,6 42,8 50 57,5 45.7 51,4 51,4 
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razred 6. a  6. b 7. a 7. b 8. a  8. b 
 

9. a 

št. Ur 
MAT DOP/10 

NAR DOD/7 

GOS DOD/10 
TJA DOP/8 

SLJ /13 
TJA/13 
TJA/8 

 MAT DOP/9 

GEO DOD/18 
KEM DOP/8 MAT DOD/12 

MAT DOP/14 
FIZ DOD/6 
DOD/12 

%  45 45 97,1 77,14 22,86 74 58,8 

Individualna in skupinska pomoč (ISP) 

Planirano število ur: 0,5 *35 (ure letno na oddelek). 

Individualna in skupinska pomoč se je izvajala pri urah slovenščine, matematike, tujega jezika, 

fizike, kemije. Namenjena je bila nadarjenim učencem, ki so se udeleževali različnih tekmovanj, in 

učencem z učnimi težavami, ki so poleg dopolnilnega pouka potrebovali dodatno učno pomoč v 

manjših skupinah in po potrebi tudi individualno.  

V okviru ISP smo specialne pedagoginje v sodelovanju z razredničarkami 1., 2. in 3. razreda izvedle 

testiranje otrokovih temeljnih znanj in spretnosti. Glede na ugotovitve smo oblikovali skupinice za 

trening (pred)bralnih in (pred)pisalnih spretnosti v omenjenih razredih. Trening izvajamo 1x 

tedensko, predvidoma bo trajal do začetka junija. (zapisala: Irena Gabrovšek) 

 

Razred 1. a 1. b 2. a  2. b 3. a  4. a 4. b 5. a  5. b 

št. Ur 10 8 9 8,5 9 9 9 10 9 

%  58 45,7 51,4 48,6 51,43 51,4 51.4 57,1 51,4 

 

 

 

 

 

Dodatna strokovna pomoč za učence s posebnimi potrebami 

Dodatne strokovne pomoči so bili deležni učenci, ki so imeli odločbo o usmeritvi. 

Dodatno strokovno pomoč so na šoli izvajale tri specialne pedagoginje:  

IME IN PRIIMEK ZAVOD 

Barbara Buh Zavod Osnovna šola Horjul 

Irena Gabrovšek Zavod Osnovna šola Horjul 

Katarina Trdan Zavod Janeza Levca Ljubljana 

 

Izvajale so dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev na posameznih področjih 

učenja, motenj in ovir. 

razred 6. a  6. b 7. a 7. b 8. a  8.b 
9. a 

št. Ur MAT/0 SLJ NAR/8 NAR/10 SLJ/8 TJA/8 TJA/12 

% 46 46 51,4 57,1 48 45 71 
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Nekatere ure pa so, v skladu z določili posameznih odločb o usmeritvi, izvajali učitelji razrednega in 

predmetnega pouka ter psihologinja. Učitelji so dodatno strokovno pomoč namenili učni pomoči. 

Ob začetku šolskega leta je bilo dodatne strokovne pomoči deležnih 26 učencev, kar predstavlja 

9% delež učencev. Med šolskim letom so odločbo o usmeritvi prejeli še 4 učenci.  

Ure dodatne strokovne pomoči so se, kot je predvideno, izvajale v času pouka, izjemoma – v 

soglasju s starši – pa pred ali po pouku. Za individualno izvajanje dodatne strokovne pomoči izven 

razreda sta bila v šoli namenjena ena učilnica in kabinet, ki so ju koristile predvsem specialne 

pedagoginje. Učitelji so individualno učno pomoč praviloma izvajali po ostalih razpoložljivih 

učilnicah. 

Za vse, z odločbo usmerjene učence, so strokovne skupine, v septembru 2013 oz. v mesecu po 

izdani odločbi, oblikovale individualiziran program. Vse individualizirane programe so strokovne 

skupine pregledale in dopolnile ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. 

Izbirni predmeti 

Izbirni predmet Obdelava gradiv les obiskuje 13 učencev 7., 8. in 9. razreda. V začetku šolskega 

leta so se učenci spoznali z lesnimi polizdelki, obdelovalnimi postopki in orodjem za obdelavo 

gradiv. Velik poudarek smo dali na varnost pri delu, predvsem na varnost pri delu s stroji. Sledilo je 

načrtovanje izdelka iz lesa – pručke. Učenci pručko samostojno izdelujejo. Od sistemiziranih 35 ur 

smo realizirali 16 ur, kar ob polovici leta predstavlja 45,7 % realizacijo pouka. 

Izbirni predmet Obdelava gradiv kovine obiskuje 8 učencev 7., 8. in 9. razreda. V začetku šolskega 

leta so se učenci spoznali s kovinskimi polizdelki, obdelovalnimi postopki in orodjem za obdelavo 

gradiv. Velik poudarek smo dali na varnost pri delu, predvsem na varnost pri delu s stroji. Prenovili 

smo polovico šolske kolesarnice. Učenci so jo obrusili in na novo prebarvali. Sledilo je načrtovanje 

izdelka iz kovine – leteči propeler in struženje lesa za držalo letečega propelerja. Od sistemiziranih 

35 ur smo realizirali 16 ur, kar ob polovici leta predstavlja 45,7 % realizacijo pouka. 

Izbirni predmet Nemščina I je obiskovalo 16 učencev 7. a in b razreda ter ena učenka 8.a. Učenci 

so pouk pridno obiskovali in lepo ter uspešno napredovali v usvajanju nove snovi. Pri pouku smo 

sistematično razvijali veščine branja in bralnega razumevanja ter poslušanja in slušnega 

razumevanja in se posvečali govorjenju in pisanju v nemščini.    

Izbirni predmet Nemščina II je obiskovalo 7 učencev 8. A in B razreda. Učenci so pridno obiskovali 

pouk in lepo ter uspešno napredovali v usvajanju nove snovi. Pri pouku smo sistematično razvijali 

veščine branja in bralnega razumevanja ter poslušanja in slušnega razumevanja in se posvečali 

govorjenju in pisanju v nemščini.  

Izbirni predmet Nemščina III je obiskovalo 7 učencev iz 9. A razreda. Učenci so pridno obiskovali 

pouk in lepo ter uspešno napredovali v usvajanju nove snovi. Pri pouku smo sistematično razvijali 

veščine branja in bralnega razumevanja ter poslušanja in slušnega razumevanja in se posvečali 

govorjenju in pisanju v nemščini. Učenci so bogatili svoj besedni zaklad in se udeležili tudi 

ekskurzije v Avstrijo (Celovec), kjer so lahko tudi v praksi preizkusili svoje znanje in njegovo 

uporabnost.   



                                                                                          ______Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Zavoda OŠ Horjul v šolskem letu 2013/2014 

11 

  

Izbirni predmet Turistična vzgoja je obiskuje 9 učenk iz 7., 8. in 9. razreda. V mesecu oktobru smo 

izvedli bučijado. Izdelovali smo okrasne buče, ki smo jih razstavili v avli šole. Poleg tega smo 

oblikovali knjižna kazala, ki prikazujejo različne slovenske znamenitosti in zanimivosti ter pričeli z 

zbiranjem podatkov za turistično brošuro našega kraja. 

Izbirni predmet Ljudski ples obiskuje 14 učencev iz 7. in 8. razreda. Sicer predmet obiskujejo 

večinoma dekleta, vendar so tudi fantje dobri plesalci. Sodelujemo tudi s folklorno skupino, ki 

deluje v kraju šole, saj se nam pridejo predstaviti in nas tudi povabijo na svoje vaje. Otroci so za 

delo oz. ples motivirani. 

Izbirni predmet poskusi v kemiji je obiskovalo 15 učencev iz 8. In 9. Razreda. Učenci so poleg 

snovi, ki je predvidena z LDN, sami sestavljali poskuse, jih interpretirali, sestavljali naloge. 

Samostojno so izvajali predstavitve eksperimentov. Učenci so bili motivirani in so z zanimanjem 

izvajali naloge. 

Izbirni predmet Multimedija obiskuje 10 učencev 8. in 9. razreda. Učenci so spoznali strojno 

opremo, programsko opremo in znajo urediti mape v računalniku. Naučili so se uporabljati 

slikovne, zvočne in druge podatke iz interneta ter pripraviti slikovne in zvočne podatke. Prijavili 

smo se na razpis naj poklic in izdelali film za poklic kmet. Od sistemiziranih 35 ur smo realizirali 19 

ur, kar ob polovici leta predstavlja 54,2 % realizacijo pouka. 

Izbirni predmet Šport za sprostitev je obiskovalo 31 učencev iz 7. In 8. Razreda. Ukvarjali smo se s 

športi, kot so dvoranski hokej in badminton, v namiznem tenisu pa smo izvedli tudi turnir.  

Izbirni predmet Izbrani šport (odbojka) je obiskovalo 11 učencev 9. Razreda. Učenci so se 

seznanjali tudi z zahtevnejšimi igralnimi situacijami oz. akcijami. Večji poudarek je bil na taktičnem 

razmišljanju v odbojkarski igri. 

Izbirni predmet Sodobna priprava hrane obiskuje 21 učencev iz 7., 8. In 9. razreda. Učenci pri delu 

uživajo in hkrati urijo svoje ročne spretnosti. Na ure prihajajo z zanimanjem in so zelo ustvarjalni.  

Delo z nadarjenimi učenci 

Nadarjenim učencem so učitelji prilagajali poučevanje v okviru notranje diferenciacije in 

poučevanja v manjših skupinah. Potrebe učencev smo upoštevali pri načrtovanju interesnih 

dejavnosti, organizaciji tekmovanj in vključevanju v projekte. Tako so imeli učenci možnost 

vključevanja v dodatni pouk, po potrebi tudi dopolnilni pouk, za priprave in udeležbo na 

tekmovanjih, pri različnih natečajih, ter dodatno individualno ali skupinsko pomoč.  

Razredniki, učitelji in šolska svetovalna delavka smo učence spodbujali k vključevanju v dejavnosti 

na učenčevih močnih področjih in spremljali njihov napredek in uspešnost. Učenci so bili pod 

mentorstvom učiteljev aktivni in uspešni na vrsti področij. Uspešni so bili že na več različnih 

tekmovanjih, kar nekaj tekmovanj pa je še pred nami. Učenci so sodelovali so pri organizaciji 

šolskih prireditev, jih vodili in na njih nastopali. Likovni izdelki učencev so razstavljeni v prostorih 

šole. Z literarnimi prispevki sodelujejo pri natečajih in pripravlja se šolsko glasilo.  Učenci so 

sodelovali v projektu Simbioza. Učenci od 5. do 9. razreda nadaljujejo z izvajanjem medvrstniške 
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učne pomoči, ki se je začelo v preteklem šolskem letu. Prostovoljno delo učencev smo še 

nadgradili  in začeli z izvajanjem bralnih uric in učne pomoči mlajšim: učenci predmetne stopnje 

dnevno po razporedu odhajajo v oddelke podaljšanega bivanja in izvajajo urice branja in 

nadaljevalnih aktivnosti ter učno pomoč učencem razredne stopnje. Izkušnje so zelo dobre. Učenci 

9. razreda so začeli z vodenjem programa šolskega radia enkrat tedensko – ob petkih. 

Šolska psihologinja je v sodelovanju z učitelji opravila identifikacijo nadarjenosti pri učencih 4. 

razreda in posameznih učencev višjih razredov, ki so bili na zaključni ocenjevalni konferenci v 

šolskem letu 2012/2013 in na pedagoški konferenci v oktobru 2013 evidentirani kot nadarjeni. 

Starši in učenci bodo vabljeni na individualne pogovore ob zaključku postopka identifikacije. 

Z vsemi identificiranimi nadarjenimi učenci od 6. do 9. razreda (53 učencev) je opravila pogovore, 

individualno, v parih ali manjših skupinah. Pogovori so bili namenjeni načrtovanju individualiziranih 

programov učencev za tekoče šolsko leto, pri čemer je bil poudarek na ozaveščanju področij 

nadarjenosti, močnih področij, interesov in motiviranosti učencev ter spodbujanju samostojnega 

načrtovanja lastne aktivnosti učencev. Osnutki individualiziranih programov so bili predani v 

dopolnitev učiteljem, ki so bili seznanjeni, na katerih področjih oz. pri katerih šolskih predmetih si 

identificirani nadarjeni učenci želijo poglabljanje in širjenje znanja in spodbude učiteljev. Ob 

zaključku šolskega leta bomo z učenci izvedli evalvacijo doseganja ciljev, ponovno z namenom: 

ozaveščanja njihovih močnih področij, večanja notranje motiviranosti učencev za lastno aktivnost 

in učenja samoevalvacije. 

Kulturni, naravoslovni, tehniški in športni dnevi 

a. Kulturni dnevi: 

RAZRED DATUM VSEBINA 

1. R 9.9.2013 
Ogled lutkovne predstave: Zlatolaska in trije 

medvedi 

2. R 9.9.2013 
Gledališka predstava Zlatolaska in trije 

medvedi 

3. R 9. 9.  2013 
Gledališka predstava Zlatolaska in trije 

medvedi 

4. R 
 

13. 12. 2013 
 

 
Gledališka predstava- Martin Krpan 

 

5. R 13.12.2013 Gledališka predstava 

6. R načrtovano v 2. polletju  

7. R 23.10.2013 Rastem s knjigo in Rimska Emona 
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8. R 14.10-2013 Po poti kulturne dediščine - Gorenjska 

9. R   

b. Naravoslovni dnevi: 

RAZRED DATUM VSEBINA 

1. R 15.11.2013 Tradicionalni slovenski zajtrk 

2. R načrtovano v 2. polletju  

3. R Načrtovano v 2. polletju  

4. R 
6.1.. 2014 – 4. A 

23. 12. 2013 – 4. B 
12. 2. 2014 

Električni krog 
Šolski muzej 

5. R 
3.9.2013 
4.9.2013 

Solinarstvo 
Obmorska mesta 

6. R 
26.9. 2013 
19.12.2013 

Kras - Cerknica, Rakov Škocjan, Križna jama 
Mleko 

7. R 26. 9. 2013 Logarska dolina, Radmirje 

8. R 19.12.2013 Obdelava podatkov 

9. R 14.10.2013 Avstrijska Koroška 

c. Tehniški dnevi: 

RAZRED DATUM VSEBINA 

1. R 
4.11.2013 

14.12.2013 
Igrače iz naravnih materialov 

Izdelki iz papirja; snežak, smrečica 

2. R 12.11.2013 Bilo je nekoč – ogled črne kuhinje 

3. R načrtovano v 2. Polletju.  

4. R 

 
21. 11. 2013 
27.11.2013 
30.1.2014 

 

 
Izdelava hišice iz papirja 

Izdelki iz papirja 
Hiša eksperimentov – Ljubljana 
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5. R 

10.12.2013 (5.a), 17.12.2013 
(5.b) 

14.1.2014 
13.2.2014 

Izdelek iz lesa in kartona – ptičja hišica 
Obisk Muzeja pošte in telekomunikacij 

Dražgoški kruhki 

6. R 29.11.2013 Novoletni okraski 

7. R 29.11. 2013 Novoletni okraski 

8. R 29.11.2013 Novoletni okraski 

9. R 29. 11. 2013 Novoletni okraski 

d. Športni dnevi: 

RAZRED DATUM VSEBINA 

1. R 
28.9.2013 

23.10.2013 
Športne igre 

Pohod na sv.Urh 

2. R 
28.9.2013 

15.10.2013 
Športne igre 

Pohod na Gradišče 

3. R 28.9. 2013  Športne igre 

4. R 
28.9.2013 

17.12. 2013 
Športne igre 

Pohod na Koreno 

5. R 
2.9.2013 

28.1.2014 

Plavalne veščine 
Smučanje, fitnes, pohod 

 

6. R 
28.9.2013 
28.1.2014 

Športne igre 
Smučanje, fitnes, pohod 

7. R 
28. 9. 2013 
28. 1. 2014 

Športne igre 
Zimski športni dan 

8. R 28.1.2013 Smučanje, fitnes, pohod 

9. R 
28. 9. 2013 
28. 1. 2014 
25. 2. 2014 

Športne igre  
Smučanje, fitnes, pohod  
Smučanje, fitnes. pohod 
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Večdnevni tabori in šola v naravi  

Večdnevni tabori in šola v naravi: 

 Tabor 3. razred 

POROČILO O IZVEDBI TABORA – CŠOD KURENT (PTUJ) 

Tabor bo izveden od 22. 4. do 25. 4. 2014. 

        Vodja tabora: Mateja Poženel 

 Tabor 5. razred 

POROČILO O IZVEDBI ŠOLE V NARAVI – PACUG 

Med 2. in 6. septembrom so imeli učenci 5. razredov poletno šolo v naravi v Pacugu. Udeležilo se 

jo je 32 učencev. 

Prvi dan smo se na poti ustavili v Luki Koper, kjer so nam prijazno predstavili pristanišče, na koncu 

pa je vsak učenec prejel brošuro in zemljevid Luke. 

V letovišču Pacug so za nas lepo skrbeli. Cel teden smo imeli tudi srečo z lepim vremenom. Učenci 

so se vsak dan učili plavanja, poleg rega pa smo spoznavali primorski svet, soline, rastlinstvo in 

živalstvo... V tem času smo izvedli tudi 3 dneve dejavnosti (Plavalne veščine - šd, Obmorska mesta 

in  Solinarstvo - nd). Mesto Piran smo pobližje spoznali, ogledali smo si tudi Akvarij, in Pomorski 

muzej. Ogled Pirana smo zaključili pri cerkvi svetega Jurija, od koder smo imeli lep razgled. 

Učencem je bila všeč tudi vožnja s prirejeno ladjico; z njo smo si ogledali školjčišča in morsko dno. 

Učenci so ob koncu šole v naravi dosegli naslednje rezultate:  1 zlati delfin, 15 srebrnih delfinov, 13 

bronastih delfinov, 1 delfin.                                                                                                          

                                                                                                        Vodja šole v naravi: Petra Peternel 

 Tabor 6. razred 

POROČILO O IZVEDBI ZIMSKE ŠOLE V NARAVI – Weinebene 

Tabor bo izveden od 17. do 21.3.2014. 

Vodja šole v naravi: Jure Končan 

RAZRED 
ŠTEVILO 

UČENCEV 
DODELJEN DOM TERMIN 

VODJA 
TABORA 

UDELEŽENCI 
TABORA 

UDELEŽILO 

3. R 25 CŠOD Kurent 
22. 4. do 25. 4. 

2014 
M. Poženel M. P. Krstid - 

5. R 33 
Otroško  

letovišče Pacug 
od 2. do 6. 9. 

2013 
P. Peternel 

M. Istenič,  
H. Leskovec,  

V. Brezar 
32 

6. R 30 Avstrija 
17. do 

21.3.2014 
J. B. Končan T. Kern, J. Haler - 

8. R 39 Dom Soča 
od 2. do 6. 6. 

2014 

N. Kogovšek, 

S. Videčnik 
B. Jagodic - 
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 Tabor 8. razred 

POROČILO O IZVEDBI NARAVOSLOVNEGA TABORA V TOLMINU  

Tabor bo izveden od od 2. do 6. 6. 2014. 

Vodja tabora: Natalija Kogovšek 

Interesne dejavnosti  

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV ŠTEVILO UR REALIZIRANO ŠT. UR ODSTOTEK 

Elementarne igre (1., 2. r) Marija Kovač 28 28 12 42,8 

Elementarne igre (3., 4. r) 
Andreja Kobetič Basta, 

Marija Kovač 
38 28 12 42,8 

Planinski krožek 1 Marjeta Oblak 16 45 28 62 

Planinski krožek 2 Mateja Istenič 44 45 28 62 

Računalniški krožek 1.—3. r. Marjeta Oblak 32 28 12 42,8 

Računalniški krožek 4. —6. r. Mateja Istenič 28 20 8 40 

Odbojka MDE Jure B. Končan 18 28 14 50 

Odbojka SDE Jure B. Končan 10 28 14 50 

Nemščina v 5. In 6. razredu Mojca Starešinič Becele 5 28 14 50 

Angleščina v 1. razredu Regina Zavec 37 50   

Odbojka MDI Tomaž Kern 15 28 15 53,5 

Odbojka SDI Tomaž Kern 7 28 15 53,5 

Nogomet MDI 6-7r Tomaž Kern 20 28 15 53,5 

Nogomet MDI 4-5r Tomaž Kern 11 28 16 57,1 

Nogomet SDI Tomaž Kern 11 28 16 57,1 

Angleščina v 2. razredu Irena Leskovar 32 50 29 58 

Angleščina v 3. razredu Sonja Videčnik 25 25 15 60 

Lutkovni krožek RS – začetniki Irena Čadež 8+ 13 28 7 + 7 50 

Klekljanje Sonja Krvina 10 25 15 60 

Lego Mateja Poženel 45 25 16 64 

Likovni krožek RS Mojca Potrebuješ 18 20 15 75,5 

Dramski krožek Katarina Temkova 11 28 11 40 

Prostovoljstvo 6. - 9. razred Barbara Buh 26 28 8 29 

Čebelarstvo Primož Garafol 17 25 13 52 

TEKMOVANJA  

Učenci so se v tekočem šolskem letu udeležili številnih tekmovanj, nekaterih le na šolskem nivoju, 

drugih pa tudi na regijskem in državnem nivoju.  

Tekmovanja v znanju 

Učenci v 1. triadi so tekmovali za bronasto Vegovo priznanje, priznanje Računanje je igra, bralno 

značko in Cankarjevo priznanje. 
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 Poročilo s tekmovanja iz zgodovine in geografije 

Šolskega tekmovanja iz zgodovine se je v letošnjem letu udeležilo le 6 učencev iz 8. in 9. razreda. 

Bronasto priznanje sta dobili dve učenki: Martina Marolt in Ana Marolt iz 9. razreda, ki sta se tudi 

uvrstili na področno tekmovanje in dobili srebrno priznanje. 

Šolskega tekmovanja iz geografije se je udeležilo 11 učencev iz 8. in 9. razreda. Bronasto priznanje 

je prejelo 5 učencev: Vita Trobec in Špela Krušič iz 8. b razreda ter Aljaž Velkavrh, Martina Marolt 

in Anja Sečnik iz 9. razreda. Na področno tekmovanje je uvrstila Vita Trobec.   

 Poročilo s tekmovanja za Cankarjevo priznanje 

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 17 drugošolcev (6 bronastih priznanj), 13 tretješolcev (5 

bronastih priznanj), 19 četrtošolcev (7 bronasta priznanja), 13 petošolcev (5 bronastih priznanj), 2 

šestošolca (1 bronasto priznanje), 4 sedmošolci (2 bronasti priznanji), 5 osmošolcev (2 bronasti 

priznanji) ter 4 devetošolci (2 bronasti priznanji). 

Na regijskem tekmovanju, ki se je odvijalo 23. januarja, sta obe učenki naše šole, ki sta se ga 

udeležili, dosegli srebrno priznanje. 

Poročilo s tekmovanja v angleščini, 9. razred 

19. 11. Se je na šoli odvilo šolsko tekmovanje, ki se ga je udeležilo 14 učenk in učencev 9. A. Šest 

učencev in učenk je dosegli bronasto priznanje. Ti učenci so: Ana Prebil, Lorena Praprotnik, Maja 

Tesko, Julija Logar, Sabrina Marija Japelj in Matjaž Plestenjak. Na regijsko tekmovanje se je uvrstilo 

5 učencev in učenk.Ti so: Ana Prebil, Maja Tesko, Lorena Praprotnik, Sabrina Marija Japelj in 

Matjaž Plestenjak. Tekmovanje je potekalo na OŠ Dravlje, v Ljubljani in sicer 29.1.2014, na katerem 

je Ana Prebil dosegla srebrno priznanje. Žal je imela eno točko premalo za uvrstitev na državno 

tekmovanje.   

Poročilo s tekmovanja v angleščini, 8. razred 

Na šoli je potekalo šolsko tekmovanje, ki se ga je udeležilo 15 učencev in učenk 8. a in 8.b razreda. 

11 učencev je doseglo bronasto priznanje. Dva učenca sta se uvrstila na državno tekmovanje, ki je 

potekalo na OŠ Medvode, vendar so njuni dosežki ostali pri bronastih priznanjih.    

 Poročilo s tekmovanja za angleško bralno značko  

Poročilo bo predstavljeno na koncu šolskega leta. 

 Poročilo s tekmovanja iz astronomije 

Poročilo bo predstavljeno na koncu šolskega leta. 

 Poročilo s tekmovanja iz biologije 

Na šolskem tekmovanju iz biologije, ki je potekalo 23. 10. 2013, je sodelovalo 20 učencev iz 8. In 9. 

razreda. Bronasto priznanje so osvojili Erika Slovša, Maja Tesko, Lea Čepon, Jurij Čadež, Tjaša 

Keršmanec, Julija Logar, Ana Prebil, Nik Košir. Erika Slovša in Maja Tesko sta se uvrstili na državno 
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tekmovanje, ki je potekalo 6. 12. 2013, kjer sta osvojili zlato priznanje. Jurij Čadež in Julija Logar pa 

sta na državnem tekmovanju osvojila srebrno priznanje.  

 Poročilo s tekmovanja iz kemije 

Na šolskem tekmovanju iz kemije, ki je potekalo 20. 1. 2014, je sodelovalo 22 učencev, 11 iz 9. 

razreda in 11 iz 8. Razreda. Bronasta priznanja so osvojili Maja Tesko in Erika Slovša iz 9. razreda in 

Janja Slovša, Anže Končan, Marko Verbič, Timotej Petrovčič, Berenika Kavčič in Nik Košir iz 8. 

razreda. Na državno tekmovanje so se uvrstili Maja Tesko, Erika Slovša, Janja Slovša In Anže 

Končan.  

 Poročilo s tekmovanja iz matematike 

Tekmovanje bo izvedeno 20. 3. 2014. 

 Poročilo s tekmovanja za Zlato kuhalnico 

Tekmovanje bo potekalo v drugem polletju. 

 Poročilo s tekmovanja na državni reviji Pika Poka v Rogaški Slatini 

Tekmovanje bo potekalo v drugem polletju. 

  Poročilo z revije pevskih zborov na Brezovici 

Tekmovanje bo potekalo v drugem polletju. 

Poročilo s tekmovanja iz nemščine 

Na šolskem tekmovanju iz nemščine, ki je potekalo 26. 11. 2013, je sodelovala 1 učenka iz 9. a 
razreda. Sabrina Marija Japelj je osvojila bronasto priznanje in se uvrstila na državno tekmovanje iz 
nemščine, ki bo 6. 3. 2014.  

 Športna tekmovanja 

Udeležili smo se medobčinskega tekmovanja v nogometu za starejše učence in odbojkarskega 

tekmovanja za starejše učenke in učence. Posamezniki so se udeležili Ljubljanskega maratona. 

Dosežki učencev na tekmovanjih  

Podatki o številu udeležencev in številu dosežkov na tekmovanjih: 

PREDMET 
 

ŠTEVILO VSEH 
UDELEŽENCEV 

DOSEŽKI (priznanja) 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Matematika     

Angleščina, 8. R 15 11 0 0 

Angleščina, 9. R     

Biologija 20 8 2 2 

Geografija  5   

Zgodovina  2 2 0 
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Slovenščina 77 31 2 0 

Kemija 11 8   

Fizika     

Astronomija 12 5 0 0 

Nemščina – bralna značka     

Angleščina – bralna značka (4.–9. R.)     

Zlata kuhalnica     

Bralna značka (slovenska)     

Konstruktorstvo in obdelava gradiv     

PROJEKTI V OŠ 

NASLOV PROJEKTA MENTOR NIVO 

Zdrava šola Irena Leskovar republiški projekt 

Otroški parlament: Razmere v družbi Marjeta Požru Krstid republiški projekt 

Tekmovanje za zdrave in čiste zobe Majda Šmid, Alenka Krušič republiški projekt 

e Twinning Sonja Videčnik mednarodni projekt 

Simbioza Mateja Istenič republiški projekt 

Comenius Sonja Videčnik mednarodni projekt 

Zdrava šola 

Letošnja rdeča nit Zdrave šole je Medgeneracijsko sodelovanje.  Poudarek je na sodelovanju med 

generacijami v okviru delavnic, srečanj, projekta Simbioza. Potekajo dejavnosti Čisti zobje ob zdravi 

prehrani, zbiranje odpadnih kartuš, plastičnih pokrovčkov, baterij ter v mesecu septembru in 

oktobru še zbiranje odpadnih mobilnih telefonov. Izvedli smo akcijo »En dan za zajtrk med 

slovenskih čebelarjev«, uspešno poteka shema šolskega sadja. Izvajamo zbiralne akcije papirja, 

ločevanje odpadkov. NA šoli poteka v okviru interesne dejavnosti tudi Eko vrt. Spodbujamo pitje 

vode in prinašanje le-te v bidončkih. Skozi leto potekajo tudi pohodi v okviru predmeta Šport za 

zdravje ter planinskega krožka. Obeležujemo tudi svetovne dneve: teden otroka, mednarodni dan 

človekovih pravic, 1. december, dan boja proti kajenju. 

Poročilo zapisala: vodja projekta Irena Leskovar         

Otroški parlament 

Otroški parlamenti so v slovenskem prostoru primer dobre prakse neposrednega spoštovanja in 

uveljavljanja Konvencije o otrokovih pravicah, kjer v svojem 12. členu države pogodbenice jamčijo 

otroku, ki je sposoben oblikovati lastno mnenje, pravico do svobodnega izražanja le-tega v vseh 

zadevah v zvezi z njim; o tehtnosti izraženih mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo starostjo in 

zrelostjo. Otroški parlamenti predstavljajo takšno obliko participacije otrok v procesu izmenjave 

informacij, dialoga med otroki in odraslimi, kakor tudi med otroki samimi. Predstavljajo vzgojo 

otrok za delovanje v demokratični družbi.  
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V šolskem letu 2013/2014 otroški parlamenti potekajo že 24. leto, pod pokroviteljstvom Zveze 

prijateljev mladine Slovenije. Na nacionalnem otroškem parlamentu mladi vsako leto izberejo 

tematiko za prihodnje šolsko leto, in sicer je letošnja tema: RAZMERE V DRUŽBI. 

V 1. ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2013/2014 smo izvedli 11 sestankov. Predstavnica 

učencev naše šole se je v mesecu novembru udeležila 2-dnevnega tabora mladih parlamentarcev v 

Pacugu. Na sestankih smo se preizkusili v kritičnem presojanju sporočil medijev o dogajanju v 

družbi. Sestavili smo anketni vprašalnik z naslovom Razmere v družbi in naše možnosti vplivanja. 

Nanj so pisno odgovarjali učenci 6. do 9. razreda, učenci 5. razreda pa so ga obravnavali pri 

razrednih urah. Odgovore učencev predmetne stopnje so statistično obdelali in rezultate grafično 

prikazali učenci 8. razreda v okviru naravoslovnega dne z naslovom Obdelava podatkov. Rezultate 

so učenci 8. razreda pri uri matematike interpretirali z matematičnega vidika, na sestanku šolskega 

parlamenta pa smo razpravljali o njihovem pomenu. Pogovorili smo se o konkretnih težavah in 

predlogih za reševanje na naši šoli. Udeležili smo se območnega otroškega parlamenta, ki je 

potekal v januarju, v delovnem predsedstvu je sodelovala tudi naša predstavnica. Predstavili smo 

aktivnosti naše šole in med vsemi predstavljenimi akcijami so bile tri izbrane za predstavitev na 

regijskem parlamentu, med njimi tudi naša predlagana akcija z naslovom Skriti prijatelj, naše dobre 

lastnosti in šolski radio. Pripravili smo zapis sklepov in pobud šolskega parlamenta, ki jih bodo 

predstavniki razredov posredovali pri razrednih urah v svojih razredih. Učenci želijo poleg zgoraj 

navedene akcije (za spodbujanje medsebojnega spoznavanja in prijateljstva), izvesti tudi širjenje 

načel mirnega reševanja sporov, za kar bodo pripravili natančen načrt izvedbe. 

Mentorica: Marjeta Požru Krstid 

eTwinning 

Učenci 8.b se bodo v kratkem pridružili projektu eTwinning, v katerem bodo pripravili ppt. 

projekcije o znamenitostih v Sloveniji. Učenci bodo tudi predstavili svoje delo v obliki govornega 

nastopa pri pouku angleščine.    

  Vodja projekta: Sonja Videčnik 

Simbioza 

VSE ŽIVLJENJE SE UČIMO 

Zaradi ekološke sanacije šole smo projekt Simbioza - vse življenje se učimo izvedli štirinajst dni 

kasneje in sicer v tednu od 4. do 8. novembra 2013. Projekt je povezal dve generaciji. Osnovno 

poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami ter spodbujanje 

vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za učenje e-

veščin med starejšimi; želi jim pomagati pri (prvem) stiku z računalnikom in internetom. Po drugi 

strani med mladimi promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi proaktiven odnos do 

družbe in lastne prihodnosti. Vsaka izkušnja, doživetje namreč šteje.  

Pridružilo se nam je 15 vedoželjnih računalniških veščin, iz bližnje in daljne okolice, pomagalo pa je  

31 prostovoljcev.  
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Delavnice so potekale vsak dan med 9. in 11. uro. Takrat smo starejše učili uporabe računalnika, 

interneta in mobilne telefonije ter s tem povezovali generacije v duhu sodelovanja in medsebojne 

pomoči. 

Vodja projekta: Mateja Istenič  

Comenius 

Februarja 2013 se je naša šola prijavila na projekt »Europe beyond Borders« s še 11 partnerskimi 

šolami iz različnih evropskih držav. V juliju smo prejeli obvestilo, da je naša šola uvrščena na 

čakalno listo in da bomo pravočasno obveščeni glede končne odločitve. V novembru je bila naša 

šola obveščena, da so bila sredstva dodeljena tudi za našo šolo in da smo postali član 

večstranskega Comenius projekta. K sodelovanju smo povabili učence 7. in 8. razreda in 

organizirali roditeljski sestanek za njihove starše, tako da smo kmalu oblikovali skupino učencev in 

učenk, ter učiteljev, ki pri projektu sodeluje.  

V februarju se je naša ekipa dveh učenk in dveh učiteljic udeležila srečanja partnerskih šol v 

Španiji.    

Vodji projekta: Sonja Videčnik, Barbara Jagodic 

ŠOLSKA SKUPNOST 

V šolskem letu 2013/14 so učenci šolske skupnosti izpeljali naslednje akcije: 

• dan boja proti AIDS-u 

izdelali smo plakat in delili pentlje 

• Miklavžev sejem 

Na sejmu smo delili čestitke, ki so jih izdelali učenci naše šole. Pri tem smo nabrali za 110 

eurov prostovoljnih prispevkov.  

• sprejem prvošolcev v ŠS 

Organizirali smo sprejem prvošolcev na nekoliko drugačen, zanimiv način. V ŠS so jih 

popeljali učenci 9. razreda. 

• slovenski kulturni praznik 

• Valentinovo 

Izdelali smo multimedijsko predstavitev. 

• šolski radio 

Obudili smo delovanje šolskega radia. 

• medvrstniška pomoč 

Učenke in učenci prihajajo v oddelke podaljšanega bivanja in nudijo učno pomoč. 

Mentor: Tomaž Kern 
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OSTALE DEJAVNOSTI NA ŠOLI  

Bralna značka  

Rezultati bralne značke bodo prikazani v drugem polletju. 

 

RAZRED 1. R. 2. R. 3. R. 4. R. 5. R. 6. R. 7. R. 8. R. 9. R. SKUPAJ 

ŠT. VSEH 
UČENCEV 

          

ŠT. BRALCEV           

ŠT. MENTORJEV 
BZ 

       

 

»ZLATI BRALCI« /ZNAČKARJI V LETU 2013/2014  

Strokovna ekskurzija v London 

4-dnevna Strokovna ekskurzija v London je bila izvedena od 31. 1. – 3. 2. 2014. Ekskurzije se je 

udeležilo 9 učencev in učenk in sicer iz 7., 8., in 9. razreda. Prav tako se je ekskurzije udeležila mati 

dveh učenk. Na sami ekskurzije je bilo odlično vodenje in več ali manj so učenci razlago poslušali v 

angleščini. V teh dneh smo si ogledali največje znamenitosti tega prečudovitega velemesta: 

Greenwich-ničelni poldnevnik, ki določa čas po vsem svetu. Z ladjico mimo (Tower Bridge – St. 

Paul's – Globe Theatre – London Eye) do Big Bena, nato še: Natural History Museum, Madame 

Tussaud's, Piccadilly Circus , Trocadero,  China Town ,  Leicester Square. Trafalgar Square, Downing 

Streeta, St. James Park , Buckingham Palace, Oxford Street, Covent Garden, Camden town in ogled 

starega mesta-Cambridge.  

Doživeli smo veliko lepih trenutkov in se vrnili z nešteto spomini.  

Zapisala: Regina Zavec 

Ekskurzija v Avstrijo 

Oktobra smo z učenci 9. razreda obiskali Avstrijsko Koroško. Pot nas je vodila do gradu Ostrovica, 

preko Gosposvetskega polja, središča nekdanje Karantanije, kjer smo si ogledali vojvodski prestol, 

do cerkve Gospa Sveta. Sledil je sprehod po koroški prestolnici Celovcu in ogled Minimundusa, 

Reptilarija in Planetarija. Sledila je vožnja ob Vrbskem jezeru proti domu. 

Barbara Jagodic, Regina Zavec 

Izleti in pohodi v letu 2013/2014 

Planinski krožek je namenjen učencem od 1. do 9. razreda. Načrtovani izleti in pohodi so primerni 

za vse učence, za starejše planince bo pri posameznih izletih predvidena daljša pot. Pri načrtovanju 

in izpeljavi izletov sodelujemo s PD Horjul.  

Starši krijejo planinsko članarino in stroške avtobusnega prevoza. S 1.1.2014 krije Planinsko 

društvo Horjul stroške prevoze drugemu oz. naslednjemu otroku iz iste družine.  
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VSEBINA DATUM 

Višarje 21. september 2013 

Izlet v neznano 19. oktober 2013 

Livoldski vrh 23. november 2013 

Nočni pohod na Ključ s starši 17. januar 2014 

Dovška baba 15. marec 2014 

Izlet s starši na Kopitnik (vlak) 12. april 2014 

Pristava  17. maj 2014 

Zaključno bivakiranje na Koreni 20.–21. Junij 2014 

 

Do sedaj so bili izvedeni trije izleti. 21. septembra 2013 smo osvojili Višarje. Izlet v neznano je bil 

izveden 19. oktobra, kjer smo se odpravili na Kočevsko ter osvojili Livoldski vrh in Fridrihštajn. Pri 

tretjemu izletu nam je malce ponagajalo vreme, zato je bil izveden 7. decembra 2013. Za cilj smo si 

izbrali bližnjo okolico. Sprehodili smo čez Pasjo ravan in osvojili Bukov Vrh. Nočni pohod s starši ni 

bil izveden zaradi nestabilnega vremena v januarju 2014. Načrtovan je bil 3-krat, a nam ga ni 

uspelo izvesti. Zaradi polomljenih dreves ga za enkrat ni mogoče izvesti. Načrtovani so še trije 

izleti. Ob zaključku šolskega leta pa še bivakiranje na Koreni. 

Marjeta Oblak, Mateja Istenič 

PROSLAVE IN PRIREDITVE V OŠ 

MESEC, VSEBINA 
 
 

NOSILEC DEJAVNOSTI 

September 

Dan odprtih vrat  (športne igre, 28. 9. 2013) 

 
 

 
J. Končan, T. Kern, H. Leskovec 

Oktober 

Vaja evakuacije (12. 10. 2013) 

Teden otroka 

Dan spomina na mrtve, dan reformacije 

Šolski ples 

Simbioza 

 

 

 

projekcija 

 

T. Kern, J. Haler, I. Čadež 

A. K. Basta (OPB) 

V. Brezar, S. K. Jazbec 

Šolska skupnost 

M. Istenič, V. Brezar, T. Kern 

November 

Tradicionalni slovenski zajtrk (15. 11. 2013) 

Predavanje za straše in učitelje 

Miklavžev sejem 

Predstavitev srednjih šol na OŠ Horjul 

 

projekcija 

 

 

 

M. S. Založnik, H. Logar 

M. P. Krstid 

Šolska skupnost 

M. P. Krstid 

December 

Prireditev za starejše občane v DSO Horjul 

Dan samostojnosti in enotnosti (23. 12. 2013) 

 

Šolski ples (20. 12. 2013) 

 

 

proslava 

 

J. Haler, I. Farkaš 

B. Jagodic, B. Buh, M. Starešinič 

Becele 

R. Zavec (9. razred) 
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Dan odprtih vrat  (športne igre, 28. 9. 2013) 

Dan odprtih vrat je bil namenjen športnim aktivnostim za vse učence naše šole. V sodelovanju s ŠD 

Extrem smo pripravili bogato ponudbo raznih aktivnosti in sicer: 

Gibalne urice, košarkarski poligon, rolanje, igro med dvema ognjema, nogometni turnir ter 

tekmovanje v odbojki. Starši so imeli možnost testiranja za športno vzgojni karton. 

Dan smo združili z otvoritvijo zunanjega igrišča, nastopom mažoretk ter nagovorom župana.  

Vse dogodke pa je povezoval Lipko, uradna maskota evropskega prvenstva v košarki.  

Prireditev je zelo dobro uspela.                                                                                                                                    

J. Končan, T. Kern, H. Leskovec 

Teden otroka 

Poročilo o izvedenih delavnicah ob tednu otroka, 3. 10. – 7. 10. 2013, za učence od 1. do 3. 

razreda. Kot smo načrtovali v LDN, smo ob tednu otroka izvedli naslednje delavnice: 

 OPB 1. in 2. razred smo sodelovali in skupaj pripravili  likovno pravljično delavnico. Prebrali 
smo pravljico, učenci pa so nato slikali in tiskali.  V tistem tednu smo se v telovadnici in na 
igrišču skupaj igrali elementarne igre po izboru učencev. 

 V OPB 3. razred  pa so pripravili ustvarjalno delavnico z naslovom »Žužčki«. Prav tako so 
obiskovali šolsko telovadnico in igrišče, kjer so se igrali igre po izboru učencev. 

 

Andreja Kobetič Basta 

Februar 

Slovenski kulturni praznik 

 

proslava 

 

N. Kogovšek, I. Farkaš in šolska 

skupnost 

Marec 

Pust (4. 3. 2014) 

Prireditev za starejše občane v DSO Horjul 

Spomladanski sejem  

  

Šolska skupnost 

J.Haler, I. Farkaš, A. K. Basta 

Šolska skupnost 

April 

Dan odprtih vrat, prireditev in delavnice za starše 
Dan boja proti okupatorju (25. 4. 2014) 
Predstavitev inštrumentov (Glasbena šola Vrhnika) 

 
 

projekcija 

 
I. Čadež, M. Potrebuješ 
J. B. Končan, S. Krvina 

A. Krušič 

Maj 

Zaključek Bralne značke, srečanje s pisateljem, ilustratorjem 

Prireditev za starejše občane v DSO Horjul 

  

S. Krvina 

B. Buh, I. Farkaš 

Junij 

Dan Evrope 
Valeta (predvidoma v petek, 13. 6. 2014) 
Zaključna prireditev za učence in Dan državnosti (24. 6. 2014) 

 

projekcija 

 

 

 

P. Peternel, A. Krušič 
R. Zavec 
M. Oblak, M. Poženel, I. Leskovar 
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Tradicionalni slovenski zajtrk (15. 11. 2013) 

Tradicionalni slovenski zajtrk smo letos izvedli 15.11.2013. Dnevu slovenske hrane smo namenili 

prvo šolsko uro, ko so učenci skupaj zajtrkovali (kruh, maslo, med, mleko, jabolko) in ob tem 

spregovorili o: 

• pomenu zdrave prehrane, 

• pomenu zajtrka in rednega zajtrkovanja, 

• koristi uživanja lokalne hrane, 

• pomenu kmeta, kot pridelovalca hrane, 

• kulturnem uživanju obrokov, 

• čebelarstvu. 

 

V jedilnici smo pripravili razstavo plakatov, ki so jih naredili učenci. V času malice, ki je bila zaradi 

razmika med obroki posledično prestavljena za eno uro, so si učenci ogledali PP predstavitev. 

Zahvaljujemo se čebelarskemu društvu Dolomiti, ker so nam ob tej priložnosti darovali med. 

Čebelarji so obiskali tudi vrtec in otrokom predstavili čebelarstvo.                    

Za prihodnje leto pa načrtujemo, da bodo aktivnosti ob dnevu slovenske hrane potekale ves dan v 

okviru  naravoslovnega dne. 

M. S. Založnik, H. Logar 

Predstavitev srednjih šol na OŠ Horjul 

 »Šola je zgradba s štirimi stenami – in prihodnostjo vmes.« (Lon Watters) 

Odločitev o izbiri srednje šole je zelo pomembna za vsakega osnovnošolca, saj ne vpliva le na 

nadaljnja leta šolanja, ampak pogosto kroji življenje posameznika kar večino njegove delovne 

dobe. 

Tudi učenci iz naših krajev imajo na razpolago različne informacije o nadaljevanju šolanja in eno od 

teh smo jim omogočili. Spoznali so lahko čim več poklicev. Že pred nekaj leti se je porodila ideja, da 

na OŠ Horjul povabimo različne srednje šole, ki so se predstavile devetošolcem. Ker je bil odziv 

učencev in staršev pozitiven, smo se odločili, da s takšnim načinom nadaljujemo. Tako smo v 

ponedeljek, 18. 11. 2013, na Osnovni šoli Horjul ponovno pripravili predstavitev srednjih šol. Med 

seboj smo se letos povezale sosednje šole (OŠ Polhov Gradec, OŠ Dobrova, OŠ Brezovica in OŠ 

Horjul) in skupaj pripravile Poklicno tržnico. 

Povabilu za predstavitev na Poklicni tržnici se je odzvalo trideset srednjih šol z vsemi svojimi 

programi.  Med predstavniki šol, ki so jih poleg profesorjev predstavljali tudi dijaki, ter med 

bodočimi srednješolci in njihovimi starši je potekala izmenjav podatkov, informacij, vtisov.  Med 

vrvežem, ki je potekal med stojnicami, so si obiskovalci lahko ogledali praktične predstavitve, 

okusili ali preizkusili izdelke, dobili dodatne informacije v publikacijah ali prejeli odgovore na 

vprašanja. Tako profesorji kot dijaki srednjih šol so našim devetošolcem prisluhnili in jim 

posredovali vse informacije, ki so jih želeli. 

Srednjih šol je bilo veliko, še posebej pa me veseli, da so te predstavitve dosegle svoj namen in 

svoje bodoče dijake  obisk učencev in njihovih staršev je bil namreč zelo številčen, kar je potrdilo 
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ustreznost in zaželenost tovrstnega načina. Dogodek je bil zelo živahen in želim, da bi se takšna 

predstavitev nadaljevala tudi v prihodnjem šolskem letu. 

Prepričani smo, da tak način prikaza programov učinkovito dosega posameznike in jim 

srednješolske programe tudi bolje predstavi. Zagotovo so učenci in njihovi starši dobili veliko 

koristnih informacij in bo izbira nadaljnje poti marsikomu lažja. 

Primož Garafol, Marjeta Požru Krstid 

Dan samostojnosti in enotnosti (24. 12. 2013) 

Dan samostojnosti in enotnosti smo na šoli obeležili z enourno proslavo. Pred proslavo so 

razredniki na razredni stopnji, v okviru spoznavanja okolja ali razredne ure in učiteljica Barbara 

Jagodic na predmetni stopnji, v okviru pouka zgodovine, izpeljali učno uro na temo Slovenija. Tako 

so učenci pred prireditvijo spoznali, kako je nastala naša država in spoznali njene simbole ter 

glavne znamenitosti in zanimivosti po katerih je naša država poznana. Sledil je natečaj, kjer so 

učenci zapisali, kaj jim pomeni naša država in v množici zanimivih odgovorov smo jih izbrali nekaj, 

ki smo jih vključili v prireditev. V prvem delu prireditve so nastopajoči učenci na humoren, vendar 

spoštljiv način predstavili dan, ko je Slovenija izvedela rezultat referenduma. Potrudili so se 

pričarati vzdušje takratnega dne skozi televizijsko reportažo.  V drugem delu je sledil kulturno 

zabavni program, ki je bil praznično obarvan. Ob koncu prireditve je učence razveselil dedek Mraz 

z jelenčkoma in s polno košaro bonbončkov.                                                                                                    

B. Jagodic, B. Buh, M. Starešinič Becele 

Slovenski kulturni praznik 

Ob slovenskem kulturnem prazniku smo imeli prireditev, ki smo jo osnovali skupaj z učenci. Otroški 

in mladinski pevski zbor se je predstavil z novimi pesmimi, nekaj učencev nam je zaigralo na 

inštrumente, dva učenca pa sta povezovala program, katerega glavna nit je bil seveda France 

Prešeren, njegova dela in življenje. Učenci 9. razreda pa so se preizkusili tudi v igri, saj so zaigrali 

delček zgodbe o Turjaški Rozamundi. 

N. Kogovšek, I. Farkaš in šolska skupnost 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

Svetovalno delo je potekalo po letnem delovnem načrtu šolske svetovalne službe. 

Opravljene so bile naslednje dejavnosti: 

 Učenje in poučevanje 

 izvedba sistematičnega opazovanja učencev z učnimi težavami v dogovoru z učitelji in starši 

v namen diagnostike učnih težav, sodelovanje pri načrtovanju presejalne diagnostike težav 

pri branju in pisanju v okviru aktiva ISP in DSP  

 koordinacija pomoči in neposredna individualna pomoč učencem s splošnimi in specifičnimi 

učnimi ali osebnimi težavami – z nekaj učenci; poudarek na tem področju pa sledi v 2. 



                                                                                          ______Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Zavoda OŠ Horjul v šolskem letu 2013/2014 

27 

  

ocenjevalnem obdobju, z učenci, ki so bili v mesecu januarju na pedagoški konferenci ali 

individualno na osnovi Koncepta pomoči učencem z učnimi težavami (2. korak pomoči) 

predlagani za začetek obravnave s strani šolske svetovalne službe 

 svetovalni razgovori s starši obravnavanih otrok glede pomoči doma, urejanje dogovorov 

pri napotitvi v zunanje institucije (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše 

Ljubljana, Poliklinika, Zdravstveni dom Ljubljana – Vič, Zavod za gluhe in naglušne, Zavod za 

slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Center za socialno delo Ljubljana – Vič) in izmenjava 

strokovnih mnenj z zunanjimi institucijami 

 koordinacija pri postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (priprava poročil o 

učencih, poizvedbe in dopisi strokovnim skupinam za izdelavo strokovnih mnenj, ZRSŠ, 

MIZŠ) 

 priprava, sodelovanje z učitelji in izvajalci dodatne strokovne pomoči pri izvedbi in 

evalvaciji individualiziranih programov za učence z odločbo o usmeritvi, priprava poročil ob 

preverjanju ustreznosti usmeritev za zunanje institucije (ZRSŠ, MIZŠ) 

 posvetovalno delo z učitelji v zvezi s prilagoditvami pri pouku za učence z učnimi težavami 

brez odločbe o usmeritvi 

 izvedba postopka identifikacije nadarjenih učencev v 4., 5. in 9. razredu 

 svetovalni razgovori ob zaključku identifikacije in ob pripravi individualiziranih programov 

še niso izvedeni 

 sodelovanje na pedagoških sestankih 

 Šolska kultura, klima, vzgoja in red 

 posvetovalno delo z učitelji (sodelovanje pri izvajanju vzgojnega načrta šole) ter svetovanje 

učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami 

 neposredno delo z učenci (pogovori za razvijanje kvalitetnih medvrstniških odnosov, in 

starši  

 mentorstvo šolskemu otroškemu parlamentu (sicer ne spada v okvir svetovalnega dela, a 

sovpada s cilji vzgojnega načrta šole)  

 Telesni, osebni in socialni razvoj učencev 

 individualno svetovalno delo z učenci z osebnimi težavami in pogovori s starši 

 sodelovanje z razredniki, vodstvom šole in zunanjimi institucijami (Center za socialno delo 

Ljubljana Vič) pri urejanju ustrezne pomoči učencem, ki jo potrebujejo 

 Šolanje 

 urejanje dokumentacije in dogovorov pri prepisu učencev s šole na šolo 
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 informiranje in sodelovanje z učitelji in starši v zvezi s poklicno orientacijo (urejanje 

dokumentacije, informiranje) 

 poklicno svetovanje učencem 9. razreda  

 izvedba dveh roditeljskih sestankov v 9. razredu 

 urejanje dokumentacije za vpis učencev 9. razreda v srednje šole – priprava na NPZ 

 organizacija predstavitve srednjih šol na šoli v sodelovanju z osnovnimi šolami Brezovica, 

Dobrova in Polhov Gradec, organizacija 2 dni dejavnosti za učence 9. razreda z vsebinami 

poklicne orientacije ("Poklici v našem okolju - obisk podjetij Metrel, Argo Avtoservis Rožnik, 

Dom starejših, VVE pri OŠ Horjul; "Informativa in CIPS") 

 priprava dokumentacije in organizacije za vpis v 1. razred 

 Reševanje socialno-ekonomskih stisk 

 priprava šolske dokumentacije za subvencioniranje šole v naravi in večdnevnih taborov 

 urejanje, pregled vlog, priprava predlogov za razdelitev sredstev in priprava odločb 

 sodelovanje z zunanjimi institucijami v izjemnih socialno-ekonomskih kritičnih situacijah 

(Rotary klub Ljubljana, Petrol) 

Marjeta Požru Krstid 

ŠOLSKA PREHRANA  

Šola za vse učence organizira vsaj en obrok dnevno. Učenci so v dogovoru s starši lahko deležni 

zajtrka v jutranjem varstvu, dopoldanske malice, kosila in popoldanske malice v podaljšanem 

bivanju.  

Prizadevamo si pripravljati zdravo in uravnoteženo prehrano. Pripravljamo tudi dietne obroke za 

otroke s posebnimi omejitvami pri hrani na podlagi zdravniškega potrdila. 

Učencem je poleg obrokov na voljo sadje, kruh in čaj. 

Učenci uživajo hrano kulturno v ustreznih higienskih pogojih in si pridobivajo zdrave navade 

prehranjevanja, za kar poskrbijo tudi dežurni učenci in učitelji. Le-ti jim pomagajo in jih usmerjajo 

tudi pri ločevanju odpadkov, ki se v tem letu zbirajo ločeno. 

Šola je vključena v projekt promocije medu slovenskih čebelarjev.  

Naša šola sodeluje tudi v evropskem projektu »Sistem razdeljevanja sadja v šolah« s finančno 

podporo EU. Učenci tako dobijo dodatek sadja ali zelenjave. Odločili smo se za delitve, ki potekajo 

dvakrat tedensko (predvidoma torek in četrtek) od januarja pa do konca šolskega leta. Sadje in 

zelenjava sta na voljo po malici, učenci ga odnesejo v učilnice in ga uživajo med odmori oz. po 

dogovoru z učiteljem enkrat do zaključka pouka.         

                                                                                                  Mirica Založnik Simončič                            
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ŠOLSKA KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD  

Šolska knjižnica 

Šolska knjižnica se kot sestavni del šole vključuje in prepleta s celotnim vzgojno-izobraževalnim 

delom. V svoji najvidnejši vlogi je namenjena izposojanju leposlovne in strokovne literature za 

učence in učitelje. Večina gradiva se nahaja v šolski knjižnici, del po učilnicah in kabinetih, del 

gradiva pa je namenjen vrtcu.  

Učenci knjižnico obiskujejo, ko potrebujejo knjige za domače branje, bralno značko ali za kratek 

čas, ko iščejo gradivo za seminarske naloge, za pripravo plakatov, za dodatne informacije. Ob 

iskanju in izbiri gradiva sta jim bili v pomoč knjižničarki, Katarina Temkova in Mojca Starešinič 

Becele. 

Knjižnica pa predstavlja tudi kotiček šole, kjer se učenci samostojno ali skupinsko učijo, delajo 

domače naloge ali se družijo ob igranju kvizov in družabnih iger. 

Največ izposojenih knjig je bilo učencem prve triade, učenci druge in tretje triade pa si večinoma 

izposojajo knjige za domače branje in bralno značko. 

Katarina Temkova, Mojca Starešinič Becele 

Učbeniški sklad 

Šola izposoja učenkam in učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada, ki ga je šola 

ustanovila ob finančni podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Vsi učenci si 

v šoli lahko brezplačno izposodijo učbenike. V mesecu maju prejmejo ponudbo za izposojo 

učbenikov, oddajo naročilnico in pri knjižničarki prevzamejo naročene učbenike. Če učenec med 

šolskim letom učbenike poškoduje ali izgubi, morajo njegovi starši plačati odškodnino, ki znaša 1/3 

nabavne cene za poškodovan učbenik ali 1/2 nabavne cene za uničen ali izgubljen učbenik. 

Uporabnik sklada odškodnino poravna s položnico, ki jo prejme v tajništvu. V kolikor poškodovan, 

uničen ali izgubljen učbenik nadomesti z drugim, mu odškodnine ni potrebno poravnati.  

Uporabnik sklada se lahko tekom šolskega leta odloči, da bo posamezen učbenik obdržal. V takem 

primeru je zanj dolžan plačati razliko do nabavne cene učbenika oz. plačati ceno, ki mu jo določi 

šola. Predlog za plačilo učbenika v odkup pripravi skrbnik učbeniškega sklada, pisno ga potrdi 

ravnatelj. 

Ministrstvo v celoti pokriva stroške učbenikov za izposojo za učence od 1. do 9. razreda. 

 Šolski učbeniški sklad je vodila Mojca Starešinič Becele 

V šolskem letu 2013/2014 je bilo izposojenih 233 učbeniških kompletov. Učbeniki iz učbeniškega 

sklada so letos izposojeni učencem od 2. do 9. razreda. Izposojenih je 46 različnih naslovov 

učbenikov (v 2. razredu en učbenik, v 3. razredu dva učbenika, v 4. razredu pet učbenikov, v 5. 

razredu sedem učbenikov, v 6. razredu osem učbenikov, v 7. razredu sedem učbenikov, v 8. 

razredu devet učbenikov in v 9. razredu sedem različnih naslovov učbenikov). 

Mojca Starešinič Becele 
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POROČILA RAZREDNIKOV 

Predmetnik: 

RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

PREDMET ŠTEVILO UR POSAMEZNEGA PREDMETA TEDENSKO 

Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 

Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 

Angleščina    2 3 4 4 3 3 

Likovna vzgoja 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Glasbena vzgoja 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 

Spoznavanje okolja 3 3 3       

Družba    2 3     

Geografija      1 2 1,5 2 

Zgodovina      1 2 2 2 

Državljanska in domovinska vzgoja ter 
etika 

      1 1  

Fizika        2 2 

Kemija        2 2 

Biologija        1,5 2 

Naravoslovje      2 3   

Narav. in tehnika    3 3     

Teh. in tehnologija      
2 

70 
1 

35 
1 

35 
 

Gospodinjstvo     1 1,5    

Športna vzgoja 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Izbirni predmet 1       2 2 2 

Izbirni predmet 2       1 1 1 

Izbirni predmet 3       1 1 1 

Oddelčna skupnost    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

       

Št. predmetov 6 6 6 8 9 11 14 16 14 

Tedenska obveznost 20 21 22 24 26 26 29,5 30 30 

Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32 

   

 ŠTEVILO  DNI  POSAMEZNIH  DEJAVNOSTI  LETNO 

RAZRED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

NARAVOSLOV. DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

ŠT. TEDNOV DEJAV. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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1. A razred 

Razrednik:  Mojca Potrebuješ 

Število dečkov: 7   Število deklic: 10  Skupaj: 17 

Obisk pouka:   97  % 

Število opravičenih izostankov:200  Število neopravičenih izostankov: 0       Skupaj: 200 

Realizacija pouka v urah in v %: 98,9  

 SLJ MAT SPO TJA LUM GUM DRU NIT 

št. ur po predmetniku 210 140 105  70 70   

št. realiziranih ur 107 73 56  36 36   

v % 50,1 50,2 50,5  50,1 50,3   

         

 GOS ŠPO Skupaj      

št. ur po predmetniku  105 560      

št. realiziranih ur  60 368      

v %  50,8 53,5      

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Lutkovni krožek Irena Čadež 8 

Elementarne igre Marija Kovač 10 

Lego krožek Mateja Poženel 6 

Likovni krožek Mojca Potrebuješ 4 

Nogometni krožek   

OPZ Imre Farkaš 5 

Planinski krožek Marjeta Oblak 2 

Ples   

Računalništvo RS Marjeta Oblak 3 

Ritmična gimnastika   

   

   

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Vegovo priznanje     

Tekmovanje v RJI     

Bralna značka 17    

Razredno tekmovanje POTUJEMO Z BRALNIM VLAKCEM 17    

 

 



                                                                                          ______Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Zavoda OŠ Horjul v šolskem letu 2013/2014 

32 

  

Poročilo o delu v 1. A razredu: 

V šolskem letu 2013/ 14 je bilo v 1. a razredu 7 dečkov in 10 deklic, skupaj torej 17. Uspešno smo 
zaključili 1. ocenjevalno obdobje in kljub  temu, da se razredni kolektiv šele oblikuje, vzgojnih 
težavam v razredu nismo zaznali,  prevladujejo empatični, zreli učenci. 
V 1. ocenjevalnem obdobju je bila odsotnost učencev majhna, skupno 200 ur, velikih strjenih 
odsotnosti po posamičnih učencih ni. 
V razredu je bila izvedena interesna dejavnost tuj jezik - angleščina. Bralno značko je opravilo  že 
12 učencev od 17, tekmujejo vsi. Veliko otrok je sodelovalo v razrednem projektu Berem s 
Pravljičnim vlakcem. V razredu je močna skupina pozitivnih deklic. Učna snov je predelana po 
načrtu. Seštevamo in odštevamo do 5, dobro so utrjene prostorske  predstave in tudi s številčnimi 
ni težav. Spoznali smo osnove geometrije, tako teles kot likov. Pri slovenskem jeziku so dobri 
poslušalci in pripovedovalci. Slišijo glasove in spoznavamo veliko tiskano abecedo, kar ne povzroča 
težav. Velik je delež otrok, ki so bralci in pišejo.  
Učenci v razredu so tekmovalni v učnem pogledu, so tudi iznajdljivi, življenjsko usmerjeni, znajo 
poskrbeti zase. Opravijo zahtevane naloge brez pregovarjanj. Domače naloge  redno prinašajo in 
so večinoma skrbno narejene. 
!4 otrok je vključenih v oddelek podaljšanega bivanja. Realizacija po predmetih je dobra, od 50,5% 
pri spoznavanju okolja,50,1% pri slovenščini,50,2% pri matematiki, 50,1% pri likovni vzgoji, 50,8% 
pri športni vzgoji, do 50,3% pri glasbeni vzgoji.  
Sodelovali smo na proslavi ob sprejetju v šolsko skupnost.  
Naša samoevalvacija je potekala na njihovi starostni stopnji prilagojen način s konkretnimi 
ponazorili. Izhajali smo iz upoštevanja dogovorjenega v začetku šolskega leta. Učenci so  občasno 
ob primernih prilikah ob koncu pouka in tudi vmes ovrednotili svoje delo in upoštevanje 
suverenosti sošolcev. Večina učencev se je razvila v samokritične  osebnosti, ki se dobro zaveda 
svojih ravnanj in njihovih posledic. Pohvalili smo dejanja prijateljstva in delavnosti in iskali 
konkretne rešitve za dejanja, ki so prizadele suverenost sošolcev. 
 

Razredničarka:  Mojca Potrebuješ 

Dodatna strokovna pomoč 

V razredu je učenka, ki je deležna 2 ur dodatne strokovne pomoči na teden. Pomoč za 

premagovanje primanjkljajev, ovir ali motenj se izvaja individualno izven razreda, delno pa tudi v 

razredu. Učenka ima težave na področju usmerjanja in vzdrževanja pozornosti, grafomotorike ter 

pri razvijanju jezikovnih sposobnosti. Vidna in slušna pozornost sta dobro razviti, vendar 

kratkotrajni in odkrenljivi, zaradi česar je v razredu večkrat med zadnjimi pri delu z zvezkom, 

delovnim zvezkom. Učenka je radovedna in motivirana za učno delo. Standarde znanja uspešno 

dosega. Napreduje tudi na vseh področjih primanjkljajev. V razred je zelo dobro vključena.  

                                                                Zapisala: Barbara Buh 
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1. B razred 

Razrednik: Irena Čadež 

Število dečkov:    9       Število deklic:   11        Skupaj:  20 

Obisk pouka:  97,2 % 

Število opravičenih izostankov:    433       Število neopravičenih izostankov:  0  

 Skupaj:  433 

Realizacija pouka v urah in v %: 51,9 

 SLJ MAT SPO TJA LUM GUM DRU NIT 

št. ur po predmetniku 210 140 105  70 70   

št. realiziranih ur 106 73 56  36 37   

v % 50,48 52,14 53,3  51,4 52,9   

         

 GOS ŠPO Skupaj  
 
 

   

št. ur po predmetniku  105       

št. realiziranih ur  55       

v %  52,4 51,9      

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Lutkovni krožek Irena Čadež 13 

Elementarne igre Marija Kovač 12 

Lego krožek Mateja Poženel 8 

Likovni krožek Mojca Potrebuješ 1 

Nogometni krožek ŠD 3 

OPZ Imre Farkaš 11 

Planinski krožek Marjeta Oblak 4 

Ples Nataša Beltran 1 

Računalništvo RS Marjeta Oblak 12 

Ritmična gimnastika ŠD 1 

Gibalne urice ŠD 1 

Angleščina Regina Zavec 20 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Matematično tekmovanje - Kenguru     

Tekmovanje v RJI     

Bralna značka 20    

Razredno tekmovanje POTUJEMO Z BRALNIM VLAKCEM 20    
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Poročilo o delu v 1. B razredu: 

V 1. b razredu je 20 otrok; 9 dečkov in 11 deklic. Delo teče skladno s predvidenim LDN-jem. Izvedli 

smo 1 ND, 2 TD, 1 KD in 2 ŠD. Opravili smo obvezno zobno in zdravstveno sistematiko. Vsi učenci 

opravljajo bralno značko, enajst otrok jo je že uspešno zaključilo. Branje spodbujamo z razredno 

bralno značko Potujemo z bralnim vlakcem.   

V tem ocenjevalnem obdobju smo se uspešno prilagodili šolskemu okolju in načinu šolskega dela. 

Prilagajanje je potekalo tekoče, brez posebnih težav.  

V decembru smo izvedli testiranje za zgodnje odkrivanje  otrok s težavami v branju, računanju ali 

pisanju. Desetim učencem je bil priporočen trening pred-branja in pred-pisanja, ki ga bo izvajala 

spec.ped. od februarja dalje. V razredu zaenkrat nimamo otrok s prilagoditvami pouka.  

Deset otrok je uspešnih pri vseh oz. večini učnih predmetov.  Učno neuspešnih ali slabo uspešnih 

otrok v tem obdobju nismo identificirali. 

Ure dodatnega pouka, kamor je vključenih 15 otrok, so namenjene učno zahtevnejšim, 

kompleksnejšim vsebinam  s področja slovenščine in matematike.  Pri dopolnilnem pouku, ki ga 

obiskujejo učenci, ki so bili odsotni od pouka, nadomeščamo manjkajoče vsebine. Pri urah  ISP-ja  

urimo tehniko pred-pisanja z različnimi grafomotoričnimi vajami.  

Učenci  so dobro vodljivi, nalog in zadolžitev se lotevajo zavzeto, pri tem pa opažamo, da je njihova 

težnja sprotno ohranjanje socialnih stikov.  

Delo v 1. b je  prijetno.  

Razredničarka: Irena Čadež 

Poročilo o interesni dejavnosti – angleščina 

V 1.a in b razredu poteka angleščina 2 uri na teden in sicer v obeh razredih po 20 min in 25 min.   

Pouk angleščine poteka skladno z LDN-jem 1. razreda. 

V tem času so učenci in učenke usvojili:  nekaj pesmic, nekaj rim, štetje do 20, barve, družinski 

člani, letni časi, zimski športi, itd.  

Menim, da učenci in učenke zelo radi spoznavajo tuji jezik in so zelo vedoželjni.  

Realizirano je bilo24 ur. 

Oba razreda sta prijetna.  

Zapisala: Regina Zavec 

 

Poročilo o realizaciji letnega načrta dela v oddelku podaljšanega bivanja 1. razred  

V oddelek PB za 1. razred je v šolskem letu 2013/14 vključenih 25 učencev. Načrt dela za PB je bil 

predstavljen staršem na prvem roditeljskem sestanku. Starši učencev so obveščeni o pomembnih 

informacijah v zvezi z učenčevim življenjem in delom v podaljšanem bivanju sproti vsak dan ob 

prevzemu otroka iz PB ali na mesečnih pogovornih urah.  
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Prednostna naloga v podaljšanem bivanju je domača naloga. Učenci se učijo samostojno pripraviti 

prostor in potrebščine za pisanje domačih nalog. V času namenjenem sprostitvenim dejavnostim 

in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa izvajajo predvsem dejavnosti po lastnem izboru. Lahko 

se udeležijo vodene dejavnosti, ki je pripravljena za tisti dan ali pa se samostojno igrajo po 

kotičkih.  

V okviru tedenskih tem načrtujem delo tako, da so učenci predvsem ustvarjalni. Izdelujejo različne 

izdelke, rišejo, barvajo, pojejo, plešejo na izbrano temo, glede na to, kaj radi delajo. Dejavnosti se 

večinoma navezujejo tudi na aktualno učno snov, predvsem pa se navezujejo na  letne čase in 

praznike. Gibanje v naravi je sestavni del našega vsakdana, če to dopušča vreme. Tudi učenje 

lepega vedenja pri jedi in pravil vedenja v šoli sta vodilni vsakodnevni nalogi v PB. Velik poudarek 

dajemo tudi prednostnim nalogam šole in sicer razvijanju bralne pismenosti. V prihodnje bomo, 

poleg že omenjenih tem, več časa posvetili tudi zdravim medčloveškim odnosom med otroki in 

odraslimi: prijaznost, ustrežljivost, poštenost, potrpežljivost… 

V prvem obdobju smo izvedli dejavnosti ob tednu otroka v oktobru (likovno-pravljično delavnico v 

sodelovanju z oddelkom PB 2. razred), izdelali smo zimsko in jesensko dekoracijo za okna v 

učilnicah RS. Ob sredah in petkih nas obiskujejo učenke s predmetne stopnje in učencem 

preberejo pravljico. 

Zapisala: Andreja Kobetič Basta 

2. A razred 

Razrednik: Irena Leskovar 

Število dečkov: 9 Število deklic:    7 Skupaj:  16 

Obisk pouka:    %  

Število opravičenih izostankov: 352 Število neopravičenih izostankov: 0 Skupaj:   352 

Realizacija pouka v urah in v %: 53% 

 SLJ MAT SPO TJA LUM GUM DRU NIT 

št. ur po predmetniku 245 140 105  70 70   

št. realiziranih ur 131 74 55  38 36   

v % 53,5 52,8 52,4  54,3 51,4   

         

 GOS ŠPO Skupaj      

št. ur po predmetniku  105 735      

št. realiziranih ur  56 390      

v %  53,3 53      

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Lutkovni krožek Irena Čadež 0 

Elementarne igre Marina Kovač  6 
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Angleški jezik Irena Leskovar 16 

Gibalne urice   

Nogomet   

OPZ Imre Farkaš 7 

Planinski krožek Marjeta Oblak 1 

Likovni krožek Mojca Potrebuješ 1 

Lego krožek Mateja Poženel 7 

Računalništvo Marjeta Oblak 6 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Bralna značka 16    

Cankarjevo 8 4   

Vegovo     

Računanje je igra     

Razredno tekmovanje BEREMO S ČEBELICO 16    

Poročilo o delu v 2. A razredu ob zaključku šolskega leta: 

Učno snov in dneve dejavnosti  smo realizirali po učnem načrtu. 

V razredu opravljamo bralno značko, vodimo bralni dnevnik ter izvajamo manjše projekte znotraj 

posamezne učne snovi. Izvajamo DOD. , DOP.  ter ISP. Pri matematiki utrjujemo seštevanje in 

odštevanje v obsegu do 20, pri tem se trudimo čim manj uporabljati različna pomagala. Začeli smo 

spoznavati tudi desetice in jih poiskati na stotičnem kvadratu. Pri spoznavanju geometrijskih teles 

in likov smo nadgradili že lani pridobljeno znanje. Pri slovenščini smo utrjevali  veliko tiskano 

abecedo, spoznali in utrdili malo tiskano abecedo, počasi pa se že učimo zapisati male in velike 

pisane črke. Večina učencev je že dobro usvojila branje velikih in malih tiskanih črk, pri branju z 

razumevanjem se pri posameznikih še pojavljajo težave. Pri spoznavanju okolja smo spoznali našo 

bližnjo okolico, vreme in vremenska stanja, praznike in pomen praznovanja, letne čase, živali in 

njihova osnovna življenjska okolja ter različna življenjska obdobja živih bitij. Pri vzgojnih predmetih 

(glasbena, športna in likovna vzgoja), smo veliko peli, plesali, poustvarjali, spoznavali glasbene 

instrumente, izvajalce, različne likovne tehnike, se seznanili z mnogimi športnimi dejavnostmi. 

Cankarjevo bronasto priznanje so usvojili štirje učenci. 

Ure dodatnega pouka  obiskuje 8 učencev, ure dop in isp pa 5 učencev. 

Pet učencev je uspešnih na več področjih. 

Trije učenci imajo nekaj več težav pri bralnem razumevanju ter zapisovanju. Dva od teh počasi 

napredujeta v okviru svojih zmožnosti in dosegata minimalne ali pa osnovne standarde znanja. En 

učenec pa ne dosega večine minimalnih standardov. 

Razred je prijeten, vodljiv, vedoželjen. 

        Razredničarka: Irena Leskovar 
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Pomoč šolske svetovalne službe 

V skladu s Konceptom pomoči učencem z učnimi težavami sta bila v soglasju s starši za obravnavo 

predlagana dva učenca. En deček je v postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. 

Zapisala: Marjeta Požru Krstid 

Poročilo o interesni dejavnosti – angleščina 

TJA obiskuje 16 učencev. 

TJA poteka dvakrat tedensko med poukom po 20 in 25 minut. 

Pri tujem jeziku angleščina smo spoznali, kako se predstavimo, števila do 10, oblačila, igrače ter 
predmete. Nekaj osnovnih besed poznamo, jih znamo zapisati ter poimenovati. Vse dejavnosti 
potekajo preko igre, pesmi, plesa. Ob posebnih priložnostih (npr. božič, novo leto) smo spoznali 
tudi nove besede, povezane s temi prazniki. Otroci z navdušenjem spremljajo in sodelujejo pri 
spoznavanju novih besed, pri igri vlog in vseh dejavnostih, ki potekajo v okviru pouka. 

Zapisala: Irena Leskovar 

2. B razred 

Razrednik: Marjeta Oblak 

Število dečkov: 9 Število deklic: 7 Skupaj: 16 

Obisk pouka:       

Število opravičenih izostankov: 343  Število neopravičenih izostankov: 0  Skupaj: 343 

Realizacija pouka v urah in v %:  

 SLJ MAT SPO ANG LUM GUM DRU NIT 

št. ur po predmetniku 245 140 105  70 70   

št. realiziranih ur 131 74 55  38 36   

v % 53,5 52,8 52,4  54,3 51,4   

         

 GOS ŠPO Skupaj      

št. ur po predmetniku  105 735      

št. realiziranih ur  56 390      

v %  53,3 53      

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Lutkovni krožek Irena Čadež 1 

Čebelarstvo Primož Garafol  0 

Elementarne igre 
Marija Kovač, Andreja K. 

Basta 
3 

Lego krožek Mateja Poženel 5 

Likovni krožek Mojca Potrebuješ 2 

OPZ Imre Farkaš 7 
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Planinski krožek Marjeta Oblak 5 

Računalništvo  Marjeta Oblak 8 

Angleščina Irena Leskovar 16 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Cankarjevo 7 3   

Vegovo /    

Bralna značka 16    

Računanje je igra /    

Razredno tekmovanje Beremo z Lili in Binetom 16    

Poročilo o delu v 2. B razredu: 

Delo v oddelku poteka v skladu z LDN. Od dnevov dejavnosti smo izvedli 1 kulturni dan, 2 športna 
dneva, 1 tehniški in polovičko naravoslovne dne.  
Uspešno korakamo skozi začetno opismenjevanje – pri nekaterih učencih je že velik napredek. 
Nekaj pa jih ima težave pri branju in pisanju, zato 5 učencev  redno obiskuje ISP, ki je namenjen 
bralno - pisalnim vajam. Z januarjem 2014 so se uram ISP-ja pridružile tudi bralne urice, ki jih izvaja 
Barbara Buh. DOP je namenjen matematiki. Obiskuje ga 5 učencev. 
2 dečka imata večje težave pri branju in pisanju. Eden besede še črkuje, zato je njegovo branje zelo 
počasno. Pri pouku težko sledi, zlasti pri zapisih v zvezek. Veliko nalog dokonča doma. Velikokrat 
odtava in potrebuje priklic. Drugi učenec besede zloguje. Tudi on je pri branju zelo počasen. Večje 
težave ima pri zapisu, kjer izpušča črke, pri prepisu je hitrejši in bolj natančen.  
V razredu sta dva otroka s prilagoditvami pouka. Deklica za delo potrebuje še veliko zunanje 
motivacije. Potrebuje veliko vzpodbud, da opravi določeno dejavnost, ne potrebuje pa več 
dodatne razlage ob prehodu na novo dejavnost. Njena motorika je še zmeraj zelo šibka. Ima pet ur 
dodatne strokovne pomoči, ki se izvajajo v razredu in na individualnih obravnavah. Individualno 
osvaja male in velike pisane črke, saj jo je treba pri zapisu dodatno motivirati.  Pri dečku je govor 
še zmeraj slabše razumljiv. Določene glasove je osvojil. Težave ima pri zapisu sičnikov in šumnikov 
v besedah. Obiskuje logopeda. Ima uro dodatne strokovne pomoči, ki se izvaja individualno med 
poukom. 
Izstopa deček, ki ima še zmeraj težave z ohranjanjem pozornosti, zato velikokrat skače v besedo, 
težko kontrolira jakost svojega govora in s svojim obnašanjem zbuja pozornost, kar mu zelo ugaja.  
Težave ima na čustvenem področju. Težje kontrolira jezo in žalost. Takrat burno reagira. Potrebuje 
več vzpodbud učitelja.  
Učno uspešni so 4 učenci.  Tri učenke so prejele bronasto priznanje na Cankarjevem tekmovanju. 
Razred ocenjujem kot učno zelo uspešen. Nimamo večjih težav z osvajanjem temeljnih znanj.  
Klima v razredu je pozitivna, učenci so med seboj povezani.  
 

Razredničarka: Marjeta Oblak 

Pomoč šolske svetovalne službe 

En deček s težavami na področju vedenja in čustvovanja je le spremljan, voden je že tudi v zunanji 

instituciji. 

Zapisala: Marjeta Požru Krstid 
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Dodatna strokovna pomoč: 

V razredu je deček, ki je deležen ene ure dodatne strokovne pomoči na teden v času pouka. 

Obravnave potekajo individualno izven razreda. Ima izrazito domišljijo in pogosto razvije izvirne 

rešitve. Potrebno pa je razvijati: slušno in vidno pozornost, ustrezno izreko sičnikov in šumnikov in 

njihovo slišanje v besedah, smiselno, bogate povedi, tvorbo zgodb in besedišče. Standarde znanja 

uspešno usvaja. Tudi na vseh področjih primanjkljajev uspešno napreduje. Med sošolci je sprejet. 

Med odmori se vključuje v igro s sošolci. 

 Zapisala: Barbara Buh 

 V razredu je deklica, ki je deležna petih ur dodatne strokovne pomoči na teden v času pouka. Dve 

uri izvaja specialna pedagoginja Katarina Trdan in tri ure izvajam specialna pedagoginja Barbara 

Buh. Tri ure potekajo individualno, v paru ali v skupini znotraj razreda, dve uri pa individualno 

izven razreda, v času pouka. Enkrat na teden poteka načrtovana dejavnost v paru ali manjši skupini 

znotraj razreda. V novembru 2014 je bil oblikovan tudi načrt razvijanja obojestranske komunikacije 

in interakcije z vrstniki v času podaljšanega bivanja. Deklica ima izrazito razvito slušno pomnjenje 

in velik interes za slovenski in angleški jezik.  Jezik in besedišče sta nadpovprečno razvita. Tekoče 

bere in uspešno zapisuje po nareku. Razvijati je potrebno: samostojnost pri organizaciji, pripravi na 

pouk in pri delu z delovnimi zvezki, prilagajanje načinu in tempu dela v razredu, sposobnost za 

zbrano delo, socialne veščine, osvajanje številskih predstav do 100, osvajanje strategij računanja v 

obsegu do 100 in  grafomotoriko. Standarde znanja uspešno usvaja. Tudi na vseh naštetih 

področjih primanjkljajev napreduje. Med sošolci je sprejeta. Med odmori se ob vodenju odrasle 

osebe, za krajši čas vključi v igro s sošolko ali sošolcem. Sicer se zamoti z barvanjem ali 

sprehajanjem po razredu, med katerim pripoveduje zgodbe.  

 Zapisala: Barbara Buh, Katarina Trdan 

Poročilo o interesni dejavnosti – angleščina 

TJA obiskuje 16 učencev. 

TJA poteka enkrat tedensko po eno šolsko uro. 

Pri tujem jeziku angleščina smo spoznali, kako se predstavimo, števila do 10, oblačila, igrače ter 

predmete. Nekaj osnovnih besed poznamo, jih znamo zapisati ter poimenovati. Vse dejavnosti 

potekajo preko igre, pesmi, plesa. Ob posebnih priložnostih (npr. božič, novo leto) smo spoznali 

tudi nove besede, povezane s temi prazniki. V okviru študijskega programa izobraževanje 

razrednih učiteljic za poučevanje angleščine do 6. razreda, je študentka razrednega pouka 

samostojno vodila 5 šolskih ur. Otroci z navdušenjem spremljajo in sodelujejo pri spoznavanju 

novih besed, pri igri vlog in vseh dejavnostih, ki potekajo v okviru pouka. 

Zapisala: Irena Leskovar 
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Poročilo o realizaciji letnega načrta dela v oddelku podaljšanega bivanja 2. razred 

Delo v oddelku podaljšanega bivanja poteka v skladu z učnim načrtom, podrejeno je letnim časom 
ter razvijanju bralnega razumevanja. Zato v usmerjenem prostem času, opazujemo spreminjanje 
narave v okolici šole in izdelujemo izdelke iz različnih materialov, ki so povezani z določenim letnim 
časom. Da bi izboljšali bralno razumevanje, beremo različna umetnostna in neumetnostna besedila  
ter odgovarjamo na vprašanja, ki se navezujejo na njihovo vsebino. Da ne bi bilo naše popoldansko 
preživljanje časa preveč statično, pogosto odidemo tudi v malo telovadnico ali na igrišče, kjer se 
igramo različne elementarne igre ali spoznavamo igre naših babic in dedkov.  

Največji poudarek je na samostojnem delu domačih nalog; pripravi ustreznih potrebščin, branju 
navodil in njihovem razumevanju. 

Ker je v podaljšano bivanje vključeno veliko učencev, se učimo tudi medsebojne strpnosti, pomoči, 
razumevanja, kulturnega pogovarjanja in  upoštevanja pravil bontona. 

Zapisala: Helena Leskovec 

3. A razred 

Razrednik: Mateja Poženel 

Število dečkov: 17   Število deklic: 8   Skupaj: 25 

Obisk pouka: 96,7% 

Število opravičenih izostankov: 689  Število neopravičenih izostankov: 0   Skupaj: 689 

Realizacija pouka v urah in v  %:  53, 7 

 SLJ MAT SPO ANJ LUM GUM DRU NIT 

št. ur po predmetniku 245 175 105  70 70   

št. realiziranih ur 134 94 55  36 39   

v % 54,7 53,7 52,4  51,4 55,7   

  
 

 
 

GOS ŠPO Skupaj 
 

   

št. ur po predmetniku  105 770      

št. realiziranih ur  57 415      

v %  54,3 53,7      

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Lutkovni krožek Irena Čadež / 

Čebelarstvo Primož Garafol  

Elementarne igre 
Marija Kovač, Andreja K. 

Basta 
14 

Klekljanje  Sonja Krvina  

Lego  Mateja Poženel 4 

Likovni krožek Mojca Potrebuješ 4 
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Sonce v domu Regina Zavec  

OPZ Imre Farkaš 9 

Planinski krožek Marjeta Oblak 3 

Računalništvo  Marjeta Oblak 5 

Angleščina Sonja Videčnik 25 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Cankarjevo tekmovanje 13 5   

Vegovo      

Bralna značka     

     

Računanje je igra     

 
 

Poročilo ob zaključku 1. ocenjevalnega obdobja v 3. a razredu 

V razredu je bilo 1. 9. 2013 26 učencev: 17 dečkov in 9 deklic. S 16. 10. 2013 je učenka pospešeno 

napredovala v 4. razred. Tako je sedaj v razredu 25 učencev.  

Učenci so bili v 1. ocenjevalnem obdobju številčno ocenjeni (z ocenami od 1 do 5). Učenci in starši 

so številčno ocenjevanje sprejeli pozitivno. Pri vseh predmetih smo snov predelali po učnem 

načrtu. Glede na to, da  se je razred združil, smo v mesecu septembru vsi vložili veliko energije, da 

smo vzpostavili sistem dela, v katerem lahko pouk poteka umirjeno in nemoteno. V razredu je 

nekaj učencev, ki imajo težave s samokontrolo oz. ne znajo sprejeti poraza, pravil, ki veljajo v 

razredu oz. na šoli. 

Dva učenca imata učne težave: učenca bereta počasi, daljše, neznane besede zlogujeta ali jih 

napačno prebereta. Prebrano razumeta po drugem ali tretjem branju. Pri zapisu je še veliko 

slovničnih napak: manjkajo velike začetnice, izpuščata črke ali zamenjujeta črke. Samostojni zapisi 

so sestavljeni iz enostavčnih povedi. Pri spoznavanju okolja pride do izraza pomanjkanje 

besednega zaklada in nerazumevanje pojmov. Pri matematiki jima dela težave seštevanje in 

odštevanje s prehodom (več kot polovica računov je napačnih) ter besedilne naloge, ki so 

povezane s težavo pri branju. V razredu so trije učenci z odločbo.   

Učno izstopa 6 učencev. To so učenci, ki so uspešni in samostojni pri delu, rešijo tudi dodatne 

naloge, nudijo pomoč sošolcem.  

Dodatni pouk je bil namenjen pripravam na Cankarjevo tekmovanje (priznanje prejelo 5 učencev) 

in na tekmovanje za Matematični kenguru. Specialna pedagoginja, Katarina Trdan, izvaja z učenci, 

ki imajo težave z branjem bralne urice. Poudarek je na učenju strategij in tehnik hitrejšega in 

tekočega branja z razumevanjem.  

Razredničarka: Mateja Poženel 
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Dodatna strokovna pomoč 

Deček je deležen petih ur dodatne strokovne pomoči ne teden. Dve uri izvaja specialna 

pedagoginja Katarina Trdan in tri ure izvajam specialna pedagoginja Barbara Buh. Obravnave 

potekajo individualno izven razreda, redko v paru in izjemoma v razredu, v času pouka. V 

novembru 2014 je bil oblikovan tudi načrt razvijanja obojestranske komunikacije in interakcije z 

vrstniki v času podaljšanega bivanja. Deček ima interes za dramatizacijo in rad animira lutke.  

Razvijati je potrebno: organizacijo, zavedanje telesa, senzorno integracijo, vzdrževanje pozornosti, 

samokontrolo vedenja, slušno pozornost ter pomnjenje, tvorbo smiselnih, bogatih povedi, 

pripovedovanje, branje in pisanje tiskane in pisane abecede, osvajanje osnovnih računskih strategij 

v obsegu do 100 ter avtomatizacijo poštevanke. Standarde znanja uspešno usvaja, na področjih 

primanjkljajev pa napreduje počasi. Med sošolci ni najbolje sprejet. Med odmori se sicer igra z 

nekaterimi sošolci in sošolkami, vendar pa je igra  enolična in vezana predvsem na lovljenje, 

porivanje, vlečenje, kar se pogosto prelevi v nagajanje. Področje igre z vrstniki je potrebno še 

razvijati in spodbujati. 

Deček je deležen petih ur dodatne strokovne pomoči na teden. Dve uri izvaja specialna 

pedagoginja Katarina Trdan in tri ure izvajam specialna pedagoginja Barbara Buh. Obravnave 

potekajo individualno izven razreda, izjemoma v paru, v času pouka. Deček rad pomaga pri 

praktičnih opravilih in je skrben do sočloveka. Zanimajo ga avtomobili. Razvijati je potrebno: 

organizacijo, orientacijo, zavedanje telesa, senzorno integracijo, hojo po stopnicah,vzdrževanje 

pozornosti, samokontrolo vedenja, slušno pozornost ter pomnjenje, tvorbo smiselnih, bogatih 

povedi, pripovedovanje, branje in pisanje tiskane in pisane abecede, osvajanje osnovnih računskih 

strategij v obsegu do 100 ter avtomatizacijo poštevanke. Učenec, kljub prizadevnosti in podpori 

domačega okolja, le počasi učno napreduje. Nekaterih standardov znanja na področju 

opismenjevanja in matematike še ne dosega oz. jih dosega ob uporabi specialnih pripomočkov 

(stotiški kvadrat, plakat z malimi pisanimi črkami, tabela poštevanke). Za usvajanje minimalnih in 

temeljnih standardov, zaradi specifičnih težav na področju pozornosti in delovnega spomina, 

večinoma potrebuje dlje časa kot sošolci, vendar pa je njegov napredek stalen.  Med sošolci je 

sprejet. Je prijazen in empatičen deček. Med odmori se igra s sošolkami in sošolci. Strokovna 

skupina za oblikovanje in spremljanje individualiziranega programa je staršem januarja 2014, na 

pogovornih urah, predlagala ponavljanje 3. razreda. Starši s predlogom soglašajo.  

Zapisala: Barbara Buh, Katarina Trdan 

 

En deček je z odločbo o usmeritvi opredeljen kot dolgotrajno bolan otrok. Težave ima na področju 

samokontrole, upoštevanja pravil in omejitev in upoštevanja vrstnikov. Dodatna strokovna pomoč 

dve uri tedensko je bila namenjena učenju o čustvovanju, o pravilih in omejitvah, identifikaciji in 

vnaprejšnjemu načrtovanju vedenja v kritičnih socialnih situacijah, krepitvi ustreznih odzivov in 

močnih področij otroka. Učenec je na vseh področjih napredoval. 

Zapisala: Marjeta Požru Krstid  
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Poročilo o interesni dejavnosti – angleščina 

Vsi učenci 3.a obiskujejo krožek angleščine, ki poteka ob sredah v preduri. Učenci pri pouku pridno 

sodelujejo in napredujejo. V decembru nas je obiskala študentka, ki je izvedla dejavnosti pri 5 

šolskih urah.   

Zapisala: Sonja Videčnik 

Poročilo o realizaciji letnega načrta dela v oddelku podaljšanega bivanja 3. razred 

Delo v oddelku podaljšanega bivanja v tretjem razredu je potekalo po začrtanem letnem delovnem 

načrtu. Učenci so se navajali na kulturno prehranjevanje, vsakodnevno so opravljali domače 

naloge, preostali čas pa smo namenili za različne sprostitvene in ustvarjalne dejavnosti. Čas, 

namenjen sprostitvi, smo v primeru lepega vremena izkoristili za gibanje na svežem zraku, drugače 

smo prosti čas preživeli v telovadnici ali v kotičku za igranje. Dnevno smo se sproščali z družabnimi, 

socialnimi in drugimi igrami, kjer so se učenci umirili, spočili in s pripravili za nadaljnje učenje in 

pisanje nalog. Pri usmerjenem prostem času smo izdelovali različne izdelke. Sodelovali smo tudi pri 

izvajanju delavnic: v tednu otroka (7. 10. -13. 10. 2013) ter pri jesenski in zimski okrasitvi oken na 

razredni stopnji. 

Zapisali: Mojca Starešinič Becele in Mateja Istenič  

4. A razred 

Razrednik: Sonja Krvina 

Število dečkov: 8   Število deklic: 7  Skupaj: 15 

Obisk pouka:  96,8 % 

Število opravičenih izostankov:399      neopravičenih izostankov:  Skupaj: 399 

Realizacija pouka v urah in v %:  

 SLJ MAT ANG LUM GUM DRU NIT 

št. ur po predmetniku 175 175 70 70 52,5 70 105 

št. realiziranih ur 88 88 36 36 25 34 53 

v % 50,3 50,3 51,5 51,5 49,5 48,9 50,4 

        

 GOS ŠPO Skupaj     

št. ur po predmetniku  105 822,5     

št. realiziranih ur  53 413     

v %  50,4 50,3     

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Odbojka MDE Jure B. Končan  
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Elementarne igre 
Marija Kovač, Andreja K. 

Basta 
7 

Športna gimnastika Tomaž Kern  

Čebelarstvo Primož Garafol 2 

Gimnastika Zunanji izvajalec  

Klekljanje Sonja Krvina 4 

Košarka Zunanji izvajalec 3 

Likovni Mojca Potrebuješ 2 

Nogomet          Tomaž Kern  

Odbojka Končan Jure  

MPZ Imre Farkaš 7 

Planinski krožek Marjeta Oblak 7 

Računalniški krožek Mateja Istenič 9 

Lego krožek Mateja Poženel 3 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 

DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Cankarjevo tekmovanje 9 3   

Matematično tekmovanje – Kenguru     

Bralna značka     

Bralna značka – TJA     

Računanje je igra     

Tekmovanje za angleško bralno značko     

Poročilo o delu v 4. A razredu 

Učni uspeh v prvem ocenjevalnem obdobju je 100%. Učenci so pokazali resen pristop do šolskega 

dela in nalog, ki so jih morali opraviti doma. Večina učencev dosega pričakovane rezultate. Dodatni 

in dopolnilni pouk smo izvajali po načrtovanem urniku. Večina ur pri dodatnem pouku je bila 

namenjena pripravi učencev na Cankarjevo tekmovanje. Trije učenci so na šolskem tekmovanju 

prejeli bronasto priznanje. Učenci so bili aktivni pri branju za bralno značko. Dve učenki obiskujeta 

DSP in sta pri delu uspešni. Nekaj učencev je obiskovalo dopolnilni pouk, kjer so utrjevali učno 

snov predvsem iz slovenščine in matematike. Občasno je bila potrebna pomoč pri učenju DRU in 

NIT.  

Učenci so bili motivirani za sodelovanje, strpnost in medsebojno pomoč.  

Razredničarka: Sonja Krvina 

Dodatna strokovna pomoč 

Deklica je deležna ene ure dodatne strokovne pomoči na teden. Obravnave potekajo individualno 

izven razreda v času pouka. Na obravnavah je prisotna tudi dekličina spremljevalka. Deklica ima 

dobro razvito slušno pozornost in pomnjenje. Je uspešna na področju tvorbe besedil, povedi in 

jezika na splošno. Ima bogato besedišče. Močna je na področju pravopisa. Razvijati je potrebno: 
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vidno pozornost in sledenje z očmi, motoriko rok in prstov, hitrosti  pisanja,  količino samostojnega 

pisanja in samostojnost pri praktičnih dejavnostih. Deklica je nekoliko napredovala na področju 

motorike rok in prstov, še vedno pa piše počasi, čeprav čitljivo in pravopisno ustrezno. Pri pisanju 

se hitro utrudi. Opazno je napredovala na področju vidne pozornosti, pomnjenja in pri sledenju z 

očmi. Pri praktičnih dejavnostih se zna že bolje organizirati in postaja samostojnejša ter 

samozavestnejša. Zelo je vztrajna. Tekočo učno snov uspešno osvaja. Med sošolci je sprejeta. Je 

prijazna in empatična deklica. Med odmori se igra s sošolkami in sošolci.  

                                                                         Zapisala: Barbara Buh 

 

Ena učenka je opredeljena kot otrok s popolno izgubo sluha. Učenka ima dve uri dodatne 

strokovne pomoči na teden. Eno uro izvaja mobilna surdopedagoginja z Zavoda za gluhe in 

naglušne Ljubljana, eno uro pa razredničarka. Deklica je zelo uspešna. V začetku šolskega leta 

2013/2014 je pospešeno napredovala iz 3. v 4. razred in ostaja uspešna. 

Zapisala: Marjeta Požru Krstid  

4. B razred 

Razrednik: Helena Logar 

Število dečkov : 9   Število deklic: 12     Skupaj: 21   

Obisk pouka: 97.1  % 

Število opravičenih izostankov: 315   Število neopravičenih izostankov: /     Skupaj: 315 

Realizacija pouka v urah in v %:  

 SLJ MAT TJA LUM GUM DRU NIT 

št. ur po predmetniku 175 175 70 70 52.5 70 105 

št. realiziranih ur 89 89 37 36 27 35 53 

 50.8 50.8 52.4 51.4 51.4 50 50.4 

        

 GOS ŠPO Skupaj     

št. ur po predmetniku / 105 822.5     

št. realiziranih ur / 54 420     

v % / 51.4 51.06     

 

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

čebelarstvo Primož Garafol 1 

elementarne igre 
Kovač Marija, Andreja K. 

Basta 
13 

kitara Imre  Farkaš 3 

košarka KK Vrhnika  4 

mpz Imre Farkaš 6 
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Lego krožek Mateja Poženel 6 

ritmična gimnastika ŠD Bleščica 6 

odbojka MDE Jure Končan 4 

likovni krožek Svetlana Sovre 3 

nogomet mdi Tomaž Kern 3 

klekljanje Sonja Krvina 2 

odbojka Tomaž Kern 2 

planinski krožek Marjeta Oblak 4 

računalništvo 4.-6. r. Mateja Istenič 10 

Likovni krožek Mojca Potrebuješ 1 

Tekmovanja 

VRSTA  ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Cankarjevo tekmovanje 11 3 / / 

Matematično  tekmovanje – Kenguru     

Bralna značka     

Bralna značka – TJA     

Računanje je igra     

 

Poročilo o delu v 4. B razredu: 

Vsi učenci so uspešno zaključili prvo ocenjevalno obdobje. Učna snov je bila predelana po LDN. 

Tudi dnevi dejavnosti so bili realizirani po planu. 11 učencev se je udeležilo Cankarjevega 

tekmovanja, 3 učenke so osvojile bronasto priznanje. 

Ena učenka obiskuje DSP. Ima težave na več področjih. Izdelki so nečitljivi, neurejeni pa tudi 

pravopisno večkrat napačno zapisani. Pri delu je počasna, njena koncentracija je slaba. Preizkuse 

znanja s podaljšanim časom reši dokaj dobro. Pogosto pozablja domače naloge, tudi ostali 

pripomočki ji pogosto manjkajo. Obiskuje dopolnilni pouk. 

Občasno pomoč potrebujeta še dve učenki, obe pri matematiki. Še vedno v celoti ne obvladata 

poštevanke. Pri ostalih predmetih se učita kampanjsko, zato nista tako uspešni kot bi bili sicer. 

Razred je zelo uspešen, učenci so delavni, ustvarjalni in natančni. Izredno lepo berejo. 

Posebnih disciplinskih ukrepov nismo imeli, je pa potrebna stalna učiteljeva prisotnost. 

                                                                                   Razredničarka: Helena Logar 

Dodatna strokovna pomoč: 

V 4. b razredu je deklica, ki ima odločbo o usmeritvi. Upravičena je do 3 ur dodatne strokovne 

pomoči, ki jo izvajam specialna pedagoginja Irena Gabrovšek. 

Največ težav ima na področju branja in pisanja ter na področju koncentracije in pozornosti. Deklica 

je namreč precej odkrenljiva, hitro jo zmotijo zunanji in notranji dražljaji, za opravljanje dejavnosti 

potrebuje občutno več časa kot vrstniki. Domače obveznosti ne opravlja redno, pogosto izgubi 
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učne pripomočke, delovne liste … Dodatnih nalog, ki so prilagojene njenim posebnostim in so 

namenjene delu doma, po navadi ne opravi. 

V prvem polletju je bila pomoč usmerjena v podaljševanje pozornosti, zbranosti, v pravilno tehniko 

branja ter pravopis. Individualno delo je zanjo vsekakor učinkovitejše kakor frontalno. Na 

individualni uri uspešno podaljšuje pozornost. 

Zapisala: Irena Gabrovšek 

5. A razred 

Razrednik: Petra Peternel 

Število dečkov: 9 Število deklic: 8 Skupaj: 17 

Obisk pouka:   95,8  % 

Število opravičenih izostankov: 411  Število neopravičenih izostankov: 0  Skupaj: 411 

Realizacija pouka v urah in v %: 97,36 

 MAT SLO TJA LUM GUM DRU NIT 

št. ur po predmetniku 140 175 105 70 52,5 105 105 

št. realiziranih ur 73 92 52 40 25 52 55 

v % 52,1 52,6 49,5 57,1 47,6 49,5 52,4 

        

 GOS ŠPO Skupaj     

št. ur po predmetniku 35 105 892,5     

št. realiziranih ur 16 54 495     

v % 45,7 51,4 55,4     

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Odbojka MDE Jure B. Končan 7 

Dramski krožek Nataša Bukšek  

Mladinski pevski zbor Imre Farkaš 6 

Računalništvo RS Mateja Istenič 4 

Planinski krožek Marjeta Oblak 6 

Nemščina Sonja Videčnik  

Likovni krožek Mojca Potrebuješ 2 

Lego krožek Mateja Poženel 3 

Gimnastika Tomaž Kern  

Klekljanje Sonja Krvina  

Nogomet Tomaž Kern 3 

Elementarne igre  Marija Kovač  
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Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Cankarjevo tekmovanje 8 5   

Vegovo tekmovanje     

Bralna značka     

Tekmovanje za angleško bralno značko     

Tekmovanje RJI     

Poročilo o delu v 5. A razredu 

Delo v oddelku poteka po letnem delovnem načrtu. Dnevi dejavnosti so bili realizirani po planu 

(športni dan, ki je bil planiran v septembru, bomo izvedli naknadno). Vsi učenci so ocenjevalno 

obdobje uspešno zaključili. V razredu je učenka z odločbo, ki pa se pri delu trudi in je uspešna. Ure 

dopolnilnega pouka in ISP namenjamo utrjevanju učne snovi; branje, bralno razumevanje in 

pisanje. Te ure obiskuje 5 učencev. Pri dodatnem pouku smo se pripravljali na Cankarjevo 

tekmovanje. Sodelovalo je 8 učencev, 5 jih je prejelo priznanje. Delo v razredu je prijetno, učenci 

so motivirani in vedoželjni. 

Razredničarka: Petra Peternel 

Pomoč šolske svetovalne službe  

V skladu s Konceptom pomoči učencem z učnimi težavami je bil v soglasju s starši za obravnavo 

predlagan en učenec. Deček je učno še uspešen, vendar kaže specifične primanjkljaje na področju 

branja, predvsem pa pisanja, ki jih je doslej kompenziral s svojimi visokimi sposobnostmi.  

Zapisala: Marjeta Požru Krstid  

Dodatna strokovna pomoč: 

V razredu je bila učenka deležna 3 ur dodatne strokovne pomoči na teden, ki so se izvajale 

individualno, izven razreda. 2 uri izvaja mobilna specialna pedagoginja, 1 uro pa učiteljica 

angleščine. Ure so usmerjene predvsem v premagovanje primanjkljajev na področju branja, kjer 

učenka ustrezno napreduje. Na področju pisanja je učenka šibka, prisotnih je veliko pravopisnih 

napak, težave se pojavljajo tudi pri ustrezni tvorbi daljšega zapisa. Potrebuje tudi več pomoči pri 

pripravi na govorne nastope, pri čemer potrebuje stalna opozorila za natančno izreko besed ter 

počasen tempo govorjenja. Tudi v prihodnjem obdobju bo poudarek na omenjenih področjih 

pisanja ter govornega nastopanja.  

Zapisala: Katarina Trdan 
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5. B razred 

Razrednik: Alenka Krušič 

Število dečkov: 9   Število deklic:  7 Skupaj: 16 

Obisk pouka:     98 % 

Število opravičenih izostankov:  288 Število neopravičenih izostankov: 0         Skupaj: 288 

Realizacija pouka v urah in v %:  

 SLJ MAT SPO TJA LUM GUM DRU NIT 

št. ur po predmetniku 175 140  105 70 52,5 105 105 

št. realiziranih ur 91 76  53 32 27 54 54 

v % 52 54,3  50,5 45,7 51,4 51,5 51,4 

 
 
 

 
       

 GOS ŠPO Skupaj      

št. ur po predmetniku 35 105 892,5      

št. realiziranih ur 15 54 456      

v % 42,9 51,4 51,1      

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Elementarne igre M. Kovač  

Gimnastika T. Kern  

Likovni M. Potrebuješ 1 

Nogomet MDI T. Kern 5 

Odbojka MDE J. Končan 1 

Planinski M. Oblak 6 

Računalništvo 4.—6. R. M. Istenič 3 

MPZ I. Farkaš 6 

Lego krožek M. Poženel 1 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Cankarjevo tekmovanje 5    

Vegovo tekmovanje     

Tekmovanje Računanje je igra     

Poročilo o delu v 5. B razredu 

V prvi polovici leta je delo v oddelku potekalo po načrtu. Realizirali smo večino načrtovanih 

aktivnosti (zamenjati smo morali en športni dan, ki ga bomo izvedli v marcu). Učenci so večinoma 

uspešno usvajali predpisane učne cilje. V omenjenem obdobju le ena učenka ni dosegla 

minimalnih standardov znanja pri več učnih predmetih (mat, slj, dru, nit, tja). Tekom leta so se 
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pojavile izrazitejše učne težave pri učencu, ki še nima odločbe o usmeritvi, predlagan je za 

diagnosticiranje in obravnavo. Učenec, ki ima individualiziran program, dobro sledi temeljnim 

standardom znanja in je uspešen. Pet učencev se je udeležilo Cankarjevega tekmovanja, vendar 

priznanj niso dosegli. V oddelku uspešno poteka razredno bralno tekmovanje Bralno drevo, ki 

spodbuja veselje do branja poljubne literature in obnavljanje bistva prebranih književnih del.  

Razredničarka: Alenka Krušič 

Pomoč šolske svetovalne službe  

 V skladu s Konceptom pomoči učencem z učnimi težavami je bil v soglasju s starši za obravnavo 

predlagan en učenec. Deček ima težave z usvajanjem pojmov, razumevanjem bistva v učnem 

gradivu, vzpostavljanju povezav med znanji in z izkazovanjem znanja. Pomoč je usmerjena v učenje 

učenja (iskanje bistva, grafična organizacija učnega gradiva - izdelava miselnih vzorcev, učenje z 

razumevanjem in aktiviranjem povezav z življenjem in drugimi šolskimi predmeti), spodbujanje 

samozaupanja, učenje sproščanja. 

Zapisala: Marjeta Požru Krstid  

 Dodatna strokovna pomoč 

V 5. b razredu je deček, ki ima odločbo o usmeritvi. Upravičen je do 3 ur dodatne strokovne 

pomoči, 2 uri izvajam Irena Gabrovšek, 1 uro pa Barbara Buh. Obravnave potekajo individualno 

izven razreda v času pouka. 

Učenec zmore zbrano delati celo šolsko uro. Učinkovitost učenca je večja, če so načrtovane 

dejavnosti  dolge  največ 10 minut in če ob koncu ure sledi 5 minutna družabna igra kot motivacija 

za aktivno delo med uro.  

Rad pomaga pri praktičnih dejavnostih, je urejen in ima dober vidni spomin. 

Potrebno je razvijati: področje organizacije, načrtovanja dela, pozornosti , pomnjenju, orientaciji, 

urejenosti zvezkov, pisanju in pravopisu, jeziku in branju. 

 Ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja ocenjujeva, da je deček izboljšal nivo pozornosti (na 

individualnih urah), zvezke ima lepo urejene, pisava je čitljiva in dovolj estetska, z orientacijo na 

listu nima težav, hitrost in pravilnost branja se je izboljšala, tudi pri nareku pravopisno težjih besed 

je v primerjavi z začetkom leta opazen napredek. Razume prebrano besedilo, z reševanjem 

besedilnih nalog nima težav (usvojene ima tudi korake reševanja besedilnih nalog), številska 

predstavljivost je boljša, poštevanka je skoraj avtomatizirana (razen nekaj računov s faktorjem 8). 

Zaradi nerednega domačega dela učenec pri razvijanju angleškega jezika napreduje počasneje kot 

bi glede na svoje sposobnosti lahko. 

Zapisala: Irena Gabrovšek, Barbara Buh 

V razredu je tudi deklica, ki  je deležna dveh ur dodatne strokovne pomoči na teden. Obravnave 

potekajo individualno izven razreda, v času pouka. 

Deklica izraža interes za likovno ustvarjanje in ples, vendar zaradi pomanjkljivo razvite motorike 

težko dosega in izvaja natančne gibe.  
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Razvijati je potrebno: organizacijo dela, potrebščin in učenja, orientacijo – osebno, časovno, na 

sebi, listu in v prostoru, sposobnost za vzdrževanje vidne in slušne pozornosti, strategije za nadzor 

motoričnega nemira in impulzivnega pristopa k učenju in reševanju nalog, področje senzorne ter 

senzorno-motorične integracije, področje delovnega spomina in priklica, razumevanje prebranega, 

čitljivost pisave, stavčno strukturo, tvorjenje besedil, različne učne strategije in uporabo učnih 

pomagal. 

Zaradi šibkega delovnega spomina in težav s senzorno ter senzorno-motorično integracijo  se težko 

zbere in osredotoči na učno snov ter že naučeno izredno hitro pozablja oziroma ne zmore 

priklicati. Šibki so tudi učni transfer, logično sklepanje, organizacija, osebna in časovna orientacija 

ter orientacija v prostoru in na listu. Vse našteto ji pri vseh učnih predmetih onemogoča ustrezen 

napredek. Pri matematiki, slovenščini, naravoslovju in družbi ne dosega vseh minimalnih 

standardov znanja. O svoji učni kompetenci ima slabo mnenje.  

Med sošolci je sprejeta. Med odmori se z njimi igra.  

Strokovna skupina za oblikovanje in spremljanje individualiziranega programa je staršem na 

pogovornih urah v januarju predlagala usmeritev učenke v prilagojen program z nižjim 

izobrazbenim standardom. 

Poročilo o delu v oddelku podaljšanega bivanja za učence četrtih in petih razredov 

Delo v oddelku je potekalo nemoteno. Učenci so dokaj obremenjeni z nalogami, tako, da ni 

ostajalo prav veliko časa za druge aktivnosti. Čim se je pojavila možnost, pa smo šli v športno 

dvorano oz. so se igrali v razredu. Na 14 dni so prihajale tri prostovoljke za učno pomoč, kar se je 

izkazalo kot zelo dobro.  

Zapisal: Tomaž Kern 

6. A razred 

Razrednik:Tomaž Kern          

Število dečkov:   10  deklic: 5    Skupaj:15   

Obisk pouka:  95,3 % 

Število opravičenih izostankov:  344  Število neopravičenih izostankov: 0   Skupaj: 344   

Realizacija pouka v urah in v %:  

 SLJ MAT TJA LUM GUM GEO ZGO 

št. ur po predmetniku 175 140 140 35 35 35 35 

št. realiziranih ur 93 68 65 18 19 17 18 

v % 53,1 48,6 46,4 51,4 54,3 48,5 51,4 

        

 DIE NAR TIT GOS ŠPO Skupaj  

št. ur po predmetniku  70 70 52,5 105 892,5  

št. realiziranih ur  36 36 27 56 453  

v %  51,4 51,4 51,4 53,3 51,2  
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Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Odbojka MDE Jure B. Končan 4 

Nogomet MDI Tomaž Kern 5 

Odbojka MDI Tomaž Kern 6 

Planinski krožek Mateja Istenič 3 

Računalništvo Mateja Istenič 1 

Prostovoljstvo Barbara Buh 1 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Vegovo tekmovanje     

Tekmovanje za angleško bralno značko     

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje     

Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij     

Poročilo o delu v 6. A razredu: 

V letošnjem šolskem letu so bili učenci premešani in nastala sta dva nova šesta razreda.  

Prestop iz RS na PS se je nekoliko poznal, a ni vplival na nivo ocen iz prejšnjega razreda. Vsi so 

pozitivno ocenjeni, obisk pri pouku je v okvirih normale, večji izostanek sta zabeležila dva učenca. 

Večji problem s klimo v razredu, se je pojavil, ko se fant, ki se je k nam prešolal iz zavoda. Učenec 

ni socializiran in se ni vklopil v razred. Učenci so ga izjemno lepo sprejeli, a rezultati sodelovanja z 

njegove strani so slabi. Opravili smo veliko pogovorov in stanje se je kratkotrajno izboljšalo, pa 

spet poslabšalo. V sodelovanju s psihologinjo, starši, učenci in ravnateljem, imamo še dovolj 

energije za reševanje problema. Na tehničnem nivoju smo mu zagotovili optimalne pogoje za 

uspešno šolanje. Problemi so v socializaciji, na katere pa nismo bili pripravljeni oz. ti problemi so se 

pojavili šele tukaj.  

Starši so prihajali na pogovorne ure po potrebi, nekaj pogovorov smo opravili tudi po telefonu.  

Dnevi dejavnosti so bili realizirani v skladu z LDN. 

Sicer pa je razred prijeten in lepo je delati z njimi.                                                                                                                                                                                    

Razrednik: Tomaž Kern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pomoč šolske svetovalne službe  

 V skladu s Konceptom pomoči učencem z učnimi težavami je bil za obravnavo predlagan en 

učenec.  

Zapisala: Marjeta Požru Krstid  
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Dodatna strokovna pomoč 

V 6. a so trije učenci, ki imajo odločbo o usmeritvi. 

Prvi ima 3 ure DSP/tedensko, od tega 2 uri izvajam specialna pedagoginja, 1 pa si delijo učitelj ZGO 

in GEO, NAR ter MAT. Ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja je bilo ugotovljeno, da učenec ne 

potrebuje več pomoči pri predmetu matematika, zato se fond ur prenese na ostale omenjene 

predmete.  Pri dečku so bile ugotovljene težave na področju pozornosti in koncentracije, 

motivacije, težave s slušnim kratkoročnim spominom, organizacijo dela ter branjem in pisanjem.  

Učenec pri individualni uri sodeluje in vzdržuje pozornost celo uro, pri pouku je pozornost nižja. 

Večkrat pozabi učne pripomočke, občasno tudi domače naloge. Bralna tehnika je izboljšana, tudi 

razumevanje prebranega. Piše hitro, površno in občasno slabše berljivo. Ima znižano motivacijo za 

šolo, ocene pa so mu pomembne. Doma se nerad uči in se izmika domačemu delu.  

Zapisala: Irena Gabrovšek 

 

Deček je deležen treh ur dodatne strokovne pomoči na teden. Dve uri izvaja specialna pedagoginja 

Irena Gabrovšek, eno uro pa specialna pedagoginja Barbara Buh. Obravnave potekajo individualno 

izven razreda v času pouka.  

Učenec je uspešen na praktičnem, tehničnem področju, za katerega kaže interes. Zanima ga tudi 

področje naravoslovja. 

Učenec težko zbrano dela celo šolsko uro. Učinkovitost učenca je večja, če so načrtovane 

dejavnosti  dolge  največ 10 minut in če ob koncu ure sledi 5 minutna družabna igra kot motivacija 

za aktivno delo med uro. 

Ima večje težave z branjem, pisanjem (tehnika, pravopis), fino motoriko, grafomotoriko, 

urejenostjo zvezkov ter orientacijo. Branje ni tekoče, ampak še vedno tiho črkuje, nato glasno 

izgovori besedo. Razumevanje prebranega je slabo, saj se preveč osredotoča na tehniko branja. 

Piše le z velikimi tiskanimi črkami. Zaradi teh posebnosti, so zelo pomembne prilagoditve. Ob 

upoštevanju le-teh učenec dosega učni uspeh. 

Pri angleščini je potrebno razvijati: organizacijo dela in načrtovanje učenja, sposobnost za 

vzdrževanje pozornosti – predvsem pri prepisu in tvorbi stavkov, kjer naredi veliko pravopisnih 

napak, ki jih pri samo popravi večinoma še ne opazi, izgovorjavo in zapis angleških besed (osnovno 

besedišče), njihovo uporabo v povedih, samostojno oblikovanje besedila, redno branje angleških 

besedil, redno domače delo, uporabo slovarja, uporabo opomnikov in drugih pomagal, strategije 

za priklic. 

Njegov odnos do dela in učna motivacija sta spremenljiva. Zaradi nerednega domačega dela 

učenec pri razvijanju angleškega jezika napreduje počasneje kot bi glede na svoje sposobnosti 

lahko.  

Zapisala: Irena Gabrovšek, Barbara Buh, Regina Zavec 
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En deček je z odločbo opredeljen kot otrok s popolno izgubo sluha in slep otrok z ostanki vida. 

Dodatno strokovno pomoč izvajata mobilna surdopedagoginja 2 uri tedensko in mobilna 

tiflopedagoginja 1 uro tedensko ter učiteljici slovenščine in angleščine skupno 1 uro tedensko. Pri 

pomoči učencu pri vzpostavljanju stikov z vrstniki in učitelji sodelujeta tudi šolska svetovalna 

delavka in razrednik, saj potrebujeta tako učenec kot celoten razred zaradi zahtevnosti učenčevih 

težav veliko pomoči in vztrajanje pri zastavljanju in doseganju postopnih ciljev. 

Zapisala: Marjeta Požru Krstid 

6. B razred 

Razrednik: Jure B. Končan 

Število dečkov: 7   Število deklic: 8  Skupaj: 15 

Obisk pouka: 93,4 % 

Število opravičenih izostankov: 444        Število neopravičenih izostankov: 7        Skupaj: 451 

Realizacija pouka v urah in v %:  

 SLJ MAT TJA LUM GUM GEO ZGO 

št. ur po predmetniku 175 140 140 35 35 35 35 

št. realiziranih ur 86 73 74 16 20 17 17 

v % 49,1 52,1 52,9 45,7 57,1 48,6 48,6 

        

 DKE NAR TIT GOS ŠPO Skupaj  

št. ur po predmetniku  70 70 52,5 105 892,5  

št. realiziranih ur  34 35 25 56 453  

v %  48,6 50 47,6 53,3 50,8  

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Odbojka MDE Jure B. Končan 2 

Planinski krožek Mateja Istenič 1 

Odbojka MDI Tomaž Kern 5 

Nogomet MDI Tomaž Kern 5 

Računalništvo PS Mateja Istenič 0 

Prostovoljstvo Barbara Buh 5 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Vegovo tekmovanje /    

Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij     

Angleška bralna značka     

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 1 1 0 0 
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Poročilo o delu v 6. B razredu 

V razredu je 15 učencev (7 dečkov in 8 deklic). 

V tem šolskem letu sta se 6. razreda na novo oblikovala. Razredu se je pridružila še nova učenka, ki 

se je priselila na Vrzdenec. Zaradi prenove šole sta oba razreda pričela pouk v občinski stavbi. 

Vsi učenci so ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja pozitivno ocenjeni. Nekaj učencev ima kar lepe 

ocene, vendar med njimi nihče ne izstopa.  

Zaradi učnih težav imata prilagoditve dva učenca. Ena pa ima prilagoditve zaradi bolezni, katere 

posledica so pogoste daljše odsotnosti od pouka. Zaradi boljšega razumevanja te bolezni sta starša 

učitelje podrobneje seznanila z njenim potekom in zdravljenjem učenke.  

En učenec je občasno imel težave z disciplino, zato je dobil dodatno dežurstvo. Opravljen je bil tudi 

pogovor s starši. 

V prvih treh mesecih je precej učencev imelo težave z delanjem domačih nalog in s prinašanjem 

šolskih potrebščin. Pogovorne ure in telefonski pogovori s starši so pripomogli, da se je stanje v 

zadnjem času izboljšalo. Tudi sicer je bila udeležba staršev na pogovornih urah dobra. 

Vsi dnevi dejavnosti so bili Izvedeni v skladu z LDN. Opravljena je bila tudi zdravstvena sistematika. 

Razrednik: Jure B. Končan 

Dodatna strokovna pomoč 

V 6. b sta dva učenca, ki imata odločbo o usmeritvi. Učenec je upravičen do 3 ur DSP (izvaja spec. 

pedagoginja), učenka pa do 1 ure DSP (spec. ped.) in 2 ur učne pomoči (izvaja učiteljica angleščine 

in učiteljica matematike) 

Učenka ima večje težave z razumevanjem snovi, potrebuje dodatno, individualno razlago, ima 

slabšo koncentracijo, orientacijo v zvezku, težave pri tvorbi besedila, obremenjuje pa jo tudi 

družinsko ozadje. Deklica potrebuje veliko pozornosti in pogovorov. S pomočjo prilagoditev in vseh 

učiteljev, ki ji nudimo dodatno pomoč pri učenju, ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja, dosega 

minimalne standarde znanja. 

Učenec ima težave s pozornostjo in koncentracijo, ki se precej omilijo ob individualnem delu. 

Težave so povezane še s slabšim obsegom besedišča in slabšo splošno poučenostjo. DSP je zato 

usmerjena na pridobivanje besedišča, pomembna prilagoditev pa je razlaga navodil oz. besed, ki 

jih učenec pri razlagi ne razume. Ob teh prilagoditvah je učenec precej uspešen. Starši poročajo o 

nesamostojnosti pri opravljanju domačih nalog ter ostalih šolskih obveznosti.  

Zapisala: Irena Gabrovšek 

V razredu je tudi učenka, ki je deležna dveh rednih ur dodatne strokovne pomoči na teden s strani 

specialnega pedagoga in treh ur učne pomoči s strani posameznih učiteljev – glede na potrebe 

učenke. Učna pomoč učitelja  (učiteljice angleščine in matematike) se v dogovoru in željami staršev 

izvaja do 3 ure tedensko. Ure se izvajajo po potrebi in ne nujno vsak teden trikrat. Želja staršev je, 

da se učenke ne preobremeni. Obravnave potekajo individualno izven razreda, v času pouka in 

izven. Učenka je vešča uporabe računalnika in je likovno nadarjena. Razvijati je potrebno: delovni 
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spomin, branje in samostojno delo z besedilom, uporabo pravopisnih pravil, besedišče, stavčno 

strukturo in tvorbo besedil, strategije učenja za boljši priklic. Zaradi zdravstvenih posebnosti je 

večkrat odsotna za krajše časovno obdobje, zaradi česar prihaja do lukenj v znanju in v zapiskih. 

Pred ocenjevanjem znanja je zato priporočljivo, da učitelj preveri ali ima učenka popolne zapiske – 

če jih nima, ji priskrbi fotokopije urejenega zvezka. Zaradi težav s priklicem lahko pri ocenjevanju 

znanja uporablja kartončke, ki si jih izdela sama v dogovoru z učiteljem – učitelj ji lahko pri izdelavi 

kartončkov pomaga ali jo usmerja. Deklica sicer uspešno učno napreduje in sledi lastnim ciljem 

glede ocen. Tudi na področjih primanjkljajev napreduje. Med sošolci je sprejeta, čeprav se druži 

praviloma le z eno prijateljico. 

Zapisala: Barbara Buh 

Z zgoraj omenjeno učenko izvajam dodatno strokovno pomoč pri pouku pri matematiki enkrat 

tedensko. V začetku šolskega leta so bile ure izvajane redkeje, potem pa je bila učenka zaradi 

bolezni precej odsotna, zato smo se dogovorili, da bodo ure dodatne strokovne pomoči pri 

matematiki res enkrat tedensko. Učenka pri teh urah nadoknadi snov, ko je odsotna in ponovi ter 

utrdi svoje znanje. Največ težav ima s priklicem, saj je učna snov zaradi velike odsotnosti učenke 

slabše utrjena. Učenka je zelo motivirana za delo, zato je delo z njo zelo prijetno. 

Zapisala: Saša Kopač Jazbec 

7. A razred 

Razrednik: Janja Haler 

Število dečkov:7    Število deklic:  8  Skupaj:15  

Obisk pouka: 97  % 

Število opravičenih izostankov: 402 Število neopravičenih izostankov:  0           Skupaj:402 

Realizacija pouka v urah in v %:  

 SLJ MAT TJA LUM GUM GEO ZGO 

št. ur po predmetniku 140 140 140 35 35 70 70 

št. realiziranih ur 75 77 61 14 19 34 35 

v % 53,6 55 43,6 40 54,3 48,6 50 

        

 DKE NAR TIT GOS ŠPO Skupaj  

št. ur po predmetniku 35 105 35  70 875  

št. realiziranih ur 18 59 20  40 452  

v % 51,4 56,2 57,1  57,1 51,6  

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Nogomet Tomaž Kern 4 

Planinski krožek Mateja Istenič 7 

Prostovoljstvo Barbara Buh 3 
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Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Vegovo tekmovanje /    

Tekmovanje za angleško bralno značko     

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 2 2 0 0 

Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij     

Nemška bralna značka     

Poročilo o delu v 7. A razredu: 

 Vsi učenci so uspešno zaključili prvo ocenjevalno obdobje. V razredu sta dva učenca z dodatno 

strokovno pomočjo in učenec, ki se mu nudi dodatno pomoč. Učenci, ki potrebujejo pomoč jo 

lahko dobijo pri dopolnilnem pouku in individualni strokovni pomoči, lahko pa se udeležujejo 

tovariške pomoči. Nekateri učenci imajo zelo lep učni uspeh in v svoje delo vlagajo veliko truda. 

Razred je vodljiv, le na hodnikih so glasni in jih je potrebno opozarjati. 

S starši imamo redne stike preko pogovornih ur in roditeljskih sestankov. 

Vse dejavnosti so izvedene po LDN.  

Razredničarka: Janja Haler 

Dodatna strokovna pomoč: 

V razredu je deček, ki je deležen petih ur dodatne strokovne pomoči na teden. Dve uri izvaja 

specialna pedagoginja Katarina Trdan, tri ure pa specialna pedagoginja Barbara Buh. Obravnave 

potekajo individualno izven razreda, v času pouka in izven. 

Učenec je vešč uporabe računalnika, ima svojevrsten pogled na stvari in zato večkrat razvije izvirne 

rešitve. Razvijati je potrebno: področje jezika, saj ima deček velike specifične primanjkljaje na 

področju razumevanja in izražanja, branje oz. samostojno delo z besedilom, uporabo pravopisnih 

pravil, samostojno oblikovanje besedil, učne strategije, načrtovanje učenja, interakcijo z vrstniki, 

samostojno reševanje vsakodnevnih problemov.  

Deček uspešno učno napreduje in uspešno sledi lastnim ciljem glede ocen. Tudi na področjih 

primanjkljajev napreduje. Na področju organizacije pa še potrebuje veliko pomoči s strani 

učiteljev, da ima vse pomembne datume ustrezno zabeležene v za to namenjeni razpredelnici. 

Pogosto ga je potrebno spomniti, katere obveznosti ga čakajo v prihodnjem tednu. Pomoč 

potrebuje tudi pri tehnikah učenja ter ustreznemu navajanju na samostojno učenje doma. Sošolci 

ga sprejemajo, vendar se z njim ne družijo. Z nekaterimi občasno prihaja v konflikt.  

                                                                                 Zapisala: Barbara Buh 
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7. B razred 

Razrednik: Mirica Simončič Založnik 

Število dečkov:9   Število deklic: 8 Skupaj:17  

Obisk pouka:  93,8% 

Število opravičenih izostankov: 488      Število neopravičenih izostankov: 0          Skupaj: 488 

Realizacija pouka v urah in v %:  

 SLJ MAT TJA LUM GUM GEO ZGO 

št. ur po predmetniku 140 140 140 35 35 70 70 

št. realiziranih ur 74 70 74 20 20 33 35 

v % 52,8 50 52,8 57,1 57,1 47,1 50 

        

 DKE NAR TIT GOS ŠPO Skupaj  

št. ur po predmetniku 35 105 35  70 875  

št. realiziranih ur 19 56 17  36 454  

v % 54,3 53,3 48,6  51,4 51,8  

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Likovni krožek  Svetlana Sovre  

Dramski krožek v angleščini Sonja Videčnik  

Mladinski pevski zbor Imre Farkaš  

Nogomet – mlajši dečki Tomaž Kern 6 

Planinski krožek Mateja Istenič 2 

Prostovoljstvo Barbara Buh 2 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Vegovo tekmovanje /    

Cankarjevo tekmovanje 2 0 0 0 

Tekmovanje za angleško bralno značko     

Tekmovanje za Zlato kuhalnico     

Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij     

Nemška bralna značka     
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Poročilo o delu v 7. B razredu: 

V razredu je 8 deklet in 9 dečkov. 

Ob konferenci so pozitivno ocenjeni. 

Pet učencev ima pomoč in s tem povezane prilagoditve. 

Pet učencev je zelo uspešnih s skoraj samimi odličnimi ocenami. 

Disciplinskih problemov nimamo. 

Pri opravljanju domačih nalog izstopata 2 učenca. Eden od njiju ne prinaša delovnih listov, 

osnovnih šolskih potrebščin. Zadnja dva meseca je večji problem tudi pri samem sodelovanju in 

sledenju pouka. Dogovorov se ne drži, sodelovanje s starši je slabo. 

V primerjavi s preteklim letom razred, kot skupnost bolje deluje. 

Izvedli smo en ND, en KD, en TD in dva ŠD in zobozdravstveno sistematiko. 

Starši se redno udeležujejo pogovornih ur. 

Razredničarka: Mirica Založnik Simončič 

Dodatna strokovna pomoč 

V 7. b razredu je 5 učencev z odločbami o usmeritvi. 

Prvi učenec je upravičen do 2 ur DSP (spec. pedagoginja) in 1 ure UP (učiteljica angleščine). Ima 

šibko pozornost ter koncentracijo, slabšo motivacijo, težave z obvladovanjem neprimernega 

vedenja (impulzivnost), slabšo samopodobo in šibko bralno razumevanje. Ocenjujem, da je bil v 

prvem polletju dosežen napredek na področju obvladovanja lastnih čustev (preko pogovorov, 

uvidov), saj se je na IU umiril ter izboljšal nivo koncentracije ter pozornosti. Reševanja težav, ki so 

ga včasih vznemirile, se zna lotiti z drugega vidika. Še vedno bo potrebno delati na boljši 

samopodobi, ocenjujem pa, da se je tudi ta že izboljšala, predvsem preko pogovorov, pohval in 

dobrih ocen, ki jih je dosegal v tem polletju. Pomoč bo še naprej usmerjena v bralno razumevanje, 

saj je to eno njegovih najšibkejših področij. 

Drugi učenec je upravičen do 3 ur DSP. Pri njem je bila ugotovljena disleksija, motnje koncentracije 

in pozornosti ter težave na grafomotoričnem in vizualno – motoričnem področju. Opaziti je 

napredek na vizualno-motoričnem področju, specifičnih napak je vse manj, koncentracija in 

pozornost pa nista več znižani (na IU). Kadar učenec hiti (pri pouku) je pisava skoraj nečitljiva, pri 

počasnem zapisu (na IU) pa je čitljiva. Zato mu je potrebno fotokopirati zapiske. Učenec je zelo 

vesten, delaven, sledi razlagi, se trudi, redno opravlja domače obveznosti, hkrati pa je tudi 

odgovoren in samostojen. 

Učenka je upravičena do 3 ur DSP (specialna pedagoginja). Potrebuje dodatne, individualne razlage 

snovi. Frontalni pouk ji ne ustreza, saj večinoma ne more slediti zanjo prehitri razlagi, kljub temu, 

da želi. Sicer je delovna, vestna in se zelo trudi. Zvezke in potrebščine ima urejene, samostojno si 

izdela načrt učenja in pride pripravljena na individualno uro (z vprašanji). V tem ocenjevalnem 

obdobju je postala samostojnejša tudi doma (poročilo matere). Največ težav ji povzroča angleški 

jezik.  
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Učenec je pridobil odločbo o usmeritvi oktobra 2013, in sicer 1 uro DSP (specialna pedagoginja) in 

1 uro UP (razredničarka).  

Učenec je prišel v 7. razred z avtomatizirano slabo čitljivo pisavo, zelo pomanjkljivo motivacijo, 

okorno grafomotoriko ter slabšo vizualno-motorično koordinacijo ter brez delovnih navad. 

Izboljšal je pisavo (kadar piše počasi, individualno) in vizualno-motorično koordinacijo. Še vedno pa 

pogosto pozablja ali izgublja šolske pripomočke, delovne liste, zvezke, domače naloge opravlja 

zgolj občasno. V tem polletju smo na več načinov poskušali izboljšati njegov odnos do izvajanja 

šolskih obveznosti (DN), vendar uspeh ni bil popoln. Učenec kljub temu dosega MSZ pa tudi 

temeljna znanja. 

Učenka je upravičena do 3 ur DSP (spec. pedagoginja). Glede na evalvacijska poročila prejšnjih 

obdobij, je potrebovala pomoč pri organizaciji, pozornosti, po mnenju, orientaciji, pisanju, govoru 

in razumevanju prebranega. Učenka je napredovala na vseh področjih, prilagoditev skoraj ne 

potrebuje več (potrebuje le še 2 prilagoditvi, in sicer: opozorilo za počasnejši in razločnejši govor 

ter toleranco do specifičnih napak). Sicer je učenka zelo uspešna in dosega višje standarde znanja. 

Spodbujati jo je potrebno na njenem močnem področju (likovna vzgoja ter naravoslovje). 

Zapisala: Irena Gabrovšek 

8. A razred 

Razrednik:  Natalija Kogovšek 

Število dečkov:     10  Število deklic:   9 Skupaj: 19 

Obisk pouka:     97  % 

Število opravičenih izostankov: 456 Število neopravičenih izostankov:   12  Skupaj: 468  

Realizacija pouka v urah in v %:  

 SLJ MAT TJA LUM GUM GEO ZGO 

št. ur po predmetniku 122,5 140 105 35 35 52,5 70 

št. realiziranih ur 73 70 44 18 18 27 42 

v % 60 50 42 51,4 51,4 51,4 60 

        

 DKE FIZ KEM BIO TIT ŠPO Skupaj 

št. ur po predmetniku 35 70 70 52,5 35 70 892,5 

št. realiziranih ur 19 36 31 27 18 37 460 

v % 54,3 51,4 44,3 51,4 51,4 52,8 51,5 

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Odbojka SDE Jure Končan  

Sonce v Domu Regina Zavec  

Likovni krožek Svetlana Sovre  

MPZ Imre Farkaš 0 

Odbojka SDI Tomaž Kern 2 
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Nogomet SDI Tomaž Kern 3 

Planinski krožek Mateja Istenič 5 

Prostovoljstvo Barbara Buh 2 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Proteusovo tekmovanje 3 1 0 0 

Preglovo tekmovanje 6 5   

Tekmovanje iz angleščine     

Zgodovinsko tekmovanje     

Geografsko tekmovanje     

Tekmovanje iz astronomije 3 2 0 0 

Vegovo tekmovanje /    

Tekmovanje iz angleške bralne značke     

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 3 2 1 0 

Tekmovanje za Zlato kuhalnico     

Stefanovo tekmovanje     

Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij     

Nemška bralna značka     

Poročilo o delu v 8. A razredu 

V 8. a je 19 učencev (9 deklic in 10 dečkov). V prvem ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2013/14 

so bili vsi učenci uspešni. Kar nekaj učencev je zelo sposobnih in nadarjenih.  

Izstopa več učencev, ki so se izkazali in so zelo uspešni in so tudi dosegli zelo lep uspeh.  

Omenila bi še učenca, ki ima dodatno strokovno pomoč in s pomočjo le-te dosega minimalne 

standarde znanja. Sicer pa je pri delu precej nesamostojen, sam od sebe ne vpraša, ne prosi za 

pomoč, potrebno ga je povprašati. 

Dve učenci pa imata zadnji čas podaljšan čas pisanja, saj imata težave pri branju, razumevanju 

branja. 

Učenec ima status športnika. Izpostavila bi dejstvo, da je v zadnjem času njegov uspeh precej 

padel. S starši sem se o tem že pogovorila in tudi sami se zavedajo, da to ni ravno najbolj zaželeno 

in bodo o  ukrepih tudi sami še razmislili.     

En učenec ima status športnika. Učenec uspešno napreduje in se mu uspeh ni bistveno spremenil 

od uvedbe statusa.  

Učenci so živahni, radoživi in vedoželjni, a včasih gredo čez mejo in jih je težko ustaviti.   

Starši redno in pridno obiskujejo govorilne ure in s šolo uspešno sodelujejo. 

Dnevi dejavnosti so bili izvedeni v skladu z LDN. 

Razredničarka: Natalija Kogovšek 
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Pomoč šolske svetovalne službe  

 V skladu s Konceptom pomoči učencem z učnimi težavami sta bili za obravnavo predlagani dve 

učenki, ki sta občasno obravnavani pri šolski svetovalni delavki, napoteni pa sta bili že tudi v 

zunanjo institucijo z namenom izvedbe postopka usmerjanja. 

Zapisala: Marjeta Požru Krstid  

Dodatna strokovna pomoč 

V razredu je učenec z odločbo, kateremu pripada 1 ura DSP (specialna pedagoginja) in 2 uri UP 

(razredničarka, učiteljica angleščine ter učiteljica matematike – od 1. 2. 2014 dalje). 

Učenec ima težave s pisanjem (disgrafija), orientacijo, grafomotoriko, grobo in fino motoriko, 

vidno-motorično koordinacijo, slabše ima usvojene številske predstave in podpovprečne 

intelektualne sposobnosti. Večinoma od ure pouka zelo malo pridobi, doma in na individualnih 

urah zato potrebuje ponovno, dodatno razlago. Pomembno je upoštevati prilagoditve in predvsem 

pri ZGO, GEO, NAR pridobiti večinoma ustne ocene ter mu redno fotokopirati snov (v primeru, da 

so zapiski neustrezni). Deček je zelo obremenjen s šolskim delom in kaže odpor do šole. Na 

individualni uri večkrat pokaže stisko (jok), saj je snov pogosto prezahtevna, hkrati pa ima občutek, 

da se mora doma preveč učiti. Slabše se znajde v socialnih stikih 

                                                                                                        Zapisala: Irena Gabrovšek, Regina Zavec 

8. B razred 

Razrednik:  Sonja Videčnik 

Število dečkov:  9     Število deklic:  9  Skupaj: 18 

Obisk pouka:      97  % 

Število opravičenih izostankov: 258      Število neopravičenih izostankov: 11  Skupaj:  269 

Realizacija pouka v urah in v %:  

 SLJ MAT TJA LUM GUM GEO ZGO 

št. ur po predmetniku 122,5 140 105 35 35 52.5 70 

št. realiziranih ur 73 70 54 16 18 28 33 

v % 60 50 51 45 51 53 47 

        

 DKE FIZ KEM BIO TIT ŠPO Skupaj 

št. ur po predmetniku 35 70 70 52.5 35 70 892,5 

št. realiziranih ur 17 38 32 25 18 37 460 

v % 48 54 45 47 51,4 52,8 51,5 

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Odbojka SDE Jure B. Končan 4 

Odbojka SDI Tomaž Kern 1 

Nogomet SDI Tomaž Kern 2 
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Planinski krožek Mateja Istenič 2 

Prostovoljstvo Barbara Buh 5 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Proteusovo tekmovanje 1 0 0 0 

Preglovo tekmovanje 5 1   

Tekmovanje iz angleščine 10 6 0 0 

Zgodovinsko tekmovanje     

Geografsko tekmovanje  2   

Tekmovanje iz astronomije 3 1 0 0 

Vegovo tekmovanje /    

Tekmovanje iz angleške bralne značke     

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 2 0 0 0 

Tekmovanje za Zlato kuhalnico     

Stefanovo tekmovanje     

Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij     

Poročilo o delu v 8. B razredu: 

V 8. b je 18 učencev (9 deklic in 9 dečkov). V prvem ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2013/14 

so bili vsi učenci uspešni. Kar nekaj učencev je zelo sposobnih in nadarjenih.  

Izstopa več učencev, ki so se izkazali in so zelo uspešni in so tudi dosegli zelo lep uspeh.  

Po drugi strani bi izpostavila še dva učenca, ki sta bila manj uspešna.   

Učenec ima precej težav pri več predmetih vendar s trudom staršev, ki mu veliko pomagajo pri 

učenju, uspešno napreduje. 

Učenka ima odločbo o usmeritvi, a ima kljub individualni pomoči še vedno precej težav predvsem 

pri matematiki in zgodovini. Največ težav ima z organizacijo in pripravo na delo. Pri mnogih 

predmetih je deklica uspešnejša kot je bila v preteklosti. Dekličino počutje v razredu in njena 

samopodoba se je sicer v tem šolskem letu izboljšala in ima manj konfliktov s sošolci in učenci iz 

drugih razredov.  

Druga učenka ima tudi odločbo o usmeritvi. S pomočjo individualnih ur, ki jih izvaja učiteljica 

matematike uspešno napreduje. Pri angleščini dosega izredno dobre rezultate. Deklica je drugače 

vesela in precej zadovoljna, tudi v razredu se dobro počuti. 

Učenec ima status športnika. Izpostavila bi dejstvo, da je v zadnjem času njegov uspeh precej 

padel. S starši sem se o tem že pogovorila in tudi sami se zavedajo, da to ni ravno najbolj zaželeno 

in bodo o  ukrepih tudi sami še razmislili.     

Učenec ima status športnika. Učenec uspešno napreduje in se mu uspeh ni bistveno spremenil od 

uvedbe statusa. Deček bo imel predvidoma v začetku marca operacijo roke in bo nekaj časa 

odsoten. Starši zato naprošajo učitelje, da bi ustne ocene pridobili še pred operacijo.  



                                                                                          ______Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Zavoda OŠ Horjul v šolskem letu 2013/2014 

64 

  

Na splošno gledano, je v razredu precej otrok, ki zahtevajo posebno pozornost, kar občasno delo v 

razredu oteži in gre za razne pogovore in pojasnjevanja več časa, kot bi si učitelji želeli. Učenci so 

živahni, radoživi in vedoželjni, a včasih gredo čez mejo in jih je težko ustaviti.   

Na tem mestu bi predvsem izpostavila še enega učenca, ki je otrok, ki se občasno zelo nenavadno 

obnaša. Učitelji se z njegovim obnašanjem spopadamo na različne načine, bolj ali manj uspešno. 

Na začetku leta sem imela z mamo podroben pogovor a se stanje ni precej izboljšalo.   

Posebej bi izpostavila še težave učenke, ki je pri šolskem delu sicer zelo uspešna, a ima zaradi 

operacije roke težave z dolgotrajnim pisanjem.  Zdravnik je svetoval, da ima možnost podaljšanega 

časa pisanja, saj si lahko na ta način v času pisnega preizkusa roko malo spočije in nato nadaljuje s 

pisanjem. Deklica je pri športni vzgoji neocenjena. 

Starši redno in pridno obiskujejo govorilne ure in s šolo uspešno sodelujejo. 

Dnevi dejavnosti so bili izvedeni v skladu z LDN. 

Razredničarka: Sonja Videčnik 

Dodatna strokovna pomoč 

V razredu je deklica, ki je deležna dveh ur dodatne strokovne pomoči na teden s strani specialne 

pedagoginje in ene ure učne pomoči s strani učiteljice za angleščino. Obravnave potekajo 

individualno izven razreda, v času pouka in izven.  

Deklica ima rada šport. Sodeluje z mažoretami. Rada sodeluje pri organiziranju dogodkov. Sodeluje 

kot prostovoljka pri organiziranju in izvajanju bralne urice v 1. razredu. Razvijati je potrebno: 

področje organizacije, področje načrtovanja učenja, delovnih navad, osredotočanje in vzdrževanja 

pozornosti za šolsko delo, delovni spomin, učne strategije, samostojno delo z besedilom, uporabo 

pravopisa, samostojno oblikovanje besedil, osvajanje matematičnih znanj in osvajanje fizikalnih 

znanj. 

Zaradi težav na področju pozornosti, je delovni spomin slabši in zato tudi dolgoročno skladiščenje 

informacij ni zanesljivo – pogosto ima težave s priklicem. Zaradi opisanega primanjkljaja in 

nerednega domačega dela je učni napredek in napredek na področju primanjkljajev manjši, kot bi 

lahko bil. Dekličini cilji glede ocen so še previsoki. V razredu je sprejeta.   

                                                          Zapisala: Barbara Buh 

Učenka 8.b je deležna treh ur učne pomoči tedensko, ki jih izvajajo učitelji. Težave ima predvsem 

pri matematiki in delno pri angleščini, ki pa jih ob pomoči in z izjemno vestnostjo in rednim delom 

zelo uspešno premaguje. Obravnave potekajo individualno izven razreda v času pouka in izven.  

Učenka je zelo vestna, vztrajna in delavna, na ure dodatne učne pomoči prihaja vedno 

pripravljena. Zapiske v zvezku ima lepo urejene, redno opravlja domače naloge. Deklica ima 

primanjkljaje na področju razumevanja, slabše ima usvojene številske predstave. Pri računanju si 

pomaga s prsti, a je pri tem zelo natančna in se le poredko zmoti.  

Zapisala: Vesna Brezar, Marjeta Požru Krstid 
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9. A razred 

Razrednik:  

Število dečkov:    10  Število deklic: 14   Skupaj: 24  

Obisk pouka:   95,3  %   

Število opravičenih izostankov: 661         Število neopravičenih izostankov: 8    Skupaj:   669 

Realizacija pouka v urah in v %:  

 SLJ MAT TJA LUM GUM GEO ZGO 

št. ur po predmetniku 144 128 96 32 32 64 64 

št. realiziranih ur 96 70 53 17 17 35 34 

v % 67 55 55 49 49 55 53 

 
 
 
 

      

 DKE FIZ KEM BIO TIT ŠPO Skupaj 

št. ur po predmetniku  64 64 64  64 816 

št. realiziranih ur  37 32 32  34 457 

v %  59 50 50  53 56 

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Likovni krožek S.Sovre  

Mladinski pevski zbor I. Farkaš  

Nogomet SDI T. Kern 6 

Odbojka SDI T. Kern 3 

Odbojka SDE Jure B. Končan 6 

Ritmična gimnastika ŠD Bleščica  

Planinski krožek Mateja Istenič 2 

Prostovoljstvo Barbara Buh 3 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Proteusovo tekmovanje 16 7 2 2 

Preglovo tekmovanje 11 2   

Zgodovinsko tekmovanje  2 2  

Geografsko tekmovanje  3   

Področno tekmovanje v odbojki SDI     

Tekmovanje iz astronomije 6 2 0 0 

Vegovo tekmovanje /    

Angleška bralna značka     

Tekmovanje iz angleščine 14 5 1  

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 4 2 1 0 

Stefanovo tekmovanje      
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Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij     

Tekmovanje iz nemščine 1 1   

Nemška bralna značka     

Poročilo o delu v 9. A razredu:  

V  razredu je 24 učencev in učenk, 10 fantov in 14 deklic. Žal niso vsi uspešno zaključili prvega 

ocenjevalnega obdobja.  

Dva učenca imata negativno oceno in sicer iz biologije in kemije. 

 Dva učenca imata strokovno pomoč in s pomočjo individualnih ur dosegata lepe ocene 

Nekaj učencev je bilo resnično uspešnih v tem obdobju.  

Dve učenki  sta prejeli zlato priznanje na državnem tekmovanju iz biologije. V tem šolskem letu je 

je ena učenka prvič sodelovala pri tekmovanju iz nemščine in se je uvrstila na državno tekmovanje, 

ki bo potekalo meseca marca. Ostali rezultati so vidni iz zgornje tabele. 

 Izvedli smo vse ND,ND IN ŠD, ki so bili planirani.  

Prav tako smo zelo uspešno izvedli novoletni ples s srečelovom. Pridobljeni denar bo porabljen za 

valeto.  

 Vsako sredo poteka za 9.a razred učna ura za medsebojno pomoč in moram jih zelo pohvaliti, saj v 

njej sodelujejo v večini, kar je zelo koristno za medsebojne odnose.  

Učenci so zelo uspešni v sodelovanju s parlamentom. Prav tako smo veliko sodelovali z go. 

psihologinjo, glede vpisa v SŠ.  

Morebitne probleme pozitivno rešujemo sproti.  

Obisk staršev na pogovornih urah in roditeljskemu sestanku je bil izredno visok. 

 Razred je izredno živ in dinamičen. Vsako minuto izkoristim za druženje z njimi, za  

in nasvete, saj se zavedam, da je  njihov čas odhoda iz  šole zelo blizu. 

                                                                                 Razredničarka: Regina Zavec 

Pomoč šolske svetovalne službe  

 V povezavi s poklicno orientacijo je potekalo več pogovorov z učenci, tudi o učenju in drugih 

področjih osebnosti. 

Zapisala: Marjeta Požru Krstid  

Dodatna strokovna pomoč 

 Ena učenka je z odločbo opredeljena kot dolgotrajno bolan otrok. Dodatna strokovna pomoč v 

obsegu dve uri tedensko je bila namenjena učenju sprejemanja in izražanja čustev, spodbujanju 

komunikacije z vrstniki, krepitvi pozitivne samopodobe in identifikaciji poklicnih ciljev. Učenka je 

bistveno napredovala glede prevladujočega (pozitivnega) razpoloženja, širjenja svojih aktivnih 

interesov in mreže socialnih stikov. Učno je zelo uspešna. 

Zapisala: Marjeta Požru Krstid  
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 En učenec je z odločbo opredeljen kot otrok s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. 

Dodeljena mu je bila učna pomoč učiteljev v obsegu 3 ure tedensko, ob kateri je bil učenec pri 

vseh šolskih predmetih uspešen. 

Zapisala: Marjeta Požru Krstid  

En učenec ima dodatno strokovno pomoč pri angleščini. Ure se izvajajo redno. Učenec ima težave z 

zapisom besedila, saj piše zelo nečitljivo in izpušča črke. Pri urah se učenec trudi in tudi reši vse 

zadane naloge. Pri ustnem delu je učenec zelo dober. Dosega več, kot minimalne cilje znanja.  

Zapisala: Regina Zavec 

En učenec ima dodatno strokovno pomoč pri matematiki, ki jo izvajam enkrat tedensko po eno 

šolsko uro. Učenec ima težave z zapisom, saj piše slabo čitljivo. Potrebuje veliko spodbude  in 

nadzora, da opravi zadano nalogo. Računske operacije so dobro utrjene in učenec dobro logično 

sklepa. Težave ima z zapisom postopkov in potekom nalog. 

Zapisala: Saša Kopač Jazbec 
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POROČILO O REALIZACIJI PEDAGOŠKEGA DELA V VVE 

PREDSTAVITEV PROGRAMA VRTCA  

Vrtec deluje po Kurikulu za vrtce, ki je nacionalni dokument in predstavlja strokovno podlago za 

delo v vrtcih. Na izvedbenem nivoju v dveh skupinah v Kurikul vnašamo elemente pedagogike 

montessori in skušamo s pomočjo le-te uresničevati cilje in načela Kurikula. Prav tako smo v ostalih 

šestih skupinah zadnja štiri leta pod vodstvom Pedagoškega inštituta obogatili izvajanje Kurikula s 

pomočjo metodologije Korak za korakom.  

 

PREDSTAVITEV SKUPIN  

Gosenice 

V novembru in mesecu decembru so se naši skupini priključili še trije otroci, tako, da je sedaj 

skupina polna. Vsi trije novinci so se lepo in hitro brez večjih težav vključili v skupino. Starejši otroci 

so do njih zelo pozorni in sočutni. Vsak otrok je edinstvena oseba z individualnimi željami, 

potrebami, načinom in tempom razvoja ter individualno osebnostjo. S sodelavko se trudiva, da v 

skupini prevladuje prijetna klima, v kateri se otroci počutijo varne in sprejete. Sledimo zastavljenim 

prednostnim nalogam, s poudarkom na jeziku, gibanju, spodbudnem okolju in spremljanju 

otrokovega razvoja oz. posebnih potreb otrok. 

Pri jeziku je zelo pomembno, da spoznavamo veliko besed in se sproti učimo novih. Skupaj s starši 

podpirava otrokovo učenje jezika tako, da jasno izgovarjava besede in govoriva v celih stavkih ob 

vsaki priložnosti, nikoli pa ne na silo. Pozorni sva na reakcijo otrok v komunikaciji z njimi. Veliko se 

igramo z rokami, prstki (bibarije), igre na kolenu, ki spodbujajo otrokovo gibčnost. Telesni stik z 

odraslim pa daje otrokom občutek varnosti in zaupanja. S ponavljanjem teh besed pa otroci 

pridobivajo na samozavesti. Otroci zelo radi gledajo slikanice in poslušajo pravljice ob katerih 

prepoznavajo živali, jih po svoje poimenujejo oz. jih že pravilno poimenujejo. S pomočjo najinih 

vprašanj postopoma spoznavajo pridevnike. Glagoli so otrokom bližji, saj radi opazujejo dogajanja 

in jih posnemajo. Najina naloga je, da jim poveva, kaj delamo. 

Že v novembru so shodili tudi najmlajši otroci. Dobro se zavedajo svojih moči v nogah in raziskujejo 

vse kar jim je na dosegu rok. Postajajo samozavestni in veseli, ko se opirajo na stol in ga porivajo 

pred seboj. Radi imajo gibalne igre ob katerih ob najini pomoči plezajo, hodijo in si ogledujejo svet 

pod seboj. Igre z žogicami in žogami otroke zelo navdušujejo. Mlajši otroci bi jih imeli radi čim več 

zase, starejši pa žoge že podajajo in jih prepuščajo drugim. Na velikih gumijastih žogah pa so se 

otroci sprostili in si razvijali moč, gibljivost in ravnotežje. Vedno smo poskrbeli za varno okolje in 

seznanjali otroke z možnimi nezgodami. Otroci uživajo ob posnemanju dogajanja okrog njega. 

Razumejo že lažja navodila za opravljanje nalog (pospravljanje igrač, stola za seboj, brisanje 

mize...). Pridno vadimo hojo ob vrvici in si pridobivamo izkušnje za spomladanske sprehode v 

bližnjo okolico vrtca. Izkoristili smo lep zimski dan za sprehod na snegu na travniku ob vrtcu in kar 

nekaj dopoldnevov prebili na terasi ob toboganu, poganjalčki in opazovanjem dogajanja ob vrtcu.  
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Z ustreznimi in raznovrstnimi materiali se trudiva pripraviti otrokom prijetno in spodbudno okolje 

na vseh področjih kurikula, ob katerih bodo otroci prihajali do novih znanj in spretnosti. 

Vzgojiteljica: Vanja Šubic 

Pomočnica vzgojiteljice: Nina Kužnik 

Kresnice 

Otroci so se v času od septembra privadili na bivanje v vrtcu. Spoznali so rutino in sprejeli  

določena pravila. V skupini se vsak dan srečuje 18 otrok, en otrok pa se nam bo predvidoma 

pridružil pomladi. Otroci so, ne glede na starostno razliko, napredovali v samostojnosti. Opažava, 

da rutina poteka veliko hitreje, saj so bolj samostojni pri obuvanju in oblačenju, opravljanju 

higienskih potreb…. Kot velik napredek štejemo dejstvo, da plenico potrebuje le še en otrok v 

skupini, ostali svoje potrebe opravljajo na stranišču. Veliko nam pomeni, da lahko od oktobra 

naprej hodimo na sprehode. Seveda za sprehod še potrebujemo vrvico. Opažava, da so otroci 

sočutni drug do drugega, si radi pomagajo in so po opravljeni nalogi zelo zadovoljni. Pogosto 

poudarjava pomen prijateljstva in solidarnost. Dejavnosti v skupini potekajo v skladu z letnim 

delovnim načrtom, prav tako tudi obogatitvene dejavnosti.  

Starši so se v veliki meri udeležili roditeljskih sestankov v začetku leta, mesečnih pogovornih ur, v 

mesecu novembru pa smo izvedli tudi večer z očeti. 

Delo z otroki je prijetno. 

Vzgojiteljica: Andreja Naglič Kumer 

Pomočnica vzgojiteljice: Renata Tominec 

Mravlje 

V skupini mravlje je 14 otrok (10 dečkov in 4 deklice). Dve deklici sta v skupino prišli iz skupine 

Žabic. Otroci se med seboj dobro razumejo. Delo v skupini poteka po letnem delovnem načrtu. V 

ospredju imamo seveda povdarek na prednostnih nalogah in ciljih, ki smo si jih zastavili v našem 

vrtcu. Med seboj pa se prepletajo vsa področja kurikula; narava, umetnost, matematika, družba, 

jezik in gibanje. 

V mesecu septembru smo veliko časa posvetili spoznavanju nove igralnice, urejanju kotičkov, 

praznovali smo rojstne dneve otrok, ki so praznovali med počitnicami. Spoznavali smo zelišča, sušili 

smo jih v šopkih, ki smo jih obesili na vrvico v kotičku. Poleg tega smo okušali sadje in zelenjavo. 

V mesecu oktobru smo sodelovali na delavnicah ob tednu otroka, ki smo jih pripravili po skupinah. 

Izvajali smo dejavnosti s področja gibanja; vadbene ure v telovadnici, gibanje na prostem ter 

dejavnosti s področja narave; spoznavanje gozda in živali.Poleg tega smo imeli v sodelovanju s 

starši kostanjčkov piknik in bučijado.  

V mesecu novembru smo imeli tradicionalni slovenski zajtrk. Kot vsako leto smo se tudi letos 

fotografirali in izdelovali voščilnice za novo leto. V jutranjih krogih smo veliko poslušali pravljice in 

prepevali pesmice. 
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V decembru so bile ustvarjalne delavnice za otroke in starše, ki so vedno odlično obiskane.Obiskali 

so nas lutkarji iz skupine Fru – fru, ki so nam zaigrali lutkovno predstavo Krtek Zlatko ter koledniki 

in dedek Mraz, ki nas je razveselil z novimi igračami. 

V mesecu januarju smo spoznavali različna vozila, osnovne barve in likovno ustvarjali, plesali ob 

poslušanju glasbe, prepevali pesmice  in se igrali z žogami. 

Vseskozi potekajo tudi dejavnosti v okviru projekta Mali sonček. 

Vzgojiteljica: Barbara Rožmanec 

Pomočnica vzgojiteljice: Alenka Kovačič 

Žabice 

Smo skupina Žabice, v katero je v prvih treh mesecih šolskega leta postopoma prišlo 14 otrok. 

Sedaj skupino obiskuje sedem dečkov in enako število deklic. Smo med najmlajšimi v našem vrtcu. 

Potrebovali smo več mesecev, da smo premagali uvajalne stiske, se navadili drug na drugega in se 

vključili v ritem vrtčevskega vsakdana. V tem času smo najbolj potrebovali objem, nasmeh in 

nežnost. Zbiranje na jutranjem krogu otrokom daje občutek stalnega ritma in varnosti. Otroci so 

razvili čut, da pripadajo skupini. Vsi otroci sedaj pogumno stopajo proti vrtcu ter se veselijo novih 

znanj in uspehov. Otroke ponujeno okolje nagovarja k novim izzivom, raziskovanju in učenju, 

postopoma razumevajo in upoštevajo pravila v skupini. Otroci postajajo samostojnejši pri 

hranjenju in ostalih aktivnostih pri skrbi za sebe, nekaj otrok se je že navadilo na opravljanje 

fizioloških potreb na stranišču. 

Veliko jim pomeni tudi pogovor, glasba in trenutki, ko izvajamo prstne igre. Ob omenjenih 

dejavnostih se otroci počutijo varno in zadovoljno, hkrati širijo svoj besedni zaklad, se učijo 

poslušanja ter razvijajo govor. 

Velik poudarek namenjamo razvijanju grobe motorike, saj so otroci v obdobju, ko gibanje 

potrebujejo in je to osnova za njihov nadaljnji intelektualni razvoj. Če nam je vreme le naklonjeno 

se gibamo na terasi, večkrat telovadimo in se sproščamo v telovadnici. Pred se tem vsakokrat 

urimo v hoji po stopnicah. Občasno izvajamo tudi krajše sprehode v okolici vrtca. V skupini sedaj 

vsi otroci že hodijo. 

Vzgojiteljica: Tjaša Janša 

Pomočnica vzgojiteljice: Ema Marolt 

Pikapolonice 

Delo v skupini Pikapolonice poteka v skladu s cilji Kurikuluma ob upoštevanju načel, ki jih narekuje 

Kurikulum za vrtce in v skladu z letnimi časi ter prazniki. 

V skupini Pikapolonice je 19 otrok, 12 je deklic, 7 dečkov. Najstarejša deklica je dopolnila 4 leta 

februarja, najmlajša pa bo stara 3 leta aprila 2014.  

Skupina je prijetna in otroci se dobro razumejo.  
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V skupino je vključena slabovidna deklica z odločbo o usmeritvi. Deklica je enkrat na 14 dni 

vključena v vrtec na Zavodu za slepo in slabovidno mladino, enkrat tedensko pa jo obiskuje v 

našem vrtcu defektologinja iz istega zavoda. 

Delo v tej skupini je zelo prijetno. Otroci so samostojni, radovedni in pripravljeni na sodelovanje. 

Posebej viden je napredek na področju govora, nekateri otroci le potrebujejo več spodbud. Tudi na 

ostalih področjih razvoja napredujejo ustrezno svoji starosti. V letošnjem letu s sodelavko 

namenjava nekaj več pozornosti gibalnemu razvoju ter dejavnostim s področja jezika. Izhodišča za 

načrtovanje iščeva med otroki. S podrobnim in sistematičnim opazovanjem otrok lažje izbirava 

igrače za spontane dejavnosti in iščeva cilje dejavnosti. Ob spremljanju njihovega razvoja, 

poznavanju kurikula in vključevanju aktualnih dogajanj je tem za načrtovanje dovolj.  

Obogatitvene dejavnosti smo izvajali skladno z LDN, tudi projekte izvajamo v zastavljenih okvirjih. 

Vzgojiteljica: Maja Rebolj 

Pomočnica vzgojiteljice: Andreja Jereb 

Dodatna strokovna pomoč 

Ena deklica iz skupine Pikapolonice obiskuje dodatno strokovno pomoč v obsegu ene ure na teden. 

Dodatno strokovno pomoč izvaja mobilna tiflopedagoginja. Poleg tega deklica enkrat na štirinajst 

dni za en dan obiskuje vrtec na Zavodu za slepo in slabovidno mladino, kjer se dodatna strokovna 

pomoč izvaja v razširjenem obsegu.  

                                                                                                Zapisala: Majda Keršmanec 

Individualna pomoč v sklopu svetovalnega dela 

Pomoč potrebuje en deček s težavami na področju govornega razumevanja, govornega izražanja in 

samostojnosti. Deček je v postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. 

                                                                                                  Zapisala: Marjeta Požru Krstid 

Murni  

V skupini » Murnov« je štiriindvajset otrok; od tega  štirinajst dečkov in deset deklic. Pet novih 

otrok, ki so k nam prišli septembra, se je uspešno vključilo v naše življenje. Ker je v  tej starosti za 

otroke zelo pomembna socializacija, se otroci med seboj  ves čas zelo radi igrajo in družijo  tako, da 

so se med njimi  razvile prave prijateljske vezi, ki jim zelo veliko pomenijo. Občasno se pojavljajo v 

njihovih odnosih  zaradi različnih interesov tudi konflikti, ki smo jih s skupnimi močmi včasih tudi 

skupno uspešno razreševali. Igra otrok poteka v pripravljenih kotičkih, ki jih glede na teme sprotno 

dograjujeva, tako, da dejavnosti v njih spodbujajo razvoj otrok in jim predstavljajo nov izziv za 

raziskovanje, ustvarjalnost in učenje. Glede na to, da imajo grobo motoriko že dobro razvito, je 

letos poudarek na razvijanju fine motorike, kar je priprava za otrokove predpisalne sposobnosti.  

Otroke zelo zanimajo črke, ki sva jim jih predstavili in jih nekateri  že zapisujejo. Ker imamo letos 

poudarek na dejavnostih s področja gibanja, smo zaenkrat šli na izlet na Slivnico in imeli smučarski 

tečaj v Šentjoštu.  Naš drug poudarek je na dejavnostih s področja jezika, saj je govor pri otrocih 

zelo napredoval in se med seboj ves čas pogovarjajo in pripovedujejo o sebi in to še dodatno 
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razvijava z govornimi nastopi - Ciciuhcem, kjer otrok pripoveduje svojo pravljico. Občasno hodimo 

tudi v knjižnico, kjer si sposodimo slikanice, ki jih v vrtcu prebiramo v pravljičnem kotičku, saj 

želiva, da bi otrokom knjige veliko pomenile in bi bogatile njihovo življenje. V vsem tem času so 

otroci uživali ob različnih dejavnostih, ki so bile vezane tudi na letne čase, praznike in interese 

otrok . Čaka nas še veliko lepih stvari, ki jih bomo v tem šolskem letu  še spoznali, tako da bo naše 

skupno življenje v vrtcu čimbolj prijetno in nam bo ostalo v lepem spominu. 

                                                                         Vzgojiteljica: Irena Kušar 

                                                                         Pomočnici vzgojiteljice: Karmen Sečnik, Barbara Popit 

Čebele  

V skupini Čebel je 21 otrok, 10 dečkov in 11 deklic, ki štejejo od 4 do 6 let; natančneje je v njej 1 

otrok letnika 2007, 11 otrok letnika 2008 in 9 otrok letnika 2009. 

Otrokove spretnosti, znanje in navade skušava spodbujati in jih utrjevati z elementi pedagogike 

montessori, ki jih vnašava v izvedbeni kurikul. 

Uresničujemo cilje iz letnega delavnega načrta in sicer: spodbujanje samostojnosti, spodbujanje 

navdušenja za učenje, spodbujanje spoštovanja do sebe, soljudi in okolja ter reševanje težav na 

miren način s pogovorom. 

Delo v skupini poteka individualno in skupinsko. V času individualnega dela si otroci svobodno 

izbirajo dela, ki so ustrezna njihovemu razvoju. Glede na to načrtujeva dejavnosti in pripravljava 

materiale za vsakega otroka posebej. Otroci si najpogosteje izbirajo materiale s področja jezika, 

tako da 10 otrok pozna velike tiskane črke, nekaj otrok pa tudi male tiskane in pisane. Sedem otrok 

bere od tega 4 berejo krajše povedi in razumejo njihov pomen. Otroci morajo še utrjevati pravilen 

zapis črk in orientacijo na listu. Trije otroci imajo še slab triprstni prijem. V skupini so trije otroci, ki 

imajo težave pri izgovorjavi; eden izmed njih menja med seboj naslednje črke č-k, d-g, r-j, ž-g, l-j. 

Števila do 10 pozna 17 otrok. Štirje otroci ne prepoznajo še vseh simbolov od 1 do 9; med njimi so 

3, ki gredo septembra v šolo.  

V času skupinske dejavnosti, se z otroki gibamo na črti ob petju pesmi in bansov, se pogovarjamo o 

temah, ki večinoma izhajajo iz otrok, se učimo otroških pesmi, dramatizacij, …  

V sklopu sodelovanja s starši otroci v vrtec prinašajo cvetje, oprano perilo, najljubšo pravljico, 

bralni nahrbtnik ter skrivnostni predmet. V novembru smo imeli Večer z očeti, kjer  je bila 90% 

udeležba in v februarju Večer z mamami, kjer je bila 95% udeležba. 

Vzgojiteljica: Barbara Čepon 

Pomočnik vzgojiteljice: Tomaž Kužnik 

Neposredno delo svetovalne službe v skupini 

Enkrat tedensko – ob torkih od 10. do 11.15. ure poteka izvajanje vaj za razvijanje grafomotorike, 

vidne in slušne pozornosti, vidnega in slušnega razločevanja in številskih predstav. 

                                                                                      Zapisala: Marjeta Požru Krstid  
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Metulji 

V skupino Metulji je vključenih 24 otrok. Otroka novinca, ki sta v septembru vstopila v skupino, sta 

imela v uvajalnem obdobju težave (domotožje, jok). Le-te je en otrok uspešno premagal in se lepo 

vklopil v življenjski utrip skupine, drugi otrok pa ima občasno še težave, zlasti po večdnevni 

odsotnosti. 

Delo v skupini poteka po nacionalnem dokumentu Kurikulum za vrtce, ki vključuje dejavnosti s 

področij: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava,matematika. V delo v skupini vključujemo tudi 

elemente programa Korak za korakom. Izbira med različnimi dejavnostmi in vsebinami otrokom 

omogočajo razvoj, so jim v veselje in ob njih doživljajo uspehe. 

V tednu otroka smo se družili, igrali in sodelovali v lutkovnih, plesnih, likovnih delavnicah, 

dramatizaciji ter igrah z baloni in milnimi mehurčki. 

Odzvali smo se na vabilo sokrajanke in si ogledali njen sadovnjak, sodelovali pri obiranju sliv, jih 

pokušali in se z njo pogovarjali o njihovi uporabi oziroma predelavi. Na Lesnem Brdu smo obiskali 

sadjarja. Ogledali smo si njegov sadovnjak, stiskanje jabolk v jabolčni sok in shranjevanje jabolk v 

hladilnici. Jabolčni sok in jabolka so otroci tudi pokusili. 

Ostalim skupinam smo se pridružili na kostanjevem pikniku. Kostanj zanj smo nabrali v gozdu, 

nekaj pa so ga otroci prinesli od doma.  

Imeli smo tradicionalni slovenski zajtrk. V vrtcu so nas obiskali čebelarji in otrokom predstavili 

svojo dejavnost. 

Otroci radi pripovedujejo pravljice in pesmi, ki jih skupaj s starši berejo doma ter so v projektu 

Ciciuhec zelo aktivni in uspešni. V okviru projekta smo obiskali tudi knjižnico v kraju, kjer je 

otrokom knjižničarka povedala pravljico ter jim zastavila nekaj ugank. 

V projektu Mali sonček smo izvedli mini kros in v sodelovanju s Planinskim društvom Horjul odšli 

na planinski izlet na Slivnico. 

V mesecu novembru smo obiskali varovance doma starejših občanov ter jim popestrili dan z 

dramatizacijo pravljice Pod medvedovim dežnikom.  

Starše smo povabili na obisk razstave razsvetljenih strahcev iz buč ter na praznične delavnice v 

prednovoletnem času. Z materiali in sredstvi so nam starši omogočili izpeljavo različnih dejavnosti: 

dan sadja in zelenjave, praznovanje rojstnih dni, postavitev knjižnega kotička, kotička za 

oblikovanje z umetno maso… 

Ogledali smo si lutkovno predstavo Krtek Zlatko v vrtcu in Zverjasec v Lutkovnem gledališču 

Ljubljana. Za kulturni praznik smo sodelovali pri izvedbi prireditve v vrtcu. 

Na zimskem športnem dnevu smo se drsali z vrečami po zasneženem bregu, se kepali in igrali 

druge igre na snegu. Na smučišču v Šentjoštu se je 18 otrok udeležilo smučarskega tečaja. 

Sodelovali smo v dobrodelni akciji Podarite nam modro srce. 

                                                                        Vzgojiteljica: Marinka Batagelj 

                                                                        Pomočnici vzgojiteljice: Urška Šuštar, Bojana Lapadatovič 
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Neposredno delo svetovalne službe v skupini 

Enkrat tedensko – ob četrtkih od 10. do 11.15. ure poteka izvajanje vaj za razvijanje grafomotorike, 

vidne in slušne pozornosti, vidnega in slušnega razločevanja in številskih predstav. 

                                                                                                      Zapisala: Marjeta Požru Krstid  

Individualna pomoč svetovalne službe  

Posvetovanje s starši dveh otrok glede odložitve vpisa v 1. razred in nadaljnjega spodbujanja 

otrokovega razvoja.  

                                                                                                     Zapisala: Marjeta Požru Krstid  

PRISOTNOSTI OTROK V VVE V ŠOLSKEM LETU 2013/14 

 

mesec št. dni Gosenice Kresnice Mravlje Žabice Pikapolonice Murni Čebele Metulji 
% 

prisotnih 
 

september 21 83 68 78 75 82 87 79 87 80 

oktober 22 89 83 89 71 86 76 89 89 84 

november 20 82 84 87 67 90 82 96 87 84 

december 20 63 63 78 69 75 70 71 80 71 

januar 22 71 75 77 82 87 82 90 87 81 

februar           

marec           

april           

maj           

junij           

julij           

avgust           

 
78 75 82 73 84 79 85 86 80 

skupna prisotnost v % 

 

SODELOVANJE S STARŠI  

Sodelovanje s starši, poleg vsakodnevnih izmenjav informacij ob prihodu in odhodu otroka, poteka 

na roditeljskih sestankih, pogovornih urah ter drugih oblikah druženja otrok, staršev in vzgojiteljev. 

Posebej dobro obiskane so bile različne dejavnosti, kjer poskušamo strokovni delavci čim bolj 

približati staršem utrip vsakodnevnega dogajanja v vrtcu. Starši se z veseljem udeležujejo različnih 

delavnic, večerov z očeti in mamami, nastopov njihovih otrok, zaključnih srečanj in izletov ... 

Praviloma so bili odsotni le, če njihovega otoka tisti dan zaradi bolezni ni bilo v vrtcu. 
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Prisotnost staršev na različnih dejavnostih 

 Gosenice Kresnice Mravlje Žabice Pikapolonice Murni Čebele Metulji 
% 

prisotnih 

Večer z očeti  84     95  90 

Večer z mamami       90   

Novoletne delavnice 64  93 93 74 92  83 83 

Pomladanske 
delavnice 

         

Zaključno srečanje          

skupaj prisotnost v 
% 

        

Prisotnost staršev na roditeljskih sestankih in pogovornih urah 

 
Uvodni rod. 

sestanek 
2. roditeljski 

sestanek 
3. roditeljski 

sestanek 
Pogovorne ure 

povprečen obisk v 
% 

Gosenice 86 -  26  

Kresnice 100 68  23  

Mravlje - 93  36  

Žabice 92 69  31  

Pikapolonice - 84  16  

Murni - 70  18  

Čebele - 86  36  

Metulji 100 83  26  

skupaj prisotnost v    % 94,5 79  26,5 

PREDSTAVITEV PROJEKTOV 

NASLOV PROJEKTA SODELUJOČE SKUPINE 

Korak za korakom Gosenice, Mravlje, Žabice, Pikapolonice, Murni, Metulji 

Uvajanje elementov pedagogike montessori v Kurikul Kresnice, Čebele 

Spremljanje otrokovega razvoja Čebele 

Sodelovanje z Domom starejših občanov vse skupine 

Zdrav vrtec vse skupine 

Punčka iz cunj Pikapolonice, Metulji, Murni 

Varno s soncem vse skupine 

Vsak dan ena pravljica Gosenice, Pikapolonice, Žabice 

Najljubša pravljica Čebele 

Bralni nahrbtnik Kresnice, Čebele 

Potovanje s Piko Mravlje 

Ciciuhec Murni, Metulji 
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Mali sonček Kresnice, Mravlje, Pikapolonice, Murni, Čebele, Metulji 

Tek podnebne solidarnosti vse skupine 

Podajte nam roko vse skupine 

DODATNE DEJAVNOSTI 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI 

V dopoldanskem času poleg renega vzgojno-izobraževalnega dela potekajo številne obogatitvene 

dejavnosti. Otrokom tako poskušamo ponuditi čim več pestrih in zanimivih dejavnosti, ki obogatijo 

njihovo bivanje v vrtcu. 

Obogatitvene dejavnosti po mesecih 

MESEC DATUM DEJAVNOST 
IME SKUPINE, KI JE 
SODELOVALA PRI 

DEJAVNOSTI 

SEPTEMBER 25. 9. 2013 Dan sadja in zelenjave vse skupine 

OKTOBER 
 

7. 10. do 11. 10. 2013 Dejavnosti ob tednu otroka vse skupine 

21. 10. do 25. 10. 2013 Bučijada vse skupine 

15. 10. 2013 Kostanjčkov piknik vse skupine 

23. 10. 2013 Dan poklicev vses kupine 

 
NOVEMBER 

7. 11. 2013 
Jesenski planinski izlet na Slivnico v 
sodelovanju s Planinskim društvom 

Metulji, Murni, Čebele 

15. 11. 2013 Tradicionalni slovenski zajtrk vse skupine 

22. 11. 2013 Obisk Narodne galerije Murni, Metulji, Čebele 

27. 11. 2013 in 28. 11. 2013 Večer z očeti Kresnice, Čebele 

DECEMBER 9. 12. do 11. 12. 2013 
Ustvarjalne delavnice za otroke in 
starše 

Gosenice, Mravlje, Žabice, 
Pikapolonice, Murni, Metulji 

DODATNA DEJAVNOST IZVAJALEC  
ŠTEVILO PRIJAVLJENIH 

OTROK 

Plesne urice Nataša Beltran 23 

Gibalne urice ŠD Ekstrem 13 

Tečaj angleškega jezika Regina Zavec 12 

Smučarski tečaj ŠD Šentjošt 40 

Tečaj rolanja ŠD Ekstrem  
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17. 12. 2013 
Lutkovna predstava Krtek Zlatko v 
vrtcu (gledališče Fru-fru) 

vse skupine 

18. 12. 2013 Obisk dedka Mraza  vse skupine 

JANUAR 
 

januar in februar 2014 Zimski športni dan vse skupine 

31. 1. 2014 
Lutkovna predstava Zverjasec  v 
Lutkovnem gledališču v Ljubljani 

Kresnice, Pikapolonice, 
Murni, Čebele, Metulji 

FEBRUAR 

10. 2. 2014 Prireditev ob kulturnem prazniku vse skupine 

12. 2. do 18. 2. 2014 Smučarski tečaj v Šentjoštu Čebele, Murni, Metulji 

februar 2014 Dan eksperimentov vse skupine 

13. 2. 2014 in 26. 2. 2014 Večer z mamami Kresnice, Čebele 

13. 2. 2014 Podarite nam modro srce vse skupine 

 

September je bil uvajalni mesec. Poskušali smo storiti kar največ, da bi začetne uvajalne težave 

otrok, ki so šele pričeli obiskovati vrtec, čim hitreje minile. Veliko časa smo namenili 

medsebojnemu spoznavanju in pripravi prostora, v katerem se bodo otroci dobro počutili.  

Prihod jeseni smo praznovali z dnem sadja in zelenjave, v katerem smo bili ustvarjalni predvsem na 

kuharskem in likovnem področju. Ob tej priložnosti smo nekaj zelenjave nabrali tudi na našem 

zelenjavnem vrtu, ki so ga preko leta urejali otroci s svojimi vzgojitelji.  

Konec meseca smo v popoldanskem času pričeli s tečajem angleškega jezika in plesnimi ter 

gibalnimi uricami v organizaciji in izvedbi zunanjih sodelavk. 

Oktober smo pričeli z dejavnostmi ob tednu otroka. Zvrstilo se je več različnih delavnic in 

prireditev, v katerih so se družili in sodelovali otroci iz vseh skupin v našem vrtcu. V lutkovni 

delavnici smo otrokom lutke pričarali kar na njihove prstke in dlani. Otroci so potem pripravili 

prave predstave ali pa se z lutkami le pogovarjali. Tudi najmlajšim so narisani palčki izvabili nasmeh 

na obraz, najstarejši otroci pa so z lutkami zapeli nekaj pesmic. V likovnih delavnicah, ki so bile 

letos nadvse pestre, so otroci lahko izdelovali trganko z jesenskimi motivi, oblikovali iz slanega 

testa, izdelovali frotaž iz jesenskih listkov in si izdelali prave gozdne krone. Posebno pozornost sta 

pritegnili delavnici, kjer so lahko napihovali velikanske milne mehurčke in se igrali različne igre z 

baloni. Plesna delavnica je otroke popeljala v svet pesmi in plesa. Skupina Metulji pa nam je teden 

popestrila z dramatizacijo pravljice Pod medvedovim dežnikom.  

Najbolj odmevna skupna dejavnost v tem mesecu je bila prav gotovo bučijada, ki smo jo pripravili 

že peto leto zapored. V mlajših skupinah so otroci buče opazovali, jih kotalili v krogu, se z bučami 

igrali skrivalnice in jih prevažali s samokolnico in drugimi vozili. V starejših skupinah pa so se buče 

spreminjale v različne živali, vozila, hišice, svetilke in strahce. Ravno nad njimi so bili otroci najbolj 

navdušeni in so komaj čakali večera, ko smo strahcem in drugim izdelkom s prižganimi svečkami 
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pričarali pravljično vzdušje. Ob ustvarjanju pa se je po vrtcu širil prijeten vonj po bučnih sladicah, ki 

so nastajale po skupinah. Letošnja Bučijada je bila zelo dobro obiskana tako s strani staršev kot 

ostalih krajanov. Otroci so se razveselili srečanja s prijatelji in se z njimi poveselili na parkirišču 

vrtca. Marsikdo je ob ogledu razstavljenih izdelkov obudil spomin na otroštvo in še kako dobro 

razumel navdušenje in razposajenost malčkov ob razsvetljenih strahcih. 

En dan v mescu oktobru je po vsem vrtcu dišalo po pečenem in kuhanem kostanju. Tradicionalni 

kostanjčkov piknik je ves vrtec združil v prijetnem druženju in okušanju sladkega kostanja. 

Vajo evakuacije, ki smo jo načrtovali izvesti v dopoldanskem času, smo zaradi slabega vremena 

prestavili na pomladanski čas. 

V mescu oktobru so nas obiskali tudi devetošolci, ki so želeli podrobneje spoznati poklic 

vzgojiteljice in delo v vrtcu. Tisti, ki jih je delo z otroki še posebej pritegnilo, so z nami preživeli kar 

dva dopoldneva.  

V novembru se je tudi naš vrtec pridružil vseslovenski akciji Tradicionalni slovenski zajtrk. Projekt 

je nastal na pobudo Čebelarske zveze Slovenije. Otroci so imeli ta dan za zajtrk kruh, maslo, med, 

mleko in jabolko – vse slovenskega porekla. Obiskala sta nas čebelarja, ki sta otrokom na zanimiv 

način predstavila življenje čebel in delo čebelarjev.  

V sodelovanju s Planinskim društvoma smo se z otroki treh najstarejših skupin odpravili na pohod 

na Slivnico. Prav ti otroci so obiskali tudi Narodno galerijo. Vodička je otrokom ob pravljici Gal v 

galeriji predstavila ustanovo. Osredotočili so se na nekaj umetniških del in na njih iskali rožo, živali, 

snežinke, lovca s puško, drsalce, deklice, ki plešejo. S pomočjo stvari, ki so otrokom blizu, jim je 

vodička približala umetniška dela v celoti.  

V skupini Čebele in Kresnice so pripravili večer z očeti, kjer so imeli otroci priložnost svojim očkom 

pokazati, kako preživljajo dneve v vrtcu, kaj radi počnejo in kaj vse že znajo.  

Decembra nas zima kar ni hotela obiskati, pa vendar nam je bilo podarjenih kar nekaj čudovitih dni 

s soncem, ivjem in slano. Zadnji mesec v letu so tako zimske dejavnosti nadomestile ustvarjalne 

delavnice, v katerih so otroci skupaj s starši izdelovali voščilnice, okraske za smrečico in druge 

uporabne izdelke. Tako kot vsako leto se je delavnic udeležila večina staršev. Otroci so ob skupnem 

ustvarjanju uživali in spoznavali pomen sodelovanja in dobrega počutja ob druženju z odraslimi v 

vrtcu. 

Tudi brez gledaliških predstav v tem času ne gre. Obiskalo nas je gledališče Fru – Fru s predstavo 

Krtek Zlatko. Obiskali so nas tudi koledniki iz šole in nam z glasbo in petjem zaželeli vse dobro v 

novem letu. Otroke je glas instrumentov spodbudil k pozibavanju, petju in plesu. S koledniki je 

prišel težko pričakovani dedek Mraz. Star mož, s sivo brado in kučmo na glavi je obiskal vsako 

skupino. V darila na saneh so bile uprte oči čakajočih otrok. Po obdarovanju je dedek Mraz z otroki 

poklepetal in z njimi zapel. Še posebej smo se razveselili njegove obljube, da nas naslednje leto 

spet obišče. 

Tudi januarja smo težko čakali kdaj nas bo zima obdarila s snegom. Ko ga je konec meseca le 

zapadlo nekaj centimetrov, smo se predali zimskim radostim.  
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V Lutkovnem gledališču v Ljubljani smo si zadnji dan januarja ogledali lutkovno predstavo 

Zverjasec. Tistim najmlajšim, ki so se prvič podali z nami na pot v Ljubljano, je bila že vožnja z 

avtobusom pravo doživetje. 

Žal nas je letos narava z žledom opozorila na to, kako krhki in nemočni smo. Vrata vrtca smo morali 

v začetku februarja zaradi izpada elektrike za dva dni zapreti, potem pa se je v naslednjih dneh 

življenje počasi vpeljalo nazaj v stare tirnice.  

Tako smo v prvi polovici februarja uspeli ujeti štiri dni, ko je bilo vreme primerno za izvedbo 

smučarskega tečaja v Šentjoštu. Udeležilo se ga je 40 otrok in prav vsi so na tečaju pridobili veliko 

znanja in usvojili nove smučarske spretnosti, ki so jih zadnji dan pokazali tudi na tekmi. Vsi so 

uspešno presmučali progo, dobili zaslužene diplome, najhitrejši pa tudi medalje. 

Zimski planinski izlet, ki smo ga načrtovali v sodelovanju s Planinskim društvom Horjul v okolici 

vrtca, smo morali zaradi neprehodnih poti preložiti na kasnejši čas. 

Kljub vsemu pa nismo pozabili s prireditvijo obeležiti kulturnega praznika, ki jo  

že nekaj let v tem času pripravljamo v vrtcu. Ob dnevu, ko se spomnimo velikega pesnika, se 

zberemo v telovadnici vse skupine iz našega vrtca. Vsaka skupina pripravi točko ali dve in jih 

predstavi ostalim otrokom v vrtcu. Manjkati pa seveda ne sme niti državna himna, ki ji tiho in 

slovesno prisluhnemo. Zahvaljujoč zaposlenim iz našega vrtca otroci doživijo slovenski kulturni 

praznik kot gledalci in nastopajoči, začutijo bogastvo našega jezika in se veselijo ob druženju in 

nastopanju pred prijatelji. 

Otroci iz skupin Čebele in Kresnice so se veselili obiska mamic, ki so se jim za en večer pridružile v 

vrtcu. 

OCENA REALIZIRANIH CILJEV 

S kulturnimi prireditvami smo obeležili državne praznike in pomembne dneve. Izvedli smo vrsto 

aktivnosti ob tednu otroka, izvedli sprejem prvošolcev v šolsko skupnost. Naši novi prvošolci so se 

uspešno prilagodili šolskemu okolju in načinu dela. Tudi v tekočem šolskem letu smo nadaljevali z 

zgodnjim poučevanjem tujega jezika od 1. razreda naprej. 

Sodelovali smo pri več republiških in mednarodnih projektih in natečajih (npr. Tradicionalni 

slovenski zajtrk, Pasavček, E-twinning, otroški parlament, Beremo z mavrično ribico …). Izvedli smo 

vrsto tekmovanj in znanja in na športnem področju ter načrtovane večdnevne tabore za učence, s 

katerimi smo zadovoljni. Pri tem smo hvaležni Občini Horjul, ki nam že vrsto let pomaga pri 

subvencioniranju plačila za precejšnje število učencev.  

Zadovoljni smo s sodelovanjem s krajem ter s pobudami in predlogi staršev glede izvajanja 

dejavnosti in nasploh delovanja zavoda. Zelo uspešno se je izteklo sodelovanje šole pri 

računalniškem opismenjevanju občanov Simbioza. V sodelovanju s Planinskim društvom je bila 

izvedena vrsta planinskih izletov, pa prireditev v Domu starejših. Učenci pa so sodelovali tudi s 

Turističnim društvom na Miklavževem in spomladanskem sejmu. In še bi lahko naštevali.  
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KADROVSKI POGOJI IN IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH V ŠOLI IN VRTCU 

Kadrovskih problemov v prvem poletju šolskega leta 2013/2014 nismo imeli. Pri nas opravlja dela 

in naloge učiteljica likovne vzgoje, ki je zaposlena na OŠ Antona Martina Slomška na Vrhniki. 

Problem nadomeščanja delavk, ki so na dopustu oziroma bolniški, smo uredili z notranjo 

prerazporeditvijo zaposlenih in zaposlitvami za polni ali krajši delovni čas. 

Strokovni delavci šole in VVE so se glede na lastne želje, potrebe zavoda in razpoložljiva sredstva 

udeleževali seminarjev po katalogu MIZŠ. V ta namen smo je na začetku leta pripravili plan 

izobraževanj.  

Strokovni delavci so se udeležili študijskih srečanj po posameznih področjih, ki jih je organiziral 

ZRSŠ. Za vsako področje sta organizirani dve delovni srečanji letno. 

Tehnično osebje se je udeležilo izobraževanj v zvezi s področji njihovega dela, varstva pri delu. 

Ravnatelj in pomočnici ravnatelja sta se udeleževali študijskih srečanj v okviru programa MIZŠ, 

ZRSŠ, aktiva ravnateljev, šole in VVE. 

SKUPNA IZOBRAŽEVANJA 

INDIVIDUALNA IZOBRAŽEVANJA 

Posamezni strokovni delavci so se udeležili tudi posvetov in seminarjev, ki so jih organizirali 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Zavod za zdravstveno varstvo 

in drugi: 

 posveti za ravnatelje in pomočnike ravnateljev, 

 Delo s slepimi in slabovidnimi otroki v predšolskem obdobju, 

 študijske skupine (Zavod za šolstvo), 

 aktivi svetovalnih delavcev Obljubljanske regije,  

 Aktivi svetovalnih delavcev Notranjskih delavcev, 

 Srečanja timov Zdravih šol,  

 Obnovitveni tečaj prve pomoči,  

 Konferenca učiteljev naravoslovnih predmetov,  

NASLOV IZOBRAŽEVANJA  UDELEŽENCI 

Brain gym Vsi strokovni delavci vrtca 

Bralna pismenost Vsi strokovni delavci šole 

Izobraževanje iz varstva pri delu in požarne varnosti Vsi delavci vrtca in šole 
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 Mreža šolskih ekovrtov,  

 Zdrava prehrana v šolah, vrtcih in dijaških domovih, 

 srečanje koordinatorjev v mreži vrtcev Korak za korakom. 

 

Delavci so se izobraževali tudi na enoletnih usposabljanjih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih 

programov ter za pridobitev višje stopnje izobrazbe. 

 

SODELOVANJE S SVETOM ZAVODA, SVETOM STARŠEV, STROKOVNIMI AKTIVI 
USTANOVITELJEM IN DRUGIMI ZAVODI  

SODELOVANJE S SVETOM ZAVODA 

Predsednica Sveta zavoda je Mateja Poženel. 

V šolskem letu 2013/2014 je  bil že en sestanek Sveta šole s sledečimi temami:  

 potrditev poročila o realizaciji LDN za leto 2012/2013, 

 obravnava in sprejem LDN zavoda za šolsko leto 2013/2014, 

 poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu šole in vrtca in problemih, 

 pobude, predlogi, nasveti, 

 drugo. 

SODELOVANJE S SVETOM STARŠEV 

V skladu s 66. členom ZOFVI deluje Svet staršev. Svet staršev je sestavljen iz predstavnikov OŠ in 

VVE. V svetu staršev je po en predstavnik posameznega oddelka šole in VVE, skupaj 24 članov.   

Predsednica Sveta staršev je Kinda Al Mansour Kranjec. 

V šolskem letu 2013/2014 je bil že en  sestanek Sveta staršev s sledečimi temami: 

 seznanitev s  poročilom o realizaciji LDN ter evalvacijskega poročila za leto 2012/2013, 

 seznanitev z vsebino LDN zavoda za šolsko leto 2013/2014,  

 poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu šole in vrtca in problemih,  

 pobude, predlogi, nasveti, 

 drugo. 
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SODELOVANJE S STROKOVNIMI AKTIVI  

Aktivi v OŠ 

Vodje aktivov pripravijo program dela.  Znotraj aktivov vodje sklicujejo sestanke. Za vsak aktiv se 

vodi zapisnik, ki ga vodja obvezno odda ravnatelju. Aktivi so namenjeni tudi usklajevanju pisnega 

ocenjevanja znanja, usklajevanju kriterijev ocenjevanja, aktivnostih ob tekmovanjih idr. 

 

AKTIV VODJA 

Podaljšanega bivanja in jutranjega varstva Andreja Kobetič Basta 

I. triletja Marjeta Oblak 

II. triletja Petra Peternel 

Naravoslovni Saša Kopač Jazbec 

Družboslovni Barbara Jagodic 

Športne vzgoje Tomaž Kern 

ISP in DSP Irena Gabrovšek, Barbara Buh 

 

V okviru aktivov OŠ smo, upoštevajoč razvojne možnosti šole, zastavili naslednje prednostne 

naloge šole: 

I. Nadaljnje razvijanje medpredmetnih povezav v vseh triadah 

 Cilj: v krajšem času in na zanimiv način doseči pri učencih poglobljeno znanje, boljše 
pomnjenje, prenos znanja, razumevanje uporabnosti znanja in s tem večjo notranjo 
motivacijo za učenje 

 Možna oblika evalvacije:  
o beleženje števila izvedenih ur medpredmetnih povezav, ko hkrati poučujeta 

vsaj dva učitelja, ki poučujeta različne predmete 
 

II. Nadaljevanje z uvajanjem projektnega učnega dela, sodelovalnega učenja in 

problemske naravnanosti pouka   

 Cilj: večanje aktivnosti učencev, razvijanje sposobnosti za samostojno delo, 

razvijanje notranje motivacije in vzpostavljanje mentorskega odnosa učitelj – 

učenec 

 Možna oblika evalvacije:  
o število izvedenih ur po predmetih, oddelkih in učiteljih z vključevanjem 

posamezne dejavnosti (npr. plakat, raziskovalna naloga, praktično delo…) z 
evalvacijo vsake izvedene dejavnosti 

o hospitacije ravnatelja pri pouku: število izvedenih ur z vključevanjem 
posamezne dejavnosti  

 
III. Spodbujanje bralne pismenosti 

 Cilji: krepitev želje do branja, spodbujanje samostojnega branja, razvijanje jezika, 
besedišča, razvijanje sposobnosti za oblikovanje samostojnega zapisa (poustvarjalna 
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besedila, avtorska besedila, pesmi), razvijanje funkcionalne pismenosti za nadaljnje 
življenje (obrazci, ankete, uradni dopisi …) 

 Možna oblika evalvacije:  
o vsak oddelek oz. aktiv evalvira zastavljene cilje glede na obliko izvedene 

dejavnosti 
 

IV. Samoocenjevanje učencev 

 Cilj: motiviranje učencev k zavedanju svojega ravnanja, razmišljanju o sebi, svojem 
ravnanju in morebitnih izboljšavah 

 Možna oblika evalvacije:  
o evalvacija s pomočjo vprašalnika, ki ga izpolnita učenec in učitelj in ki zajema 

naslednja področja: pisanje domačih nalog, sodelovanje pri pouku, priprava 
na pouk in prinašanje potrebščin, odnos do vrstnikov, upoštevanje pravil 
primernega vedenja v jedilnici, upoštevanje šolskih in razrednih pravil, skrb 
za urejenost šolskih prostorov 

 
V. Ohranjanje rednih stikov s starši in oblik tesnejšega sodelovanja staršev s šolo (odprte 

učne ure, skupni pogovori starši-učitelji-učenci, druženje ob različnih dejavnostih šole, 
vključevanje in pomoč staršev pri projektih idr.).  

 Cilj: krepitev zaupanja med starši, učitelji in učenci, sprotna izmenjava informacij v 
korist pravočasne podpore učencu  

 Možna oblika evalvacije:  
o številčnost udeležbe staršev na pogovornih urah in roditeljskih sestankih 
o število in kvalitativna analiza drugih dejavnosti v sodelovanju s starši 

 

 Aktiv Podaljšanega bivanja in jutranjega varstva 

Aktiv podaljšanega bivanja se je v prvem ocenjevalnem obdobju sestal štirikrat. Septembra smo 

pregledali letne delovne priprave in dejavnosti, ki smo jih načrtovali v šolskem letu 2013/14. 

Oktobra smo izvedli načrtovane dejavnosti ob tednu otroka ter izdelali in nalepili jesensko 

okrasitev na okna učilnic na razredni stopnji. Praznični december smo obeležili z izdelovanjem 

novoletnih okraskov, s katerimi smo okrasili novoletno drevo na hodniku razredne stopnje, 

izdelovali smo tudi razno darilno embalažo iz različnih materialov in z različnimi tehnikami (vrečke, 

škatlice…) preprosta novoletna darilca. Mojca Becele Starešinič je v OPB 3. razred z učenci izdelala  

slovenske zastavice, ki so jih potrebovali na šolski proslavi v decembru. Izdelali smo tudi zimsko 

dekoracijo za okna učilnic na razredni stopnji. Pregledali smo prednostne naloge in razvojne 

možnosti v šolskem letu 2013/2014. Vsak učitelj je izdelal akcijski načrt, skupaj pa smo oblikovali 

akcijski načrt aktiva. Obiskujejo nas učenci prostovoljci, ki mlajšim učencem – 1. razred prebirajo 

pravljice, starejšim (2. – 5. razred) pa pomagajo pri domačih nalogah. Gibanje v naravi je sestavni 

del našega vsakdana, če to dopušča vreme. Tudi učenje lepega vedenja pri jedi in pravil vedenja v 

šoli sta poleg opravljene domače naloge vodilni vsakodnevni nalogi v PB. Velik poudarek dajemo 

tudi prednostnim nalogam šole in sicer razvijanju bralne pismenosti. V prihodnje bomo, poleg že 

omenjenih tem, več časa posvetili tudi zdravim medčloveškim odnosom med otroki in odraslimi: 

prijaznost, ustrežljivost, poštenost, potrpežljivost… 

Vodja aktiva: Andreja Kobetič Basta 
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 Aktiv I. triletja 

V prvi ocenjevalni konferenci smo v okviru aktiva sestale štirikrat.  

Ker se v šolskem letu 2013/2014 po novem v 3. razredu številčno ocenjuje,  je bilo potrebno 

uskladiti  kriterije pisnega ocenjevanja.  Kriteriji so enotni v 3., 4. in 5. razredu.  V okviru aktiva je 

bil sestavljen dopis staršem o ponudbi spletne vadnice Moja matematika, ki je bila predstavljena 

na prvem roditeljskem sestanku.  Starši in učenci so jo z odobravanjem sprejeli. Sestale smo pred 

pričetkom izvajanja priprav na Cankarjevo tekmovanje, da smo uskladile izbor knjig. Tudi letos 

bomo v sodelovanju  z Zdravo šolo izvedle projekt Eko beri. 

Predstavljen je bil akcijski načrt razvoja dejavnosti v letu 2013/2014. Skupaj smo oblikovale načrt 

na ravni aktiva in posamično še na ravni učitelja. O realiziranih dejavnostih bomo zapisale v 

poročilo ob zaključku šolskega leta. 

Predlagale smo temo ekologija za aprilski Dan odprtih vrat. Tudi letos so se v sodelovanju s 

podaljšanim bivanjem izvedle dekoracije oken na razredni stopnji.  

Vodja aktiva: Marjeta Oblak 

 Aktiv II. triletja 

Aktiv učiteljic II. triletja se je v tej ocenjevalni konferenci sestal štirikrat.  

Na začetku šolskega leta smo učiteljice poenotile kriterije pisnih preizkusov znanja. Sestale smo se 

pred izvedbo Cankarjevega tekmovanja.  

Izpolnile smo tudi vprašalnik o samoevalvaciji ter podale svoja mnenja. 

Članice aktiva smo pregledale prednostne naloge in razvojne možnosti v šolskem letu 2013/2014. 

Vsaka učiteljica je izdelala tudi akcijski načrt, skupaj pa smo oblikovale akcijski načrt aktiva. 

                                        Vodja aktiva: Petra Peternel 

 Naravoslovni aktiv 

 V prvem ocenjevalnem obdobju smo imeli pet sestankov naravoslovnega aktiva. 

V mesecu septembru smo naredili plan dela. Pregledali smo plan naravoslovnih in tehniških dni od 

6. do 9. razreda in ga uskladili s planom kulturnih dni.  Pregledali smo vodje – mentorje in 

spremljevalce, ter časovno razporedili dejavnosti. Saša Kopač Jazbec je dneve dejavnosti 

razporedila v sklope, tako, da imajo vsi učenci predmetne stopnje na določene dni eno izmed 

dejavnosti. Z načinom izvajanja dni dejavnosti v sklopih smo zadovoljni, saj na ta način odpade 

manj pouka in je čas bolj racionalno izkoriščen. Vse izvedene dneve dejavnosti smo tudi sproti 

evalvirali. V 6. in 8. razredu so v letošnjem šolskem letu planirani tudi tabori in zato smo se odločili, 

da se del dni dejavnosti izvede v okviru taborov.  V 6. razredu se izvedeta v zimski šoli v naravi dva 

tehnična dneva (Tangram in Skulpture iz snega) ter en naravoslovni dan (Šumenje gozdov) ter en 

kulturni dan (Spoznavanje kulturnih običajev). V 8. razredu se bo v okviru naravoslovnega tabora v 

organiziral en tehniški dan (Preživeti v naravi), ter en naravoslovni dan (Prva pomoč).  
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Dogovorili smo se kako bomo po razredih in predmetih pokrivali pripravo učencev na tekmovanja 

in dopolnilni pouk. Pregledali smo kriterije in opisnike znanj za vse naravoslovne predmete. 

Uskladili smo jih po posameznih predmetih predvsem tam, kjer predmet poučuje več različnih 

učiteljev. Kriteriji ocenjevanja so priloga v vsakem LDN-ju učitelja in so v okviru posameznega 

predmeta znotraj aktiva usklajeni. Kriterije smo obesili tudi v razrede in jih predstavili učencem pri 

uvodni uri. 

Podali smo plan izobraževanj v letu 2013/14, ter potrebe po učilih. 

Na ravni aktiva smo naredili akcijski načrt le za medpredmetne povezave. Dogovorili smo se, da 

bomo v letošnjem letu beležili medpredmetne povezave v okviru dni dejavnosti in projekta 

Comenius.  

Pregledali smo prednostne naloge in razvojne možnosti šole v šolskem letu 2013/14 ter si v okviru 

aktiva zadali da bomo v letošnjem šolskem letu posvetili posebno pozornost branju, razumevanju 

ter risanju grafov in tabel.  

Metodologija: Vsak učitelj bo v okviru svojega pouka izvedel  dvakrat v šolskem letu preverjanje 

razumevanja in risanja grafov. Rezultate bomo analizirali. 

Vsak učitelj bo izdelal svoj akcijski načrt učitelja. Na podlagi akcijskih načrtov učiteljev bomo 

izdelali akcijski načrt aktiva. 

Vsak petek 7. šolsko uro pa bomo imele izvajalke manjših učnih skupin pri matematiki  ožji 

matematični aktiv, kjer se bomo dogovarjale in usklajevale glede predelane učne snovi, učnih 

težav učencev in skupaj pripravljale ter načrtovale pisna preverjanja in ocenjevanja znanja. 

        Vodja aktiva: Saša Kopač Jazbec 

 Družboslovni aktiv 

 
 V prvem ocenjevalnem obdobju smo se člani družboslovnega aktiva sestali štirikrat.  

V začetku leta smo sestavili plan dela. Pregledali smo plan družboslovnih in kulturnih dni, jih 

uskladili z naravoslovno tehničnimi dnevi ter pregledali mentorje. Uskladili smo kriterije 

ocenjevanja in se dogovorili, da bomo kriterije predstavili učencem na uvodnih urah in jih obesili v 

učilnicah. Podali smo plan izobraževanj, določili urnik dopoldanskih govorilnih ur in dopolnili 

datume tekmovanj ter pripravili načrt medpredmetnega sodelovanja. 

Pogovarjali smo se o prednostnih nalogah šole in izdelavi akcijskega načrta na ravni aktiva in 

učitelja. Dogovorili smo se, da bomo dali v letošnjem letu prednost bralni pismenosti. Pogovarjali 

smo se o tem, kako bomo bralne strategije čim večkrat vključevali v pouk in se dogovorili, s 

katerimi kriteriji bomo beležili napredek na tem področju. Dogovorili smo se, da bomo vključevali 

naloge za preverjanje bralne pismenosti v pisna ocenjevanja dvakrat letno in beležili napredek.  V 

letošnjem letu bomo spremljali predvsem branje zemljevidov in klimogramov pri geografiji in 

različne tipe besedilnih nalog pri ostalih družboslovnih predmetih. Vsak učitelj je tudi izdelal svoj 

akcijski načrt na ravni učitelja, na podlagi katerih bomo v prihodnosti izdelali akcijski načrt aktiva. 

                              Vodja aktiva: Barbara Jagodic 
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 Aktiv športne vzgoje 

Aktiv se je sestajal po potrebi, predvsem pa pred skupnimi projekti. Športni krožki in tekmovanja 

so potekala nemoteno. Udeležili smo se atletskega, nogometnega in odbojkarskega tekmovanja. 

28. 9. smo v sodelovanju z ŠD Extrem organizirali dan odprtih vrat s športnimi vsebinami. Istočasno 

smo otvorili prenovljeno športno igrišče.  

Aktiv je sproti opozarjal občino na probleme v zvezi s športno dvorano. 

Vodja aktiva: Tomaž Kern 

 

 Aktiv DSP  in ISP 

Aktiv se je v prvem ocenjevalnem obdobju sestal osemkrat. Sestanki so bili namenjeni: 

Zapisniki sestankov so vloženi v fascikel aktiva, ki je dosegljiv v zbornici. Fascikel mora biti dosegljiv 

tudi ostalim učiteljem, ki izvajajo individualno in skupinsko pomoč, saj se nekatere točke sestankov 

dotikajo omenjene pomoči ter so zato pomembne za vse izvajalce le-te.  

Aktiv uspešno sledi letnemu načrtu dela aktiva, ki je bil oblikovan v avgustu 2013, dopolnjen pa v 

septembru 2013. Edina dejavnost, ki je po načrtih še nismo izpeljali je naložitev diagnostičnega 

preizkusa SNAP na računalnik ter uporaba omenjenega preizkusa pri rednem delu. Razlog za to je, 

da je aktiv prejel ustrezen računalnik, na katerega bo lahko diagnostični preizkus naložil, šele v 

marcu 2014. 

                     Vodja aktiva: Barbara Buh 

 Aktivi v VVE 

AKTIV VODJA 

Aktiv I. starostnega obdobja Barbara Rožmanec 

Aktiv II. starostnega obdobja Barbara Čepon 

 

Delo v vrtcu poteka v skladu s cilji Kurikuluma ob upoštevanju načel, ki jih narekuje Kurikulum za 

vrtce, in v skladu z letnimi časi ter prazniki. Naloga vrtca je tudi pomoč staršem pri celoviti skrbi za 

otroka.  

V največji možni se trudimo skrbeti za: 

 izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela po Kurikulumu za vrtce, s poudarkom na 

upoštevanju elementov uspešne prakse in na izkustvenem učenju,  

 pripravo spodbudnega učnega okolja, kjer bodo otroci aktivni udeleženci vzgojno-

izobraževalnega procesa, ki bodo z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire 

dejavnosti pridobivali nova znanja in spretnosti, 

 evalvacijo vzgojnega dela. 
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V šolskem letu 2013/2014 smo si zastavili naslednje prednostne cilje: 

 skrb za zdravje, varnost in optimalen razvoj vsakega otroka, 

 oblikovanje prijetnega in spodbudnega bivalnega okolja, 

 povečana vloga evalvacije pri načrtovanju dela. 

Upoštevajoč prednostne cilje in razvojne možnosti vrtca, smo si zastavili naslednje prednostne 
naloge: 

1. Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela po Kurikulu za vrtce, s poudarkom na dejavnostih s 
področja gibanja in jezika. 

 Možna oblika evalvacije: 
o gibanje – dejavnosti iz projekta Mali sonček (koliko otrok v skupini bo 

opravilo dejavnosti, ki jih zahteva program Mali sonček), 
o jezik – projekti za spodbujanje branja, ki vključujejo tudi sodelovanje družin 

in na različne načine potekajo v vseh skupinah (število sodelujočih otrok in 
staršev). 

 

2. Priprava prijetnega in spodbudnega bivalnega okolja, kjer bodo otroci aktivni udeleženci 
vzgojno izobraževalnega procesa, ki bodo z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire 
dejavnosti pridobivali nova znanja in spretnosti. 

 Možna oblika evalvacije: 
o koliko obogatitvenih dejavnosti iz različnih področij Kurikula bodo 

posamezne skupine  izvedle na prostem v tem šolskem letu (na igrišču, v 
bližnji in daljni okolici vrtca). 

 

3. Poglobljena evalvacija vzgojnega dela s poudarkom na spremljanju otrokovega razvoja in 
posebnih potreb posameznih otrok. 

 Možna oblika evalvacije: 
o vpeljava različnih tehnik za opazovanje otrok v vse skupine  (katere  tehnike 

so vpeljali v različne skupine). 

 

 Aktiv 1. in 2. starostnega obdobja 

 

Aktiv prvega in drugega starostnega obdobja se je v prvem polletju sestal šestkrat. Na teh 

srečanjih smo se dogovarjali in analizirali  dejavnosti, ki so bile predvidene po letnem delovnem 

načrtu. Dogovarjali smo se o sprotnih dogodkih, ki so se nanašali na delo z otroki, sodelovanje s 

starši ter izobraževanje. Nekaj besed smo namenili tudi komisiji za kakovost vrtca in njenemu delu. 

V mesecu oktobru smo se dogovarjale o poteku dejavnosti v tednu otroka, ki so bile razporejene v 

tednu otroka. Vsaka skupina je pripravila eno delavnico; likovno, plesno ali gibalno ter 

dramatizacijo pravljice Pod medvedovim dežnikom. Vseh delavnic zaradi slabega vremena nismo 

izvedli na zunanjih površinah.  



                                                                                          ______Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Zavoda OŠ Horjul v šolskem letu 2013/2014 

88 

  

Poleg tega smo imeli v sodelovanju s starši kostanjčkov piknik in bučijado ter v sodelovanju s 

Planinskim društvom izlet na Slivnico. Otroci so začeli z obiski v Domu starejših občanov. Začele so 

se dodatne dejavnosti za starejše skupine; gibalne in plesne urice ter angleščina. 

Seznanili smo se z alergijami v skupinah ter s pogodbo, ki jo starši podpišejo ob vpisu otroka v 

vrtec. V skupinah smo namestili zabojnike za ločevanje odpadkov. Vaja evakuacije, ki je bila 

predvidena v tem mesecu, smo zaradi slabega vremena prestavili na spomladanski čas. 

V mesecu novembru smo imeli tradicionalni slovenski zajtrk. Starejši otroci so obiskali Narodno 

galerijo. V skupini Kresnice in Čebele so imeli večer z očeti. Kot vsako leto smo se tudi letos 

fotografirali in izdelovali voščilnice za novo leto. Nakupljene so bile slikanice. 

V decembru so bile ustvarjalne delavnice za otroke in starše v skupinah Gosenice, Mravlje, 

Pikapolonice, Žabe, Murni in Metulji. Obiskali so nas lutkarji iz skupine Fru – fru, ki so nam zaigrali 

lutkovno predstavo Krtek Zlatko. Obiskali so nas tudi koledniki in dedek Mraz, ki nas je razveselil z 

novimi igračami. 

V mesecu januarju je bil predviden zimski športni dan, ki so ga izvedle le nekatere skupine. Ostalih 

dejavnosti (večer z mamami, smučarski tečaj in zimski planinski izlet v sodelovanju s Planinskim 

društvom Horjul), ki so bile predvidene za ta mesec nismo izvedli zaradi predvidenega predavanja 

za starše in slabih vremenskih razmer.  

V vseh skupinah razen pri Gosenicah, sodelujemo v projektu Mali sonček, kjer potekajo dejavnosti, 

ki so primerne otrokovi starosti. 

                                                                             Vodja aktiva 1. starostnega obdobja: Barbara Rožmanec 

                                                                             Vodja aktiva 2. starostnega obdobja: Barbara Čepon 

SODELOVANJE S KOMISIJO ZA KAKOVOST (SOLA) 

V letošnjem šolskem letu bo šola razvijala prednostne naloge, ki si jih je zastavila v preteklem 

šolskem letu. V decembru je bil sklican sestanek vodij aktivov in članov komisije za kakovost. 

Oblikovan je bil akcijski načrt razvijanja posameznih prednostnih nalog šole, katerega razvoj bo 

tekom leta potekal na nivoju aktivov in na nivoju posameznih učiteljev. S tovrstnim načinom dela 

bomo natančneje ozaveščali in evalvirali načrtovane aktivnosti. V januarju smo se podrobneje 

seznanili s cilji samoevalvacije in podrobneje oblikovali akcijske načrte na posameznih ravneh. V 

januarju in februarju sta bili izvedeni dve predavanji gospe Cvetke Bizjak, svetovalke Zavoda za 

šolstvo, na temo razvijanja bralne pismenosti. Prav slednji temi bomo tekom leta dali velik pomen. 

Oblikovali smo načrt razvijanja posameznih bralnih učnih strategij, s katerimi bomo pri učencih 

razvijali uspešnejši razvoj bralne pismenosti.   
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SODELOVANJE S KOMISIJO ZA KAKOVOST (VVE) 

 

Ob oblikovanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/2014 smo se odločili, da prednostne 

naloge in cilje, ki smo si jih zastavili v lanskem šolskem letu, razvijamo tudi to leto. Tako smo na 

sestanku Komisije za kakovost v septembru pregledali predvsem možne oblike evalvacije 

posameznih nalog in ciljev in določili kako in kdaj jih bomo evalvirali. 

Na januarskem srečanju smo podrobneje pregledali Poslovnik komisije za kakovost.  

Razmišljali smo o tem, da bo glede na to, da je povsod po državi zaznati zmanjšan vpis otrok, v 

prihodnosti naša naloga tudi ta, da najdemo nove načine in poti, kako naše delo kvalitetno 

predstavljati navzven.  

Ker smo ugotovili, da je proces samoevalvacije strokovnim delavcem v vrtcu še premalo poznan, 

smo se podrobneje posvetili seznanjanju s celotnim procesom. Dogovorili smo se, da bomo na 

srečanju aktivov predstavili proces samoevalvacije, razloge zanjo ter globalne cilje le-te. Ta 

predstavitev je bila izvedena v mesecu februarju.  

Trenutno oblikujemo akcijski načrt razvijanja posameznih prednostnih nalog, ki se bo do konca 

šolskega leta nadgrajeval na ravni aktivov in posameznih strokovnih delavcev. 

SODELOVANJE Z USTANOVITELJEM 

Finančno poslovanje  

Pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Horjul in Republika Slovenija – Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport. Osnovna šola in k njej pripadajoča VVE pridobivata sredstva za 

delo iz: 

 javnih sredstev, 

 sredstev ustanovitelja, 

 prispevkov staršev, 

 donacij, prispevkov sponzorjev, 

 storitev trženja. 

Občina Horjul iz svojega proračuna sofinancira program predšolske vzgoje, za OŠ pa financira 

materialne stroške, stroške za vzdrževanje in investicije, za nadstandardni program, za regresiranje 

naravoslovnih dejavnosti ter za zavarovanje objektov. Z občino sodelujemo pri načrtovanju 

investicij,  investicijskega vzdrževanja in opremljenosti zavoda. 

V dogovoru z lokalno skupnostjo je za učence iz okoliških vasi organiziran prevoz v šolo in domov. 

Stroške prevoza financirajo Občina Horjul, Občina Dobrova - Polhov Gradec in Občina Vrhnika. 

Prevozi se opravljajo z dvajset sedežnim avtobusom in kombijem po pogodbah med prevoznikom 

in Občino Horjul. Učenci čakajo na prevoz na 11 krajevnih postajališčih in na postajališču pred šolo. 

V učilnicah razredne stopnje naše šole je gostovalo tudi nekaj oddelkov Glasbene šole Vrhnika. 
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Z MIZŠ sodelujemo pri zagotavljanju financiranja šole. Od MIZŠ pridobimo sredstva za materialne 

stroške za izvedbo programa, plače in nadomestila zaposlenih, prehrano in prevoz na delo in z dela 

zaposlenih, jubilejne nagrade, solidarnostno pomoč, regres za redni letni dopust, odpravnine ob 

upokojitvi delavca, zdravniške preglede delavcev. MIZŠ prav tako pokriva stroške izobraževanja 

učiteljev, subvencionirano prehrano otrok, učila in učne pripomočke, sofinanciranje ene šole v 

naravi in stroške nakupa knjig za učbeniški sklad.  

Investicije,  investicijsko vzdrževanje in opremljenost zavoda 

Pomembne so predvsem redne investicije in investicijsko vzdrževanje šole in vrtca, prav tako pa je 

potrebno povečati tudi nivo vzdrževanja.  

Šolska zgradba je stara 37 let. Pouk na razredni stopnji poteka v 9 učilnicah in na predmetni stopnji 

v 11 učilnicah. Potrebno bi bilo prenoviti učilnici za tehniko in tehnologijo ter gospodinjstvo. 

Individualni pouk poteka v učilnici na razredni stopnji. Šest učilnic na razredni in štiri učilnice na 

predmetni smo opremili z interaktivnimi tablami. 

V treh učilnicah se pouk na razredni stopnji odvija v kontejnerjih, ki so bili postavljeni leta 1989. 

Pogoji bivanja in dela v kontejnerjih so slabi, saj tako okna kot izolacija kontejnerjev ne služijo 

svojemu namenu. S prenovo stare telovadnice bo šola pridobila 5 novih učilnic in novo knjižnico. 

Predvideno je, da se s prenovo stare telovadnice prične v poletnih mesecih 2014. 

V poletni mesecih 2013 se je pričela energetska sanacija šole. Zamenjala so se vsa okna in vhodna 

vrata ter sanirala fasada šole. Po vsej šoli se je na novo napeljalo prezračevanje. Zaradi cenejšega 

in ekološkega energenta se bo šola po novem ogrevala s sekanci. 

Športna dvorana omogoča kvalitetno izvajanje ur športne vzgoje. Prednost pri koriščenju športne 

dvorane ima OŠ Horjul vsak delovni dan do 15.30 ure. Pred športno dvorano se je na novo 

postavilo igrišče, ki je namenjeno nogometu, rokometu in košarki.  

V nekaterih učilnicah predmetne stopnje gostujejo oddelki Glasbene šole Vrhnika. Glasbena šola 

Vrhnika pri nas poučuje naslednje glasbene inštrumente: harmoniko, klavir, flavto in violino. 

Učilnica 10 je opremljena s klavirjem (last Glasbene šole Vrhnika), klima napravo in vlažilnikom. 

VVE pri OŠ Horjul je bila zgrajena leta 2006, v njej se odvija osnovna vzgojno-izobraževalna 

dejavnost v 8 oddelkih. Prostorski pogoji v VVE so bili ustrezni. V septembru 2012 smo izvedli vajo 

evakuacije iz telovadnice v primeru požara na lesenem podestu pri vhodu v telovadnico. Pri vaji se 

je pokazalo, da obstaja problem reševanja iz telovadnice, zato je predvidena nova pot evakuacije iz 

telovadnice skozi na novo postavljeno stopnišče pred vrtcem. Za ta dela smo v postopku 

pridobivanja gradbenega dovoljenja.  

V letu 2013 smo na novo postavili nadstrešek nad zunanjimi terasami pri igralnicah Metuljev in 

Pikapolonic, saj je bil prejšnji zaradi zamakanja preperel. Uredili smo zasenčenje nad 

peskovnikoma in dokončali prenovitvena dela na igrišču. Nabavili smo po meri narejene blazine za 

otroške kotičke v igralnicah. Odpisan plastifikator smo nadomestili z novim, nabavili 

multifunkcijsko napravo in uničevalec dokumentov. Kupili smo glasbena stolpa za potrebe 

vzgojnega dela v igralnicah. Zbirko knjig v vrtčevski knjižnici smo obogatili s pomembnim številom 

novih otroških in strokovnih knjig. 
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SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Z društvi sodelujemo na kulturnem področju (proslave, razstave), pri prometni varnosti,  

praznovanjih starejših občanov, evakuaciji, spoznavanju čebel in čebeljih pridelkov, … 

Prosvetno društvo nam je odstopilo dvorano Prosvetnega doma za izvedbo šolskih kulturnih 

prireditev.  

Planinski vodniki Planinskega društva Horjul so popeljali na planinske pohode naše učence v okviru 

izvajanja naravoslovnih in športnih dni, programa izbirnih predmetov in planinskega krožka. V 

vrtcu so v okviru projekta Mali sonček v planinsko dejavnost, ki jo izvajamo v sodelovanju s 

Planinskim društvom Horjul, vključene tri skupine otrok, starih od 4 do 6 let.  

Gasilsko društvo Horjul nam je v septembru pripravilo v okviru požarno-varnostnega meseca 

oktobra ogled gasilskega doma, predavanje o varstvu pred požarom in demonstracijo gašenja 

požara. V mesecu aprilu smo izvedli skupno akcijo evakuacija šolske zgradbe zaradi potresa na OŠ 

Horjul.  

S Turističnim društvom Horjul smo sodelovali na spomladanskem in Miklavževem sejmu v Horjulu. 

Otroci iz vrtca so sodelovali na prireditvi Pozdrav pomladi, ki jo tradicionalno vsako leto organizira 

Mažoretna in twirling skupina Horjul. 

Člani Društva upokojencev so v prvih dneh šolskega leta poskrbeli za varnost naših učencev na poti 

v šolo, naši učenci pa so prispevali kulturni program na občnem zboru društva. 

Z Domom starejših občanov smo bili povezani preko dejavnosti v okviru krožka, ki se je pred leti 

začel kot UNESCO projekt – Sonce v domu. Med učenci šole in varovanci doma so se stkale tesne 

prijateljske vezi. Dom starejših občanov redno obiskujejo tudi otroci iz vrtca. 

V Metrelu d.d. so naši učenci skupaj s svojimi učiteljicami izvedli naravoslovne dneve in pridobivali 

informacije v zvezi s poklicnim usmerjanjem. Slednje so pridobili tudi v Vrtcu pri OŠ Horjul, Domu 

starejših občanov, v Lekarni Horjul in Avtoservisu Rožnik d. o. o., 

V mesecu novembru smo organizirali predstavitev poklicev. Poklice je predstavilo 30 srednjih šol. 

Glasbena šola Vrhnika nam priskoči v pomoč pri pripravi kulturnih prireditev. 

Sodelujemo s sosednjimi šolami Polhov Gradec, Dobrova in AMZ Vrhnika.  

Preventivni program zdravstvene službe v šoli se je odvijal po načrtovanem programu. Izvajala ga 

je medicinska sestra Majda Šmit, sistematske preglede učencev pa so opravili v Zdravstvenem 

domu Vič ter pri ga. Lavrenčič v prostorih ZD Horjul. Medicinska sestra mobilne zdravstvene službe 

Zdravstvenega doma Vič enkrat letno obišče otroke iz skupin drugega starostnega obdobja in jih 

seznani z osnovami zdravega načina življenja in s pravilno skrbjo za zobe. 

Vrtec sodeluje s Srednjo vzgojiteljsko šolo, z Univerzo v Ljubljani in Zarisom (izobraževanje 

odraslih). K nam prihajajo dijaki in študentje na opravljanje obvezne prakse.  

Z ZRSŠ smo se povezovali preko študijskih srečanj ter svetovanja. 

Strokovnjaki s CSD Vič in Svetovalnega centra Ljubljana so nam bili v pomoč pri reševanju 

problematike v zvezi s specifičnimi težavami posameznih učencev in njihovih staršev. Z Zvezo 
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prijateljev mladine pa sodelujemo pri izvajanju programa otroškega parlamenta in v okviru 

humanitarnih akcij za pomoč družinam v finančni stiski. 

Sodelovanje s policijsko postajo Vič je v preteklem letu potekalo v obliki občasnih obiskov policista 

v šoli in v obliki pogovorov o problematiki v kraju. 

Sodelovali smo tudi s čebelarji in kmetijami naše občine, ki so nam pomagali pri pripravi malice za 

učence ob dnevu Tradicionalnega slovenskega zajtrka v mesecu novembru. 


