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SPLOŠNI DEL
PREDSTAVITEV ZAVODA
Zavod 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. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08,
58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 –
popr.), Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), Statuta Občine Horjul, je Občinski svet
občine Horjul na 5. seji, dne 5. 6. 2003, sprejel ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Horjul. Odlok je bil deloma spremenjen 12. 10. 2007 in 11. 3. 2010
(Uradni list RS, št. 100/07, 23/2010). 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 je vzgojno-izobraževalna dejavnost odvijala v 17 oddelkih in varstvena dejavnost v 6
oddelkih podaljšanega bivanja, 1 oddelku jutranjega varstva za učence 1. razreda in 1 skupinah
varstva vozačev. Šolo je obiskovalo 312 učencev.
V vzgojno-varstveni enoti pri OŠ Horjul imamo v šolskem letu 2018/2019 devet oddelkov. Tako je
zagotovljeno varstvo za 161 otrok.
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POROČILO O REALIZACIJI PEDAGOŠKEGA DELA V OŠ
Število učencev ob začetku šolskega leta: 312 (17 razredov)
REALIZACIJA OBSEGA POUKA IN DRUGIH OBLIK ORGANIZIRANEGA DELA
Realizacija pouka v šolskem letu 2018/2019
Realizacija pouka ob polletju šolskega leta 2018/2019 je 52,4 %.

1. triada
razred

1. a

1. b

2. a

2. b

3. a

3. b

% realizacije pouka

51,17

51,17

51,91

56,8

49,76

51,8

2. triada
razred

4. a

4.b

5. a

5. b

6. a

6. b

% realizacije pouka

51, 16

55

56,1

51,9

49

47,52

3. triada
razred

7. a

7.b

8.a

9. a

9. b

% realizacije pouka

48

51

51,7

56,62

56,7
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Obisk pouka ob polletju šolskega leta 2018/2019
Obisk pouka ob polletju šolskega leta 2018/2019 je bil 96,4 %.
1. triada
razred

1. a

1. b

2. a

2. b

3. a

3. b

št. ur izostankov

422

585

399

410

185

278

% obiska pouka

98.4

97,9

95,6

97,5

98,7

97,8

razred

4. a

4.b

5. a

5. b

6. a

6. b

št. ur izostankov

272

532

489

181

391

317

% obiska pouka

97, 3

95,5

94,7

98,1

95,3

96,8

2. triada

3. triada
razred

7. a

7.b

8.a

9. a

9. b

št. ur izostankov

338

313

627

510

657

% obiska pouka

95%

96,6

94,9

94,7

94,6

Razredne ure
Planirano število ur v celem šolskem letu: 17,5 oz. 16 za 9.razred
Realizacija razrednih ur ob polletju šolskega leta 2018/2019 je bila 61,7%.
razred

1. a

1. b

2. a

2. b

3. a

3. b

4. a

4.b

5. a

5. b

št. ur

/

/

/

/

/

/

11

11

12

10

%

/

/

/

/

/

/

64, 70

64,70

70,6

58,82

razred

6. a

6. b

7. a

7.b

8. a

9. a

9. b

št. Ur

12

8

10

10

8

11

11

%

70,58

47,05

58,82

58,82

47,05

68,75

68,75
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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. Ure so bile namenjene širjenju in poglabljanju znanja.

razred

1. a

1. b

2. a

2. b

3. a

3. b

4. a

4.b

5. a

5.b

DOP/15

DOP/12

DOP/12

DOP:7

DOD/8

DOD/8

DOD:9

DOP/9

DOP/5

DOP/12

DOP/10

DOP/8

DOP/9

DOD/13

DOD/8

DOD/13

DOD/9

DOD/6

DOD/10 DOD/7

DOP/
52,94

DOP:
29,4

DOP:66,66 DOP:55,5 DOP:
44,4

DOP:
50,0

DOP:83,33 DOP:66,66 DOP:66,6 DOP:38

DOD/
76,47

DOD:
47,05

DOD:72,22 DOD:
50,0

DOD:
55,55

DOD:
38,88

št. ur

%

razred

6. a

6. b

7. a

DOD:
33,3

7. b

8. a

DOD:44,44 DOD:
44,4

9. a

DOD:
50

9. b

DOP TJA:8

DOD SLO: 16

DOD SLO: 17

DOP. 19

DOP : 7

DOP 16

DOP :16

DOD TJA:15

DOP TJA: 10

DOP TJA: 10

DOD: 9

DOD : 14

DOD :9

DOD:16

DOP SLO: 17

DOP SLO: 6

DOP SLO: 6

DOD MAT: 9

DOD MAT: 10

DOD MAT: 10

DOPTJA: 44,4

DOD SLO: 88,9

DOD SLO: 94

DOD TJA:83,3

DOP TJA: 55,6

DOP TJA: 55,6

DOP SLO: 94,4 DOP SLO: 33,3

DOP SLO: 33,3

št. Ur

%

DOP 105,55
DOD 50

DOP 38,88

DOP 88.88

DOP:88,88

DOD : 78

DOD
NAR:50

DOD :88,88

DOD MAT: 50
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DOD MAT: 55,6 DOD MAT: 55,6

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.

razred

1. a

1. b

2. a

2. b

3. a

3. b

4. a

4.b

5.a

5.b

št. ur

9

5

13

9

9

9

6

7

11

8

%

52,94

29,41

72,22

50

50

52,94

33,33

38,88

61,1

44,4

razred

6. a

6. b

7. a

7. b

8.a

9. a

9. b

št. Ur

9

8

MAT: 9
TJA: 9

MAT :9
TJA: 9

MAT :7

ISP MAT: 8
ISP BIO, KE: 7

ISP MAT: 8
ISP BIO, KE: 7

44

MAT50
TJA50

MAT: 38,9

ISP MAT: 44,4
ISP BIO, KE: 38,9

ISP MAT: 44,4

%

50

MAT: 50
TJA: 50

ISP BIO, KE: 38,9

Dodatna strokovna pomoč za učence s posebnimi potrebami
Dodatne strokovne pomoči so bili deležni učenci, ki so imeli odločbo o usmeritvi.
Dodatno strokovno pomoč na šoli izvajajo tri specialne pedagoginje (od tega sta dve mobilni
specialni pedagoginji):
IME IN PRIIMEK

ZAVOD

Barbara Buh

Zavod Osnovna šola Horjul

Katarina Jerkovič

Center Janeza Levca Ljubljana

Saša Medved

Center Janeza Levca Ljubljana

Izvajale so dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev na posameznih področjih
učenja, motenj in ovir.
Nekatere ure pa so, v skladu z določili posameznih odločb o usmeritvi, izvajali učitelji razrednega in
predmetnega pouka, psihologinja, surdopedagog in tiflopedagog. Učitelji so dodatno strokovno
pomoč namenili učni pomoči.
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Nekaterim učencem je z odločbo o usmeritvi dodeljena tudi ena ura svetovalne storitve na teden,
ki je namenjena svetovanju staršem učenca, posvetovanjem med strokovnimi delavci zavoda,
izobraževanju sošolcev, spremljanju socialne klime v razredu, medinstitucionalnemu sodelovanju
itd.. Svetovalno storitev izvajajo vsi strokovni delavci zavoda, ki poučujejo učenca.
Dve učenki sta upravičeni do stalnega spremljevalca. Ena učenka pa je upravičena do začasnega
spremljevalca.
V tekočem šolskem letu je dodatne strokovne pomoči deležnih 23 učencev, kar predstavlja 7,4 %
vseh učencev ter 2 otroka v vrtcu. Nekaj učencev pa je v postopku usmerjanja in bodo odločbo o
usmeritvi prejeli do koca tega šolskega leta oz.
Ure dodatne strokovne pomoči se, kot je predvideno, izvajajo v času pouka, izjemoma – v soglasju
s starši – pa pred ali po pouku. Za izvajanje dodatne strokovne pomoči individualno ali v manjši
skupini izven razreda so na šoli namenjeni trije prostori: ena učilnica in dva kabineta, ki jih koristita
specialni pedagoginji in svetovalna delavka. Učitelji, ki nudijo učno pomoč individualno ali v paru
izven razreda, praviloma koristijo druge razpoložljive učilnice.

Delo z nadarjenimi učenci
Nadarjene učence želimo spodbujati v skladu z njihovimi potrebami, željami in zmožnostmi. Želimo
jim omogočiti kakovostne pogoje za izobraževanje v okviru osnovnega programa osnovne šole, ki
ga nadgrajujemo z možnostmi za razvoj na njihovih močnih področjih in s podporo celostnemu
osebnostnemu razvoju.
Tako so potekale za nadarjene učence številne aktivnosti. Učitelji so jim prilagajali poučevanje v
okviru notranje diferenciacije pouka. Učenci so imeli možnost reševanja dodatnih ali zahtevnejših
nalog, učitelji so jih spodbujali k poglobljenemu delu in pripravi kvalitetnih izdelkov. Potrebe in
želje učencev smo upoštevali pri načrtovanju interesnih dejavnosti, organizaciji tekmovanj in
sodelovanju pri projektih in natečajih. Učenci so imeli možnost vključevanja v dodatni pouk, po
potrebi tudi dopolnilni pouk, ISP, možnost priprav in udeležbe na tekmovanjih.
Učenci so sodelovali pri organizaciji in izvedbi kulturnih prireditev, ustvarjali likovna in literarna
dela, tehnične izdelke. Aktivni so bili na športnem področju, razvijali interese in talente za ples,
glasbo in vodenje družabnih dogodkov in se preizkušali v sprejemanju in realizaciji odločitev o
življenju v skupnosti v okviru šole in širše. Izpopolnjevali so svoje znanje matematike, naravoslovja,
tehnike, računalništva, logike, tujih jezikov, komunikacijskih veščin, retorike, medkulturne
razgledanosti in kritičnega opredeljevanja do družbenih vprašanj.
Na šoli razvijamo medsebojno pomoč in humanitarno usmerjenost. Učenci od 5. do 9. razreda so
kot prostovoljci izvajali bralne urice, pomoč pri igri in pri domačih nalogah v oddelkih podaljšanega
bivanja. Učenci z interesi na področju naravoslovja so skrbeli za šolske vivarije in akvarije.
Že identificirani nadarjeni učenci od 5. do 9. razreda so sodelovali v delavnicah za pripravo
osnutkov individualiziranih programov. Učenci so ob pomoči svetovalne delavke načrtovali svoje
aktivnosti za tekoče šolsko leto.
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IZBIRNI PREDMETI
ZAP. ŠT.

IZBIRNI PREDMET

KRATICA

UČITELJ

RAZRED ŠT. UČENCEV ŠT. SKUPIN ŠT. UR TEDENSKO

1.

Nemščina I

TJN I

T. Pangeršič

7

10

1

2

2.

Nemščina II

TJN II

T. Pangeršič

8.

1

1

2

3.

Nemščina III

TJN III

T. Pangeršič

9.

6

1

2

4.

Turistična vzgoja

TVZ

B. Jagodic

8.-9.

23

1

1

5.

Sodobna priprava hrane

SPH

M. Založnik

7.

17

1

2/14 dni

6.

Načini prehranjevanja

NPH

M. Založnik

9.

14

1

2/14 dni

7.

Likovno snovanje

LS

S. Sovre

7., 8., 9.

13

1

2/14 dni

8.

Obdelava gradiv: les

OGL

M. Istenič

7., 8., 9.

9

1

1

9.

Obdelava gradiv: kovina

OGK

M. Istenič

7., 8., 9.

13

1

1

10.

Šport za sprostitev

ŠSP

J. Končan

7.

15

1

2/14 dni

11.

Izbrani šport

IŠP

T. Kern

9.

18

1

2/14 dni

12.

Šport za zdravje

ŠZZ

J. Končan

8.

18

1

2/14 dni

13.

Ljudski ples

LP

N. Rus

9.

10

1

1

14.

Multimedija

MME

N. Hlade

8. - 9.

6

1

1

15.

Urejanje besedil

UBE

N. Hlade

7. - 9.

3

1

1

16.

Glasbeni projekt

GLA

N. Rus

9.

2

1

1

16

19

a) Nemščina I
Nemščino I obiskuje 10 učencev. Tri učenke so v prejšnjih treh letih obiskovale neobvezni izbirni
predmet nemščine, zato nadaljujejo s snovjo tam, kjer so lansko leto ostale. Pouk se tako notranje
diferencira. Z začetniki smo predelali naslednjo snov: Učenci se znajo predstaviti, poimenovati
znajo člane svoje družine, števila do 1000, tikanje/vikanje, osebni zaimki, znajo povedati, kje
stanujejo in koliko so stari, poimenovati znajo prostore v hiši. Nadaljevalke znajo opisati potovanje,
oblačila, spregati znajo modalne glagole, spoznale so svojilne zaimke, živali in kontinente.
Izvedenih je bilo 34 ur, kar pomeni 49 %.
b) Nemščina II
Nemščino II obiskuje samo ena učenka, zato je pridružena skupini Nemščina III. Glede na dobro
predznanje se pogosto vključuje v vsebine, ki jih obravnava 9. razred. Izvedenih je bilo 35 ur, kar
pomeni 50 %.
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c) Nemščina III
Nemščino III obiskuje 6 učencev. Predelali smo naslednjo snov po LDN: Nekaj snovi je ostalo še iz
8. razreda (Perfekt, branje kuharskega recepta, zdravo/nezdravo življenje, Infinitiv mit zu), opisati
znajo pot, hišne prostore in vse pohištvo, uporabljati znajo dajalnik. Izvedenih je bilo 36 ur, kar
pomeni 51 %.
d) Turistična vzgoja
Izbirni predmet Turistična vzgoja obiskuje 23 učencev. 6 učencev je iz 7. razreda, 1 učenec je iz 9.
razreda in 16 učencev je iz 8. razreda. V prvem ocenjevalnem smo izvedli 2 sklopa, skupaj 12 ur,
kar je 34%. Spoznali smo razvoj in vrste turizma ter razmislili o razvitosti turizma v domačem kraju
in njegovih naravnih in kulturnih danostih za njegov razvoj. V mesecu oktobru smo izdelovali
turistično brošuro našega kraja. V mesecu novembru pa smo izdelovali parklje iz testa za šolski
bazar.
e) Sodobna priprava hrane
Izbirni predmet Sodobna priprava hrane obiskuje 14 učencev iz 7. razreda. Pouk poteka dve šolski
uri na 14 dni. Učilnica gospodinjstva je na novo urejena in služi svojemu namenu. Učenci uživajo v
pripravi hrane. Obnavljajo osnove higiene pri delu z živili in urijo svoje ročne spretnosti. Sodelovali
smo z izbirnim predmetom Turistična vzgoja in skupaj napekli parklje in medenjake za prodajo na
novoletnem bazarju. V prvem ocenjevalnem obdobju smo izvedli 19 ur, kar pomeni 54% realizacijo
ur.
f) Načini prehranjevanja
Izbirni predmet Načini prehranjevanja obiskuje 17 učencev iz 9. razreda. Pouk poteka dve šolski uri
na 14 dni. Učilnica gospodinjstva je na novo urejena in služi svojemu namenu. Učenci uživajo v
pripravi hrane. Obnavljajo osnove higiene pri delu z živili in urijo svoje ročne spretnosti.
Spoznavajo različne prehranjevalne navade in prehrano v različnih življenjskih obdobjih. Sodelovali
smo z izbirnim predmetom Turistična vzgoja in skupaj napekli parklje in medenjake za prodajo na
novoletnem bazarju. V prvem ocenjevalnem obdobju smo izvedli 19 ur, kar pomeni 59% realizacijo
vseh ur v letu.
g) Likovno snovanje
Izbirni predmet Likovno snovanje obiskuje 1 učenka iz 7.r, 6 učencev iz 8. r. ter 6 učencev iz 9.
razreda. Pouk poteka dve šolski uri na 14 dni. Pri LS1 je učenka risala, slikala, naredila strip in
modno skico. Pri LS2 so učenci pri risanju spoznali grafično modelacijo in perspektivo, izdelali so
plakat, nalogo izpeljali od pojma do znaka in spoznali vizualno ravnovesje. Pri LS3 so učenci
spoznali zlati rez, aspektivo in naredili logotip za svoj poklic. Spoznavamo in uporabljamo različne
likovne tehnike. Imamo le 1 skupino, v kateri so trije različni programi, kar je izredno težko
12
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prilagajati. Realizacija ur LS1, 7.r je 14/35= 40%, realizacija ur LS2, 8.r je 14/35= 40%, LS3, 9.r
14/35=40%
h) Obdelava gradiv: les
Izbirni predmet obdelava gradiv: les (OGL) obiskuje 9 učencev 7. 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 in ptičje hišice. Učenci so oba izdelka tudi samostojno tudi samostojno izdelali.
V nadaljne sledi načrtovanje izdelka - zložljivi ribiški stolček in izdelava le tega. Predmet izvajamo v
sklopih (po 4 šolske ur skupaj), ker se tako več naredi. Od sistemiziranih 35 ur smo do sedaj realizirali
26 ur, kar ob polovici leta predstavlja 74,3 % realizacijo pouka. V drugi polovici šolskega leta bomo
izvedli še preostale ure in pripravili razstavo izdelkov.

i) Obdelava gradiv: kovina
Izbirni predmet obdelava gradiv: kovine (OGK) obiskuje 13 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.
Prvi izdelek iz kovine je bila kovinska škatlica, drug izdelek je bila lopatka za moko v kombinaciji z
lesom, tretji izdelek pa smetišna, kjer smo dali velik poudarek na načrtovanje izdelka. Učenci so
morali narisati delavniško in sestavno risbo. Od sistemiziranih 35 ur smo realizirali 16 ur, kar ob
polovici leta predstavlja 45,7 % realizacijo pouka. Sledi izdelovanje prstana iz kovine v kombinaciji z
lesom, kovinske vetrnice in izdelka po lastni želji.
j) Šport za sprostitev (ŠSP)
Izbirni predmet šport za sprostitev obiskuje 15 učencev 7. razreda. Izbirni predmet se izvaja vsak
drugi četrtek v urniku B, po dve šolski uri. Učenci se seznanjajo s športnimi aktivnostmi, ki jih redni
program športa ne zajema dovolj oz. v manjšem obsegu. Vadba poteka v bolj sproščenem duhu,
manj je tekmovalnosti. Realiziranih je bilo 18 ur (51% ).
k) Izbrani šport odbojka (IŠP)
Izbirni predmet (IŠP) obiskuje 18 učencev, 4 učenci in 14 učenk 9. a in b razreda. Predmet je
potekal ob ponedeljkih 6. in 7. uro, na 14 dni. V prvem polletju smo od 35 sistematiziranih ur
realizirali 20 ur, kar je 54 %. Učenci so nadgradili znanje odbojkarske tehnike in taktike.
l) Šport za zdravje (ŠZZ)
Izbirni predmet šport za zdravje obiskuje 18 učencev in učenk 8. razredov. Izbirni predmet se
izvaja vsak drugi četrtek po dve šolski uri v urniku A. Glavni cilj izbirnega predmeta je
spopolnjevati športno znanje tistih športov rednega učnega načrta športne vzgoje, ki ponujajo
možnost poznejših dejavnosti v prostem času, kot so košarka, odbojka, rokomet in nogomet.
Učenci se seznanjajo s pomenom redne športne aktivnosti in primerne prehrane. Pogovarjamo se
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tudi o škodljivih pojavih v športu (doping). Spodbujamo dobro medsebojno sodelovanje in fair
play. Realizirali smo 20ur (57%).
o) Ljudski ples
Naučili smo se nekaj plesov, s katerimi smo se in se še bomo predstavili na proslavah šole.
p) Multimedija
Na začetku smo se naučili nekaj o računalništvu in računalniku samem. Naučili smo se nekaj o
večpredstavnosti. Več ur smo urejali slike v programu gimp . Ena od obdelanih slik je bila tudi
ocenjena. Začeli smo izdelovati večpredstavnostno predstavitev.
r) Urejanje besedil
Na začetku smo se naučili nekaj o računalništvu in računalniku samem. Naučili smo se o
hipertekstu. Nato smo se učili uporabljati excel in word. Iz uporabe excela so bili učenci tudi
ocenjeni.
s) Glasbeni projekt
Naučili smo se veliko skupinskih skladb in nastopili na šolskih prireditvah ter bazarju.
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
ZAP.
ŠT.

NEOBVEZNI IZBIRNI
PREDMET

KRATIC
A

UČITELJ

RAZRED

ŠT.
UČENCEV

ŠT.
SKUPIN

ŠT. UR
TEDENSKO

1.

Nemščina

N2N

T.
Pangeršič

4., 5., 6.

14

1

2

2.

Šport

NŠP

T. Kern

4., 5., 6.

44

3

1

3.

Tehnika

NTE

M. Istenič

4., 5., 6.

31

2

2

4.

Računalništvo

NRA

N. Hlade

7

1

1

7

6

4., 5., 6.

a) Nemščina
Nemščino obiskuje 14 učencev, od tega 3 šestošolci, 7 petošolcev ter 4 četrtošolci. Pouk poteka
dvakrat tedensko. V skupini izvajam notranjo diferenciacijo, primerne vsebine pa obravnavam tudi
z vsemi razredi skupaj. Za vsak razred izvajam pouk po LDN, četrti razred se je naučil spoznavanja,
barv, števil, osnovnih igrač, hkrati pa se učijo ločevanja slovničnih spolov, uporabe nedoločnih in
določnih členov ipd. Peti razred zna poimenovati šolske predmete in šolske potrebščine, poznajo s
šolo povezane glagole, znajo povedati čas, trenutno pa se posvečajo živalim. Spoznavajo osnovno
besedišče, določni in nedoločni člen, urijo pa se s pomočjo različnih dialogov ipd. Šesti razred je
spoznaval prostočasne dejavnosti, televizijski spored in dele telesa. V sklopi snovi so spoznali
modalne glagole wollen, können in müssen, stopnjevanje pridevnika, uporabo tožilnika, idr.
Realiziranih je bilo 35 ur, kar pomeni 50 %.
b) Šport (NŠP)
Neobvezni izbirni predmet šport (NŠP) za učence od 4. do 6. razreda je potekal v treh skupinah,
zaradi velikega števila prijavljenih (44). V prvi skupini so bili učenci 6. a in b razreda (18 učencev).
Izbirni predmet je potekal ob petkih 6. šolsko uro, realizirali smo 17 ur (49%). V drugi skupini so bili
učenci 5. a in b razreda (11 učencev). Izbirni predmet je potekal ob sredah 6. šolsko uro, realizirali
smo 16 ur (46%). V tretji skupini so bili učenci 4. a in b razreda (15 učencev). Izbirni predmet je
potekal ob ponedeljkih blok ura na 14 dni, realizirali smo 20 ur (57%). Učenci so se seznanili z
različnimi športnimi panogami: z namiznim tenisom, badmintonom, skoki z male prožne ponjave,
odbojko, nogometom in rokometom.
c) Tehnika
Neobvezni zbirni predmet tehnika (NTE) za 4., 5. in 6. razred poteka v dveh skupinah. 4., 5. razred
skupaj in 5. ter 6. razred skupaj. V prvi skupini NTE 4., 5. r. je 16 učencev, v drugi skupini NTE 5.,6.
r. pa 15 učencev. V začetku šolskega leta so se učenci spoznali s papirjem in izdelali nekaj izdelkov.
Učenci so se spoznali z rokovanjem olfa noža in varno uporabo le-tega. Nato smo se spoznali z
15
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lesnimi polizdelki, obdelovalnimi postopki in orodjem za obdelavo gradiva les. Velik poudarek smo
dali na varnost pri delu, predvsem na varnost pri delu s stroji. Sledilo je načrtovanje izdelka iz lesa
– obešalnik v prvi skupini in vetrnica v drugi skupini. Učenci oba izdelka tudi samostojno
izdelalujejo. Tisti učenci, ki pa NTE obiskujejo že tretje leto pa so izdelovali uro iz lesa. Od
sistemiziranih 35 ur smo v NTE 4., 5. r. realizirali 18 ur, kar ob polovici leta predstavlja 51,42 %
realizacijo pouka, v NTE 5.,6. r. pa prav tako 20 ur, kar ob polovici leta predstavlja 57,1 %.
d) Računalništvo
Neobvezni izbirni predmet računalništvo (NRA) obiskuje 7 učencev. Od sistemiziranih 35 ur smo
realizirali 18 ur, kar ob polovici leta predstavlja 51 %. Z učenci smo se v prvem polletju naučili nekaj
o računalništvu in računalniku. Razložili smo pojem algoritem in ga vseskozi tudi uporabljali. Začeli
smo s programiranjem preprostih programov in iger v programu Scratch. Učenci so spoznali pojem
spremenljivka, zanka, … V scratchu smo izdelali lastno zgodbo.
KULTURNI, NARAVOSLOVNI, TEHNIŠKI IN ŠPORTNI DNEVI
a. Kulturni dnevi:
RAZRED
1. R

2. R

3. R

4. R
5. R
6. R
7. R
8. R
9. R

DATUM
3.9.2018
12.12.2018
24.1.2019
12.12.2018
24.1.2019
5.9.2018
12. 12. 2018
24. 1. 2019
25.1.2019
12.12.2018
12. 12. 18
25.1.2019
16.11.2018
17. 9. 2018
16.11.2018
26. 9. 2018
16. 11. 2018
4. 10. 2018
16. 11. 2018

VSEBINA
Pozdrav prvošolcem
Ogled lutkovne predstave Gosenica in odmev
Ogled lutkovne predstave Zverjasec
Ogled lutkovne predstave Gosenica in odmev
Ogled lutkovne predstave Zverjasec
Pust je kriv
Ogled lutkovne predstave Gosenica in odmev
Ogled lutkovne predstave Zverjasec
Gledališka predstava- Lutkovno gledališče
Lutkovna predstava; Lev in miška
Lutkovna predstava ( KUD Dolomiti)
Ogled gledališke predstave (Pasja procesija)
Slovenski tradicionalni zajtrk
Rastem s knjigo, Ljubljanski grad
Tradicionalni slovenski zajtrk
Po poti kulturne dediščine-Gorenjska
Tradicionalni slovenski zajtrk
Po poti kulturne dediščine – Dolenjska
Tradicionalni slovenski zajtrk

b. Naravoslovni dnevi
RAZRED
1. R
2. R
3. R

DATUM
16.11.2018
12. 2. 2019
16. 11. 2018
3. 9. 2018

VSEBINA
Tradicionalni slovenski zajtrk in pajkov sendvič
Skrbim za svoje zdravje
Tradicionalni slovenski zajtrk in Namaz - obraz
Fotolov
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4. R
5. R
6. R
7. R
8. R
9. R

6. 9. 2018
16. 11. 2018
12. 10. 2018
13. 12. 2018
20. 9. 2018
26. 10. 2018
20. 9. 2018
20. 9. 2018
20. 9. 2018
23. 11. 2018

Voda in njene skrivnosti
Tradicionalni slovenski zajtrk
Slovensko primorje
Postojnska jama in Predjamski grad
Cerknica, Križna jama
Mleko
Logarska dolina, Radmirje
Večkotniki
Avstrijska koroška, Celovec, Minimundus, reptilarij
Pitagorov izrek

c. Tehniški dnevi
RAZRED
1. R
2. R
3. R

4. R

5. R
6. R
7. R
8. R
9. R

DATUM
29.9. 2018
21. 11.2018
2. 2. 2019
29. 9. 2018
4. 9. 2018
29. 11. 2018
16.11.2018
11. 10. 2018
2. 2. 2019
30. 11 .2018
6. 9. 2018
16. 11. 2018
2.2. 2018
27. 11. 2018
26.10.2018
27.11. 2018
8. 11. 2018
27.11. 2018
27. 11. 2018

VSEBINA
Igrače iz naravnih materialov
Izdelki iz papirja
Dan odprtih vrat (delavnice)
Dan odprtih vrat (delavnice) - Izdelki iz papirja
Kam se lahko skrijem/Bivak in življenje v gozdu
Prireditev in izdelava novoletnih okraskov
Tradicionalni slovenski zajtrk
Hiša eksperimentov,
Muzej telekomunikacij v Polhovem Gradcu

Tehnični muzej Bistra
Ljubljansko barje
Tradicionalni slov. Zajtrk
Dan odprtih vrat ( delavnice)
Novoletni okraski
Preslikave
Novoletni okraski
Sorica, Visoko
Novoletni okraski
Novoletni okraski

d. Športni dnevi
RAZRED
1. R
2. R

3. R

4. R
5. R

DATUM
10. 10. 2018
10. 10. 2018
25. 1. 2019
10. 10. 2018
7. 9. 2018
29. 1. 2019
10. 10. 2018
29. 1. 2019
11. 10. 2018
30. 11. 2018

VSEBINA
Pohod na Sv. Urh
Pohod po okolici Horjula
Zimske igre
Pohod po okolici Horjula
Plavanje
Smučanje in sankanje
Pohod
Zimski športni dan(smučanje -Šentjošt,igre na snegu- okolica šole)
Plavalne veščine
Pohod po okolici Horjula
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6. R
7. R
8. R
9. R

29. 9. 2018
22. 1. 2019
29. 9. 2018
22. 1. 2019
29. 9. 2018
22. 1. 2019
29. 9. 2018
22. 1. 2019

Športne igre
Pohod, smučanje, fitnes, drsanje
Športne igre
Zimski športni dan
Športne igre
Zimski športni dan (smučanje, pohod, drsanje, fitnes)
Športne igre
Zimski športni dan: drsanje/fitnes/smučanje/pohod

e. Večdnevni tabori in šola v naravi
RAZRED

ŠTEVILO
UČENCEV

DODELJEN DOM

DODELJEN TERMIN

VODJA
TABORA

UDELEŽENCI TABORA

3. R

36

Cerkno

3.-7.9.2018

Peternel

Peternel, Prebil, Kobetič

5. R

32

Debeli rtič

8.- 12.10.2018

Leskovec

6. R

35

Weinebene

11.-15.3.2019

Haler

8. R

25

CŠOD Kavka

20.5.-24.5.2019

Haler

Leskovec, Istenič,
Novak, Kljenak
Končan, Kern, Haler,
Istenič(spremljevalka)
Haler, Končan

Tabor 3. razred
Šolsko leto smo začeli s plavalnim taborom v Cerknem. Udeležili so se ga vsi učenci, zaradi
zdravstvenih težav, ena učenka ni plavala. Poleg učenja plavanja smo izvedli 2 naravoslovna dneva
(Fotolov, Voda in njene skrivnosti), 1 tehnični dan (Kam se lahko skrijem) in 1 športni dan
(Plavanje).
Bivanje v domu CŠOD Cerkno je bilo prijetno.
Vodja tabora: Petra Peternel
Tabor 5. razred
Kljub poznemu jesenskemu datumu smo imeli na izvedbi odlične, skorajda poletne vremenske
razmere. Tabora so se udeležili vsi učenci, razen enega, ki je bil odsoten zaradi bolezni. Osrednja
dejavnost tabora je bilo plavanje, temu je bilo namenjeno minimalno 2 uri v dopoldanskem in 2 uri
popoldanskem času. Pouk je potekal na prostem, namenjen je bil spoznavanju rastlinskega sveta
sredozemske pokrajine, morskih živali in rastlin, opazovanju pojavov nežive narave (kamnine,
merjenje temperature vode, zraka, različnim vremenskim pojavom, solinarstvu...) Vsak učenec je
dobil sklop učnih listov, ki so jih vodili skozi zgoraj omenjene teme. Večerne ure so bile namenjene
druženju in medsebojnemu sodelovanju, kar se je spodbudilo z različnimi igrami: lov za skritim
zakladom, morske male sive celice, igranje nogometa.
Prvi dan tabora je bil namenjen testiranju učencev v plavalnih veščinah. Na podlagi tega so bili
razporejeni na 3 skupine. Ker so bili ti učenci že na plavalnem taboru v 3. razredu, med njimi ni bilo
večjih razlik, vsi otroci so bili plavalci. Nekateri zelo dobro, drugi malce slabše prilagojeni na vodo
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(strah). Vse ure plavanja so potekale v pokritem bazenu hotela Arija, ker smo bili edina šola, smo
imeli optimalne pogoje za uspešno izvedbo plavalnih ur. V četrtek, 11. 10 so opravljali preizkus iz
plavanja za “delfinčka”. Tistemu, ki ni uspelo osvojiti predpisan čas tega dne, je imel možnost
popravljanja svojega rezultata v petek. Dva učenca sta osvojila zlatega “delfinčka”.
Na taboru smo izvedli tudi dva dneva dejavnosti, športni dan – Plavalne veščine ter en
naravoslovni dan – Slovensko primorje. Na slednjem smo z ladjico obiskali Piran, kjer so si ogledali
akvarij z morskimi živalmi ter samo mesto.
Vodja tabora: Helena Leskovec
Tabor 6. razred
Bo izveden v 2. ocenjevalnem obdobju.

Tabor 8. razred
Bo izveden v 2. ocenjevalnem obdobju.

INTERESNE DEJAVNOSTI
ZAP.
ŠTEV.

INTERESNA DEJAVNOST

MENTOR ICA

RAZRED

ČAS

GLASBA
1

Otroški pevski zbor

OPZ

N. Rus

1.

Četrtek, 5. ura

2

Otroški pevski zbor

OPZ

N. Rus

2.- 4.

Torek, pred ura

3

Mladinski pevski zbor

MPZ

N. Rus

5. - 9.

Torek, 7. in 8. ura (B)
Sreda, pred ura
Četrtek, 6. in 7. ura

ŠPORT
1.

Planinski krožek

PK1

M. Oblak

1. - 4.

sobota po dogovoru

2

Planinski krožek

PK2

M. Istenič

5. - 9.

sobota po dogovoru

3

Odbojka MDI

OMDI

J. Končan

5

Odbojka MDE

OMDE

J. Končan

4. - 7.

Torek 7. ura

6

Nogomet SDI

NSDI

T. Kern

7.-9.

petek 7. ura

7

Nogomet MDI

NMDI

T. Kern

4.-7.

Sreda 7. ura

8

Elementarne igre

ELI 1,2

M. Kovač

1.

9

Elementarne igre

ELI3

A. Kobetič

LUK1

I.Čadež

4.-7.

in 2.

3.In 2.

sreda pred ura (7.40-8.25)

četrtek 12.55 - 13.40
četrtek 12.55 - 13.40

UMETNOST
1.

Lutkovni krožek

1.-5-r
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2.

Ustvarjalne delavnice

UDEL

M. Potrebuješ

1.-5.r

Sreda pred ura

3.

Dramski krožek

DRA

C. Šramel

5.-9.r

Čet, pred uro

4.

Likovni krožek 1

LIK 1

M. Prebil

1.-5.r

ponedeljek na 14 dni/2 uri

5.

Likovni krožek 2

LIK 2

M. Prebil

4.-6.r

ponedeljek na 14 dni/2 uri

TEHNIČNO USTVARJANJE
1.

Lego 1

LEG1

P. Peternel

1. - 3.

Torek od 7. 40 - 8, 25

2.

Robotika

ROB

M. Istenič

5. - 6.

PET pred uro

3.

Fotografski krožek

FOK

N. Hlade

4.-8.r

Tor, predura na 14 dni

RAČUNALNIŠTVO, MATEMATIKA IN BIOLOGIJA
1.

Računalniški krožek

RK1

Hlade

1.-3.r

Torek predura na 14 dni

2.

Računalniški krožek

RK2

Hlade

4.r-6.r

Četrtek, predura

4.

Matematične delavnice

MATDEL
678

S.K. Jazbec

6.,7.,8.

sreda predura, oziroma po dogovoru pred
tekmovanji

5.

Matematične delavnice 6

MATDEL6

S. K. Jazbec

6.a

torek predura, urnik B

6.

Narava

NAR

M. Založnik

8., 9.

Po dogovoru

Klekljanje

KLE

M.Poženel

1. - 5.

Sreda, 12. 55 - 13. 40

Vezenje

VEZ

Krušič

3.- 5.

Ponedeljek 12.55 - 13.40

Čebelarstvo

ČEB

J. Prebil

3..-9.

Torek, 12.55 - 13.40

DOMAČA OBRT
1.

2.

SODELOVANJE Z OKOLJEM
1.

Šolski eko vrt

SD

Leskovec

1-5.r

Po dogovoru (od meseca marca dalje)

2.

Prostovoljstvo

SD

B. Buh

5. - 9.

Po dogovoru

TEKMOVANJA
Učenci so se v tekočem šolskem letu udeležili številnih tekmovanj, nekaterih le na šolskem nivoju,
drugih pa tudi na regijskem in državnem nivoju.

Poročilo s tekmovanja iz zgodovine in geografije
4. 12. 2018 je bilo šolsko zgodovinsko tekmovanje. Tema tekmovanja je bila Ob 150-letnici prvega
tabora na Slovenskem. Udeležilo se ga je 7 učencev. Dve učenki sta prejeli bronasto priznanje. Ena
učenka se je uvrstila na področno tekmovanje, ki je bilo 5. 2. 2018 na OŠ Horjul.
Mentorica: Barbara Jagodic
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15.1.2018 je bilo šolsko geografsko tekmovanje. Tema tekmovanja je bila Migracije. Udeležilo se
ga je 11 učencev. Tri učenke so prejele bronasto priznanje. Ena učenka se je uvrstila na področno
tekmovanje, ki bo 6. 3. 2018 na OŠ Tabor Logatec.
Mentorica: Barbara Jagodic
Poročilo s tekmovanja za Cankarjevo priznanje
Cankarjevo tekmovanje je potekalo v torek, 11. decembra 2018. Tekmovali so učenci od 4. do 9.
razreda. Skupaj je tekmovalo 34 učencev (7 četrtošolcev, 9 petošolcev, 7 šestošolcev, 5
sedmošolcev, 5 osmošolcev in 1 devetošolka).
Ena učenec iz 8. razreda in ena učenka iz 9. razreda sta se uvrstila na območno tekmovanje, ki je
potekalo 23. januarja 2019 na OŠ Ivana Cankarja na Vrhniki. Učenec iz 8. razreda je usvojil srebrno
priznanje.
Mentorica: Natalija Kogovšek
Poročilo s tekmovanja v znanju angleščine za učence 9. razreda
Šolsko tekmovanje se je odvilo 14. 11. 2018. Udeležilo se ga je 15 učenk in učencev. 4 učenci so
osvojili bronasto priznanje in se uvrstili na območno tekmovanje, ki se je 17. 1. 2019 odvilo v
Ljubljani. Ena učenka je osvojila srebrno priznanje in se uvrstila na državno tekmovanje, ki bo v
marcu 2019.
Mentorica: Sonja Videčnik
Poročilo s tekmovanja Bober
Šolsko tekmovanje Bober je potekalo v tednu od 12. do 16. novembra. Na njem so sodelovali
učenci od 2. razreda osnovne šole naprej. Učenci od 2. do 5. razreda so naloge reševali na papir,
učenci od 6. do 9. razreda pa na računalnik preko spletnega tekmovalnega sistema. Od 6. do 9.
razreda se je tekmovanja udeležilo 24 učencev.
Bronasto priznanje so dosegli: trije učenci 7. razreda, učenec 8. razreda in dva učenca devetega
razreda. Dva učenca sta se uvrstila na državno tekmovanje.
Mentorja: Nik Hlade in Irena Čadež
Poročilo s tekmovanja iz znanja logike
Na tekmovanju, ki je potekalo v četrtek, 27. septembra 2018, je sodelovalo 40 učencev naše šole.
Najboljše rezultate so dosegli naslednji tekmovalci.
6. razred: dve učenki sta osvojili bronasto priznanje
7. razred: trije učenci so osvojili bronasto priznanje, ena učenka se je uvrstila na državno
tekmovanje.
8. razred: štirje učenci so osvojili bronasto priznanje, ena učenka se je uvrstila na državno
tekmovanje.
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9. razred: pet učencev je osvojilo bronasto priznanje, trije učenci so se uvrstili na državno
tekmovanje.
Na državnem tekmovanju, ki je potekalo v soboto, 20. oktobra 2018, sta dve učenki dosegli
srebrno priznanje.
Mentorica: Dragana Jurić
Poročilo s tekmovanja iz biologije
Tema letošnjega tekmovanja je bila RAZNOVRSTNOST IN OGROŽENOST PLEVELOV SLOVENIJE.
Šolsko tekmovanje je potekalo 17. 10. 2018. Tekmovalo je 18 učencev iz 8. in 9. razreda. Iz 8.
razreda 4 učenci, iz 9. razreda 14 učencev (9.a - 9, 9.b - 5). Na šolskem tekmovanju je 8 učencev
osvojilo bronasto Proteusovo priznanje. Šest učencev naše šole se je udeležilo državnega
tekmovanja, ki je potekalo 30. 11. 2018. Ena učenka je osvojila srebrno Proteusovo priznanje.
Mentorica: Mirica Založnik Simončič
Poročilo s tekmovanja iz kemije
TEKMOVANJE ZA PREGLOVO PRIZNANJE je potekalo 21. 1. 2019.
Šolskega kemijskega tekmovanja se je v letošnjem šolskem letu udeležilo 6 učencev osmega
razreda in 8 učencev devetega razreda.
Iz 8. razreda je en učenec osvojil bronasto priznanje in se uvrstil na državno tekmovanje, iz 9.
razredov pa so tri učenke osvojile bronasto priznanje, ena pa se je uvrstila na državno tekmovanje.
Mentorica: Janja Haler
Poročilo s tekmovanja iz matematike
Tekmovanje še ni bilo izvedeno.
Poročilo s tekmovanja iz znanja fizike za Stefanova priznanja
Tekmovanje še ni bilo izvedeno.
Poročilo s tekmovanja iz znanja nemškega jezika za devetošolce
Tekmovanje iz znanja nemškega jezika za devetošolce je bilo 22. 11. 2018. Tekmovali sta 2 učenki.
Konstruktorstvo in tehnologije obdelav
Tekmovanje še ni bilo izvedeno.
Športna tekmovanja
V oktobru se je 11 učencev udeležilo šolskih tekov v okviru 23. Volkswagen ljubljanskega
maratona. Od teh je 5 učencev sodelovalo v tekmovalnem delu. Glede na številčno konkurenco so
dosegli lepe rezultate.
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Mentor: Jure B. Končan
Decembra 2019 smo se udeležili medobčinskega tekmovanja v nogometu in odbojki za starejše
učence. Na obeh tekmovanjih nismo dosegli vidnejših uvrstitev, saj so bili naši učenci eno leto
mlajši.
Mentor: Tomaž Kern
Dosežki učencev na tekmovanjih
DOSEŽKI (priznanja)

ŠTEVILO VSEH
UDELEŽENCEV

PREDMET

BRONASTA
/

SREBRNA

ZLATA

/

/

Matematika

/

Angleščina, 8. r

13

2

/

1

Angleščina, 9. r

13

4

1

?

Biologija

19

8

1

/

Geografija

11

3

/

/

Zgodovina

7

2

/

/

Slovenščina

34

10

1

0

Kemija

14

4

Fizika

10

/

/

/

Nemščina – bralna značka
Nemščina

2

Angleščina – bralna značka (4.–9. r.)
Bralna značka (slovenska)

Poteka do 2.4.

Kresnička

Tekmovanje potekalo
6. 2. 2018

Konstruktorstvo in obdelava gradiv
Logika in lingvistika

40

14

2

0

Bober

24+

10+

/

/

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA
*Nacionalno preverjanje znanja se izvaja maja.

PROJEKTI V OŠ
NASLOV PROJEKTA
Šolska shema sadja in zelenjave

NIVO

VODJA PROJEKTA

Evropski projekt

Romana Ana Dolenc

Zdrava šola

Republiški projekt

Petra Peternel

Tekmovanje za čiste zobe

Republiški projekt

razredniki
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Otroški parlament: Šola in šolski
sistem

Republiški projekt

Marjeta Požru Krstić

Tradicionalni slovenski zajtrk

Republiški projekt

Romana Ana Dolenc

Varno na kolesu

Republiški projekt

Alenka Krušič

Mednarodni projekt

Polona Končar

Izmenjava knjižnih kazalk

a) Šolska shema sadja in zelenjave
Naša šola je tudi v šolskem letu 2018/19 vključena v Shemo šolskega sadja in zelenjave. Odločili
smo se za delitve v obdobju od januarja do meseca maja. Planiramo, da bosta sadje in zelenjava v
tem obdobju razdeljena enkrat tedensko – ob sredah oz. ob dnevih, ko so bodo v šoli prisotni vsi
razredi. Ta ukrep dodatno popestri šolske jedilnike in dodatno navaja učence k čim bolj
raznovrstnemu uživanju sadja in zelenjave. V omenjenem obdobju bosta sadje in zelenjava na
voljo po malici. Učenci predvidoma zaužijejo sadje in zelenjavo med odmori do konca pouka.
Učenci 4. a, 6. a in 8. a razreda so v začetku šolskega leta reševali anketni vprašalnik.
V prihodnje bomo poskušali pridobiti še več lokalnih pridelovalcev. Zaenkrat smo imeli namreč
težave z dostavo le-teh in z založenostjo posameznih pridelovalcev s sadjem in zelenjavo preko
celega leta.
Namen Sheme šolskega sadja in zelenjave je spodbujanje zdravega prehranjevanja pri otrocih s
čim pogostejšim uživanjem sadja in zelenjave, ter omogočanje enakih možnosti dolgoročnega in
rednega uživanja sadja in zelenjave vsem otrokom in mladostnikom v EU.
V ta projekt je vključenih 24 sodelujočih držav članic EU. Vključenih je približno 8 milijonov otrok
EU v 54.000 šolah. Za ta projekt EU namenja do 150 milijonov letno. Denarna pomoč, ki pripada
naši šoli, znaša 6 € na učenca.
Romana Ana Dolenc
b) Zdrava šola
Rdeča nit v letošnjem šolskem letu je DUŠEVNO ZDRAVJE, GIBANJE IN PREHRANA.
Učiteljice razredne stopnje v letošnjem letu izvajamo aktivni odmor in smo vključene v projekt 365
dni migajmo vsi. Prav tako izvajamo vaje za boljšo držo.
V mesecu oktobru smo obeležili 25 let Zdrave šole. Pripravili smo razstavo, kjer smo obiskovalcem
in učence predstavili, kaj vse smo delamo v sklopu projekta Zdrava šola.
Obeležili smo t.i. Dan zdravja. Učenci predmetne stopnje so v sodelovanju z zunanjimi izvajalci
izvedli različne dejavnosti v telovadnici, učenci razredne stopnje pa smo pod vodstvom Planinskega
društva Horjul izvedli pohode v okolici Horjula.
Ob tradicionalnem slovenskem zajtrku smo poudarili pomen zdrave in uravnotežene prehrane ter
lokalno pridelane hrane. Učenci so pripravljali tudi zdrave obroke.
V sodelovanju s Šolsko skupnostjo smo v mesecu decembru obeležili mednarodni dan boja proti
AIDSU.
Skrbimo tudi za ekološke vsebine; ločeno zbiramo odpadke, zbiramo star papir, zamaške.
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Petra Peternel
c) Otroški parlament: Šola in šolski sistem
V šolskem letu 2018/2019 otroški parlamenti potekajo 29. leto, pod pokroviteljstvom Zveze
prijateljev mladine Slovenije. Tema ŠOLA IN ŠOLSKI SISTEM je bila izbrana na nacionalnem
otroškem parlamentu v šolskem letu 2016/2017 in poteka v tekočem šolskem letu 2. leto. Prvo
leto je bila namenjeno predvsem ugotavljanju stanja in razpravam na temo, drugo leto pa uvajanju
sprememb v okviru zmožnosti na nivoju oddelka, šole, lokalne skupnosti in države.
Na naši šoli smo se v okviru otroškega parlamenta že lani veliko pogovarjali o odnosih, h katerim
smo se vračali tudi pri drugih podtemah krovne teme. Oblikovali smo več dogovorov, predlogov v
zvezi z ocenjevanjem znanja, oblikami pouka, medpredmetnim povezovanjem, sodelovanjem med
učenci.
Trije učenci so se kot predstavniki šole pripravili na sodelovanje na območnem otroškem
parlamentu, s poročilom v okviru 4 podtem: Odnosi v šoli, Učne vsebine, Metode in načini
poučevanja, Šola za življenje.
Marjeta Požru Krstić
d) Tradicionalni slovenski zajtrk
V petek, 16. novembra 2018, smo na naši šoli že sedmič obeleževali dan slovenske hrane.
Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje
o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo, saj je oskrba s
kakovostno hrano iz lokalnega okolja je vse bolj pomembna.
V letošnjem letu, kot vsako doslej, smo učencem v šoli in otrokom v vrtcu ponudili zajtrk (kruh,
maslo, med, mleko, jabolko). Čebelarji Čebelarskega društva Dolomiti pa so že leta sponzorji
medu. Omenjeni projekt poteka tudi v vrtcu, kjer so po zajtrku otroke obiskali čebelarji in jim o
svojem delu veliko povedali.
V šoli smo teden prej izvedli različne dejavnosti v okviru naravoslovnega dne. Učenci so
obravnavali teme: pomen zdrave prehrane, pomen zajtrka in rednega zajtrkovanja, koristi uživanja
lokalne hrane, pomen kmeta, kot pridelovalca hrane, kultura uživanja obrokov, čebelarstvo.
Izdelali so plakate na temo zdrava prehrana, prehranske piramide v različnih jezikih.
Ob tem so izdelali na omenjene teme tudi plakate, pisali pesmice, pregovore o hrani. Povabili smo
tudi naše dobavitelje. Pekarna Deveta vas je predstavila različne kruhe, Čebelarstvo Božnar pa
različne vrste medu najrazličnejših okusov. S svojimi izdelki so nam popestrili dan.
Ta dan je dr. Lucija Čevnik izvedla delavnico o pozitivni samopodobi za učence tretje triade
Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje
o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo hrane, pridelane v
lokalnem okolju. S projektom želimo spodbuditi k pridelovanju in kupovanju lokalne hrane in
ozaveščamo o pomenu živilsko-predelovalne industrije. Želimo poudariti pomen kmetijstva in
čebelarstva ter spodbujamo k pravilni in zdravi prehrani. Posebno pozornost pa namenjamo
pomenu gibanja in ohranjanju čistega okolja.
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Vsem, ki so nam omogočili, da smo ta dan dogajanje na šoli malo popestrili, se najlepše
zahvaljujemo in če smo z organizacijo tega dne spodbudili učence k razmišljanju o hrani smo storili
korak v pravo smer.
Romana Ana Dolenc
ŠOLSKA SKUPNOST
V mesecu septembru smo na sestanku šolske skupnosti izvolili predstavnike šolske skupnosti in
naredili letni načrt dela. V začetku meseca decembra smo na dan boja proti aidsu delili rdeče
pentlje, obiskal nas je tudi Miklavž, ki je otroke razveselil z mandarinami. Organizirali smo tudi
slavnostni sprejem prvošolcev v šolsko skupnost. V mesecu januarju smo razpravljali o prehrani na
naši šoli. Pogovarjali smo se o zavrženi hrani in plastiki, ki predstavlja veliko obremenitev za naš
planet. Učenci so podali ideje, kako bi lahko naša šola prispevala k manjši porabi plastike in manjši
količini zavržene hrane. Ideje smo posredovali vodji šolske prehrane. Mesečno smo zbirali tudi star
papir v zabojnik pred šolo. V sodelovanju s šolskim parlamentom smo razpisali natečaj za šolsko
himno. Enkrat tedensko smo popestrili glavni odmor z vrtenjem glasbe na šolskem radiu.
Mentorica: Barbara Jagodic
OSTALE DEJAVNOSTI NA ŠOLI
ŠOLSKE PRIREDITVE, DOGODKI
1. Prvi šolski dan, 3. 9. 2018 - Predavanje za starše, g. Marko Juhant in sprejem prvošolcev.
2. Nacionalni mesec skupnega branja smo obeležili v tednu od 1. -5.10.2018 ob jutranjem branju
zgodb.
3. Delavnice Erasmus +: Socialna vključenost; za učence 7. in 8. razreda, 19. 10. 2018.
4. Tržnica poklicev, 20. 11. 2018 - sodelovanje pri organizaciji velike sejemske prireditve za
učence OŠ Horjul in 5 sosednjih osnovnih šol.
5. Tradicionalni slovenski zajtrk, 9. 11. 2018 in 16. 11. 2018.
6. Delavnice za učence 7., 8. in 9. razreda “Več kot telo” - 9. 11. 2018
7. Drugošolci so pripravili nastop varovancem doma starejših občanov v Horjulu ter otrokom v
vrtcu, v torek, 19. 12. 2018.
8. V tednu od 3. - 7. 12. 2018 je potekala zbiralna akcija pod okriljem RKS z naslovom »Za otroški
nasmeh«, v okviru katere se je zbiralo: suho sadje, sladkarije, kape, šali, rokavice, nogavice in
denarni prostovoljni prispevki.
9. Mednarodna izmenjava knjižnih kazalk, 5.12.2018, izdelali in poslali smo knjižne kazalke
partnerski šoli v Romuniji.
10. Devetošolci so 14. 12. 2018 pripravili novoletni ples s srečelovom.
11. Koledovanje učencev po Horjulu, 20. 12. 2018, obisk Doma upokojencev, Občine, Metrela,
Petrola, Župnišča, petje pesmi in igranje na inštrumente pod vodstvom prof. glasbe N. Rus.
12. Noč v knjižnici - kot v času naših dedkov in babic, dogodek za učence z druženjem in branjem
knjig, 11.1.2019.
Tanja Bergant
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ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalno delo je potekalo po letnem delovnem načrtu šolske svetovalne službe.
Opravljene so bile naslednje dejavnosti:
1. UČENJE IN POUČEVANJE
 izvedba sistematičnega opazovanja in diagnostičnih preizkusov pri učencih 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
 svetovalni razgovori s starši obravnavanih otrok glede pomoči doma, urejanje dogovorov
pri napotitvi v zunanje institucije (Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše
Ljubljana, Zdravstveni dom Ljubljana – Vič, MKZ Rakitna, Zavod za slepo in slabovidno
mladino Ljubljana) in izmenjava strokovnih mnenj z zunanjimi institucijami
 koordinacija pri postopkih usmerjanja otrok s posebnimi potrebami (priprava poročil o
učencih, poizvedbe - 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 učnih ur o učinkovitih učnih navadah v 5. razredu
 izvedba delavnic za pripravo individualiziranih programov nadarjenih učencev
 sodelovanje na pedagoških sestankih
2. ŠOLSKA KULTURA, KLIMA, VZGOJA IN RED
 posvetovalno delo z učitelji pri izvajanju vzgojnega načrta šole ter svetovanje učencem
 neposredno delo z učenci (pogovori za razvijanje kvalitetnih medvrstniških odnosov,
razvijanje odgovornosti za medčloveške odnose) in starši
 sodelovanje z vodstvom šole – pomoč pri načrtovanju in organizaciji delavnic in predavanj
za učence, starše in strokovne delavce šole
3. 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
 mentorstvo šolskemu otroškemu parlamentu (sicer ne spada v okvir svetovalnega dela, a
sovpada s cilji vzgojnega načrta šole)

4. ŠOLANJE
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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 roditeljskega sestanka v 9. razredu
urejanje dokumentacije za vpis učencev 9. razreda v srednje šole
urejanje dokumentacije, priprava na NPZ v 6. in 9. razredu
sodelovanje pri organizaciji predstavitve srednjih šol (6. tržnice poklicev) skupaj s
sosednjimi osnovnimi šolami
priprava na vpis bodočih prvošolcev

5. 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
 Drugo: sodelovanje v aktivu DSP in ISP in aktivu svetovalnih delavcev osnovnih šol
Obljubljanske regije
 Sodelovanje v Komisiji za kakovost OŠ Horjul
 Sodelovanje v Delovni skupini OŠ Horjul za prenovo ključnih dokumentov šole (Hišni red,
Pravila šolskega reda, Vzgojni načrt)
Marjeta Požru Krstić
ŠOLSKA PREHRANA
V Osnovni šoli Horjul organiziramo in načrtujemo šolsko prehrano.
Šola organizira:
 obvezno malico za vse učence,
 kot dodatno ponudbo pa zajtrk, kosilo in popoldansko malico,
 dietno prehrano.
Šolska kuhinja zagotavlja prehrano v štirih terminih:
 zajtrk med 7.00 in 7.15,
 malica od 9.15 do 9.35 za razredno stopnjo ter od 10.05 do 10.25 za predmetno stopnjo,
 kosilo med 12.00 in 12.50 za učence od 1.–4. razreda
 12.50 do 14.00 za učence 5.–9. razreda,
 popoldansko malico od 14.30 do 15.30, odvisno od dela v skupini.
Prilagajamo se tudi individualnim potrebam učencev, ki potrebujejo dietno prehrano. Zanje
kuhamo posebej in ob tem sodelujemo s starši, ki so zadovoljni, da njihov otrok je skupaj z vrstniki.
Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi zdravniškega potrdila osebnega
zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. Za vsako šolsko leto
morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.
Hrana mora biti zdrava, higiensko neoporečna in estetsko ponujena. Pri sestavljanju obrokov
hrane upoštevamo naslednja merila ustreznosti:
a) letni čas, sezonska živila,
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b) kvaliteta živil in cena,
c) način in čas razdeljevanja hrane,
d) kadrovske, prostorske in finančne pogoje v kuhinji,
e) fiziološke potrebe učencev,
f) prehrambene navade učencev,
g) raznolikost obrokov,
h) hranilno in energijsko vrednost živil,
i) količinski optimum,
j) navodila strokovnih služb.
Spodbujali smo zdravo prehranjevanje z vključevanjem svežega sadja in zelenjave, vzdrževanje
ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja obrokov. Vzpodbujali smo kulturno
prehranjevanje, skrbeli za higieno, umirjeno in prijetno vzdušje.
Prehrana učenca med pedagoškim procesom je nujna za njegovo zdravje, sodelovanje pri pouku in
dobro počutje v šoli. Priporočljivo je, da vsak učenec v času pouka zaužije vsaj dopoldansko malico.
Trudimo se, da je šolska prehrana kvalitetna in raznovrstna. Pomembno nam je, da zadovolji
fiziološke potrebe otrok, zato si prizadevamo narediti čim bolj pester jedilnik.
Jedilniki so objavljeni na stalnih oglasnih deskah na šoli in na spletni strani šole.
Tako kot vsa leta doslej si tudi v šolskem letu 2018/2019 prizadevamo pripravljati za otroke zdravo
in uravnoteženo prehrano. Učencem je v času kosila na voljo sadje, kruh, ostanki malice in voda.
Učenci uživajo hrano kulturno v ustreznih higienskih pogojih in si tako pridobivajo zdrave navade
prehranjevanja, za to poskrbijo tudi dežurni učenci in učitelji.
Zaradi vse pogostejših močnih alergij na posamezne alergene v hrani smo prepovedali vnos hrane
v šolo. Učenci lahko prinašajo le jabolko in vodo. Vse to velja tudi za dneve dejavnosti.
Pri organizaciji prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih
zavodih. Pestra, mešana, uravnotežena in redna prehrana je pogoj za otrokovo zdravje, pravilen
razvoj in uspešno delo v šoli. Učenci si v mladosti pridobivajo prehranjevalne navade, ki jih bodo
spremljale celo življenje. Neustrezne prehranjevalne navade – pridobljene v obdobju otroštva in
mladostništva – vplivajo na način prehranjevanja tudi v zrelejšem življenjskem obdobju. Zavedamo
se, da je osveščanje in izobraževanje o zdravi prehrani pomembno tako za učence, kot za starše,
zato smo v letošnjem šolskem letu organizirali predavanje na to temo. Predavala je dr. Lucija
Čevnik, ki je spregovorila o vplivu samopodobe v povezavi s sodobnimi prehranskimi boleznimi
(anoreksija, bulimija...).
Na šoli so potekale dejavnosti ob dnevu tradicionalnega slovenskega zajtrka.
Šola je vključena v projekt promocije medu slovenskih čebelarjev.
Tudi letos smo vključeni v izvajanje šolske sheme sadja in zelenjave, ki je ukrep skupne kmetijske
politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Na voljo bo dodatno sadje 2-krat tedensko od septembra
do junija. Ta ukrep bo še dodatno popestril šolske jedilnike in dodatno navajal učence, k čim bolj
raznovrstnemu uživanju sadja in zelenjave. V omenjenem obdobju bo sadje na voljo po malici.
Učenci ga bodo zaužili med odmori do konca pouka.
Uravnoteženo prehrano in okusne obroke v kuhinji šole pripravljajo: Darja Pečevnik, Mateja
Velkavrh in Veronika Trček. Organizatorka šolske prehrane je Romana Ana Dolenc, ki v sodelovanju
s kuharskim osebjem in HACCP timom vodi šolsko prehrano.
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Za doseganje želenih ciljev morajo HACCP sistem upoštevati in so zanj odgovorni vsi zaposleni v
kuhinji. Nadzor nad ustrezno kvaliteto in količino prehrane izvaja Zavod za zdravstveno varstvo
Ljubljana. Pobude in predloge dajejo učenci preko šolske skupnosti, starši preko Sveta staršev ter
skupina za šolsko prehrano.
Shema šolskega sadja in zelenjave
Naša šola je tudi v šolskem letu 2018/2019 vključena v Šolsko shemo. Odločili smo se za delitve v
obdobju od januarja do junija 2019. Sadje in zelenjava bosta razdeljena enkrat tedensko – ob
sredah oz. ob dnevih, ko bodo v šoli prisotni vsi razredi. Ta ukrep bo še dodatno popestril šolske
jedilnike in dodatno navajal učence, k čim bolj raznovrstnemu uživanju sadja in zelenjave. V
omenjenem obdobju bosta sadje in zelenjava na voljo po malici. Učenci ju bodo zaužili med
odmori do konca pouka.
Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen tega
ukrepa je ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave in hkrati omejiti naraščanje pojava
prekomerne telesne teže in debelosti pri otrocih. Slednja namreč povečuje tveganje za nastanek
številnih bolezni sodobnega časa (sladkorna bolezen tipa 2, srčno-žilne bolezni, rak, osteoporoza,
itd).
Evropska komisija je po obsežni študiji ugotovila, da je ŠS eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno
pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja. V ta namen je Evropska unija Državam članicam
namenila določeno finančno pomoč za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave učencem.
Zadnje raziskave kažejo, da se je naraščanje prekomerne debelosti pri otrocih ustavilo.
Namen Šolske sheme je spodbujanje zdravega prehranjevanja pri otrocih s čim pogostejšim
uživanjem sadja in zelenjave, ter omogočanje enakih možnosti dolgoročnega in rednega uživanja
sadja in zelenjave vsem otrokom in mladostnikom v EU.
V ta projekt je vključenih 24 sodelujočih držav članic EU. Vključenih je približno 8 miljonov otrok EU
v 54.000 šolah. Za ta projekt EU namenja do 150 miljonov letno.
Na šoli bomo namenili pozornost tudi izobraževalnim dejavnostim, ki bodo potekale preko celega
leta. Omenjene vsebine bodo obravnavane v okviru pouka, na izbranih tematskih sestankih
oddelčnih skupnosti, ob tem bodo izdelali različne izdelke. Starši pa so bili seznanjeni na
roditeljskih sestankih ter na seji Sveta staršev in na seji Sveta šole.

Tradicionalni slovenski zajtrk – Dan slovenske hrane
V petek, 16. novembra 2018, smo obeleževali dan slovenske hrane.
Glavni cilj oziroma namen razglasitve dneva slovenske hrane je podpora slovenskim pridelovalcem
in predelovalcem hrane ter spodbujanje zavedanja in pomena domače samooskrbe, ohranjanje
čistega, zdravega okolja, ohranjanje podeželja, seznanjanje mladih s postopki pridelave in
predelave hrane in spodbujanje zanimanja za dejavnosti na kmetijskem področju.
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Vseslovenski projekt Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo z namenom, da bi izboljšali zavedanje
o namenu in razlogih za lokalno samooskrbo, domačo pridelavo in predelavo, saj je oskrba s
kakovostno hrano iz lokalnega okolja je vse bolj pomembna.
V letošnjem letu smo v šoli in prav tako tudi v vrtcu, obeležili ta dan tako, da smo zjutraj učencem
ponudili zajtrk (kruh, maslo, med, mleko, jabolko).
Vrtčevske otroke so obiskali čebelarji in jim o svojem delu veliko povedali.
V šoli so potekale različne dejavnosti v okviru naravoslovnega dne. Učenci so obravnavali teme:
 pomen zdrave prehrane,
 pomen zajtrka in rednega zajtrkovanja,
 koristi uživanja lokalne hrane,
 pomen kmeta, kot pridelovalca hrane,
 kultura uživanja obrokov,
 čebelarstvo.
Ob tem so izdelali na omenjene teme tudi plakate, pisali pesmice, pregovore o hrani ...
Romana Ana Dolenc
Prehrana v vrtcu
V VVE pri OŠ Horjul organiziramo in načrtujemo prehrano za 161 otrok.
V kuhinji vrtca pripravimo štiri obroke dnevno, ki jih ponujamo v naslednjih terminih:
 zajtrk med 8.00 in 8.30,
 malica v dopoldanskem času, glede na delo v skupini,
 kosilo med 11.15 in 12.00,
 popoldansko malico po počitku od 14.00 naprej.
Pripravljamo tudi obroke za zunanje odjemalce. Poleg tega pripravljamo malico in tople obroke za
zaposlene.
Prilagajamo se tudi individualnim potrebam otrok, ki potrebujejo dietno prehrano. Zanje kuhamo
posebej in ob tem sodelujemo s starši, ki so zadovoljni, da njihov otrok je skupaj z vrstniki. Dietno
prehrano lahko uveljavljajo starši otrok na podlagi zdravniškega potrdila osebnega zdravnika ali
zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. Za vsako šolsko leto morajo starši
predložiti novo zdravniško potrdilo.
Hrana mora biti zdrava, higiensko neoporečna in estetsko ponujena. Pri sestavljanju obrokov
hrane upoštevamo naslednja merila ustreznosti:
a) letni čas, sezonska živila,
b) kvaliteta živil in cena,
c) način in čas razdeljevanja hrane,
d) kuhinjske kapacitete,
e) fiziološke potrebe učencev,
f) prehrambne navade otrok,
g) raznolikost obrokov,
h) biološko in energijsko vrednost živil,
i) količinski optimum,
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j) navodila strokovnih služb.
Vzpodbujamo zdravo prehranjevanje z vključevanjem svežega sadja in zelenjave, vzdrževanje
ustreznega hranilnega in energijskega ravnovesja obrokov, nudimo zadostno količino vode in
nesladkanega čaja itd. Vzpodbujamo kulturno prehranjevanje, skrbimo za higieno, umirjeno in
prijetno vzdušje.
Prehrana otroka med bivanjem v vrtcu je nujna za njegovo zdravje, sodelovanje pri igri, različnih
dejavnostih in v veliki meri vpliva na dobro počutje otroka v vrtcu. Trudimo se, da je prehrana
kvalitetna in raznovrstna. Pomembno nam je, da zadovolji fiziološke potrebe otrok, zato si
prizadevamo narediti čim bolj pester jedilnik.
Jedilniki so objavljeni na stalnih oglasnih deskah v vrtcu in na spletni strani vrtca.
Tako kot vsa leta doslej si bomo tudi v šolskem letu 2018/2019 prizadevali pripravljati za otroke
zdravo in uravnoteženo prehrano. Učenci uživajo hrano kulturno v ustreznih higienskih pogojih in
si tako pridobivajo zdrave navade prehranjevanja.
Pri organizaciji prehrane upoštevamo smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih
zavodih. Pestra, mešana, uravnotežena in redna prehrana je pogoj za otrokovo zdravje, pravilen
razvoj in uspešno delo v vrtcu. Otroci že v mladosti pridobivajo prehranjevalne navade, ki jih bodo
spremljale celo življenje. Neustrezne prehranjevalne navade – pridobljene v obdobju otroštva in
mladostništva – vplivajo na način prehranjevanja tudi v zrelejšem življenjskem obdobju. Zavedamo
se, da je osveščanje in izobraževanje o zdravi prehrani pomembno tudi za starše, zato smo v
letošnjem šolskem letu organizirali predavanje na to temo. Predavala je dr. Lucija Čevnik, ki je
spregovorila o vplivu samopodobe v povezavi s sodobnimi prehranskimi boleznimi (anoreksija,
bulimija...).
V vrtcu načrtujemo tudi druge dejavnosti povezane s prehrano:
 Praznovanje jeseni- priprava različnih jedi iz jesenskih pridelkov, spoznavanje sadja in
zelenjave,
 tradicionalni slovenski zajtrk.
V okviru načrtovanih dejavnosti v skupini občasno pripravijo kakšno jed, kaj spečejo in seveda z
veseljem poskusijo.
Uravnoteženo prehrano in okusne obroke v kuhinji vrtca pripravljajo: Francka Jereb, Majda Marolt
in Bernarda Verbič . Organizatorka šolske prehrane je Romana Ana Dolenc, ki v sodelovanju s
kuharskim osebjem in HACCP timom vodi šolsko prehrano.
Za doseganje želenih ciljev morajo HACCP sistem upoštevati in so zanj odgovorni vsi zaposleni v
kuhinji. Nadzor nad ustrezno kvaliteto in količino prehrane izvaja Zavod za zdravstveno varstvo
Ljubljana. Pobude in predloge dajejo učenci preko šolske skupnosti, starši preko Sveta staršev ter
skupina za šolsko prehrano.
Romana Ana Dolenc
KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD
V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1A) se je šolska
knjižnica 15. 10. 2018 vključila v nacionalni vzajemni bibliografski sistem Cobiss. Do 11. 2. 2019 je
bilo vpisano 6.950 enot gradiva, kar je približno polovica vsega gradiva. 21. 1. 2019 se je pričela
tudi izposoja v Cobissu. Skoraj vsi učenci so vrnili knjige, izposojene v starem programu WinKnj,
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sledijo učitelji, nakar bomo program WinKnj ukinili. Izgradnja kataloga je prednostna naloga v tem
šolskem letu.
V skladu z LDN so bili v knjižnici izvedeni oz. se izvajajo naslednji projekti:
- Učenci razredne stopnje pri knjižničarki opravljajo Bralno značko
- Sodelovanje v projektu Nacionalni mesec skupnega branja s ciljem spodbujanja bralne kulture in
bralne pismenosti: učenci od 5. do 9. razreda berejo mlajšim
- Noč v knjižnici
- Razstave gradiva ob mednarodnih dnevih in akcijah
- Sodelovanje v akciji Mednarodna izmenjava knjižnih kazalk
- Seznanjanje z novostmi v šolski knjižnici.
Že sedaj, pa tudi v naslednjih šolskih letih bo treba več spodbude nameniti učencem predmetne
stopnje, saj bralna kultura zelo pada (kar je opaziti tudi pri manjšem številu učencev, ki opravljajo
bralno značko).
Poleg tega smo z učenci na božičnem bazarju prodali 100 podarjenih knjig in s tem prispevali v
sklad za nadstandard.
Skrbnica učbeniškega sklada sem Polona Končar.
Polona Končar
MEDPREDMETNO POVEZOVANJE
Aktiv učiteljev I. in II. triade ter naravoslovni in družboslovni aktiv je pripravil načrt
medpredmetnega povezovanja.
Načrt medpredmetnega sodelovanja naravoslovnega aktiva 2018/2019
V šolskem letu 2018/2019 se bodo izvajale naslednje medpredmetne povezave:
ODDELEK

PREDMETI

IZVAJALEC

VSEBINA

MAT, TIT, ZGO, LUM

Jazbec, Jagodic

Gradovi in mreže teles

MAT, TJA

Kopač Jazbec, Jurić, Hlade,
Videčnik, Zavec

Večkotnik ND

7. a, b

MAT, TIT, LUM

Jurić, Kopač Jazbec, Sovre,
Istenič

Preslikave, TD

8. a

BIO, KEM, ZGO,
LUM, NAR, TIT

Haler, Jagodic, Sovre,
Istenič, Založnik, Dolenc

ND Velenje, Ekologija, minerali,
čas po 2. svetovni vojni, afriška
zbirka, evolucija, les

7. a, b
8. a

Logarska dolina, ND,

ZGO, NAR, GEO, TIT,
ŠVZ

Haler, Jagodic, Istenič,
Končan, Založnik, Dolenc

Kulturna dediščina na solčavskem,
Marija Terezija, živalstvo in
rastlinstvo Logarske doline,
oglarstvo, pohod po Logarski dolini

7. a, b

TIT, NAR

Istenič, Haler, Založnik,
Dolenc

Bistra – pogoni in Komunalno
podjetje Vrhnika, ekologija.

8.a

MAT, TJA

7. a

Kopač Jazbec, Jurić, Hlade,

33

Večkotnik ND

Polletno poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Zavoda OŠ Horjul v šolskem letu 2018/2019

Videčnik, Zavec

8. in 9. razred

NPH, SPH, SLJ, ZGO,
GEO

Založnik, Jagodic, Kogovšek,
Šramel, Dolenc

Bela krajina

POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST
Komisijo za kakovost OŠ Horjul v šolskem letu 2018/2019 sestavlja sedem članov:







BUH BARBARA
ČADEŽ IRENA
JAGODIC BARBARA
KOPAČ JAZBEC SAŠA
KRUŠIČ ALENKA
POŽRU KRSTIČ MARJETA



HLADE NIK

V šolskem letu 2018/2019 je komisija za kakovost OŠ Horjul ohranila načrtno spremljanje
razvijanja bralno – učnih strategij ter medpredmetnih povezav po vertikali. Oboje je načrtno
spremljala že v šolskem letu 2017-2018.
Hkrati pa se je odločila razvijati in načrtno spremljati tudi novo prednostno nalogo – spoštljiva
komunikacija kot osnova za spoštljive odnose.
Komisija je na 1. sestanku v oktobru 2018 oblikovala terminski plan dela v šolskem letu 2018/2019,
ki ga uspešno izvaja.
TERMINSKI PLAN ZA IZVEDBO IN SPREMLJANJE PREDNOSTNIH NALOG OŠ HORJUL
MESEC
September

Oktober

KAJ - DEJAVNOST
UČENCI IN STARŠI
napišejo definicijo
pojmov spoštovanje
in samospoštovanje
(roditeljski sestanki,
razredne ure)
1. SESTANEK

KDO
starši in učenci

KONKRETEN IZDELEK
Listki z definicijami

člani Komisije

Zapisnik

vsi učitelji

Mrežni plan na

KOMISIJE ZA
KAKOVOST

VPIS BUS V MREŽNI
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PLAN - vsak učitelj v
prazen mrežni plan
pod izbran predmet
in izbran razred vpiše
svoj priimek. V
kolikor bo učitelj
izbral bralno – učno
strategijo, ki je
drugačna od
predlagane, poleg
pripiše tudi ime
bralno – učne
strategije, ki jo bo
razvijal.

November

oglasni deski v
zbornici – izpolnjen.

IZOBRAŽEVANJE ZA
RISANJE SOCIOGRAMA
1.del
2. SESTANEK
KOMISIJE ZA
KAKOVOST
OBLIKOVANJE DEFINICIJE
POJMOV SPOŠTOVANJE
IN SAMOSPOŠTOVANJE

Marjeta P. Krstić
vsi učitelji

Ptt (Marjeta P. Krstić)

člani Komisije

Zapisnik

člani Komisije
šolska skupnost

PLAKATI Z DEFINICIJO NA
VHODU V ŠOLO IN V
JEDILNICI

IZOBRAŽEVANJE ZA
RISANJE SOCIOGRAMA
2.del

Marjeta P. Krstić

Sociogramske tabele
in risbe.
Predlogi parov in
skupin za delov v
paru in delo v skupini

razredniki

IN OBLIKOVANJE
PREDLOGOV PAROV IN
SKUPIN

– VLOŽENE V ODDELČNE
MAPE

Prvi VPIS V SKUPNO
MAPO MEDPREDMETNO
IN MEDGENERACIJSKO
POVEZOVANJE V Oblaku
365

vsi učitelji

3.IN 4. SESTANEK
KOMISIJE ZA KAKOVOST
PRIPRAVE ZA IZVEDBO
TREH RAZREDNIH UR Z
NAMENOM RAZVIJANJA
SPOŠTLJIVE
KOMUNIKACIJE KOT
OSNOVE ZA SPOŠTLJIVE

člani Komisije
razredniki
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Izpolnjena skupna
mapa
MEDPREDMETNO IN
MEDGENERACIJSKO
POVEZOVANJE (črn
tisk)
Zapisnik – Hlade
Priprave za razredne
ure, ki jih izvedejo do
maja 2019
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December

Januar

ODNOSE
POGOVORNE URE ZA
UČENCE PREDMETNE
STOPNJE
POGOVORNE URE V PARU
STARŠ – OTROK ZA
UČENCE RAZREDNE
STOPNJE
SVETOVALNO –
PEDAGOŠKI KROG (na 14
dni)
POGOVORNE URE ZA
UČENCE PREDMETNE
STOPNJE
POGOVORNE URE V PARU
STARŠ – OTROK ZA
UČENCE RAZREDNE
STOPNJE
SVETOVALNO –
PEDAGOŠKI KROG (na 14
dni)

učitelji, ki želijo

Izpolnjena evidenčna
tabela

učitelji, ki želijo

Izpolnjena evidenčna
tabela

Barbara Buh
Marjeta P. Krstić
Učitelji, ki želijo
učitelji, ki želijo

Izpolnjena evidenčna
tabela

učitelji, ki želijo

Izpolnjena evidenčna
tabela

Barbara Buh
Marjeta P. Krstić
Učitelji, ki želijo

Izpolnjena evidenčna
tabela

Izpolnjena evidenčna
tabela

VVE
V komisiji za kakovost je v šolskem letu 2018/2019 5 članov:
 Marinka Batagelj
 Barbara Popit
 Maja Rebolj
 Tjaša Janša
 Andreja Naglič Kumer
Evalvacijo prednostnih nalog in ciljev bomo izvedli na enak način kot lansko leto. Tudi letos smo
glede na razmere prilagodili preglednice, ki so že bile oblikovane. Tabele za evalvacijo projekta
Mali sonček smo preoblikovali glede na starost otrok in posledično glede na barvo Malega sončka,
ki ga izvaja posamezna skupina.
Razpravljale smo o prednostnih nalogah in ciljih za to šolsko leto. Že v lanskem letu smo področje
narave obravnavali kot prednostno področje. Naš vrtec je postavljen v okolje, ki nam nudi veliko
možnosti vključevanja naravnega okolja v vzgojni proces. Kot kazalnik smo določile, da bomo
spremljale število vodenih dejavnosti, ki bodo izvedene v naravnih okoljih (gozd, travnik…).
Izdelale smo tabele, kamor vzgojiteljice beležijo izvajanje vodenih dejavnosti v naravnih okoljih.
Ponudbi obogatitvenih in dodatnih dejavnosti za otroke skoraj vsako leto na aktivih dodamo
kakšno novo idejo, dejavnost. Urnik dopoldanskih aktivnosti, ki jih načrtujemo že vnaprej, je postal
precej zaseden. Zato smo na aktivih pregledale obogatitvene dejavnosti, primerjale njihove cilje in
ponovno pretehtale možnosti, kako posamezne dejavnosti povezati, mogoče kakšno opustiti v
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želji, da bi vzgojni program po skupinah in spontane dejavnosti otrok potekale optimalno. V
mesecu septembru in oktobru je zato pri obogatitvenih dejavnostih nekoliko sprememb. Dneve
sadja in zelenjave, Bučijado in Kostanjčkov piknik smo obravnavali nekoliko drugače in sicer v
okviru “Praznovanja jeseni”. Le to je trajalo šest tednov, vsebine pa so se nekoliko spremenile.
Komisija se je sestala v januarju, delo bomo nadaljevali na aktivih, načrtujemo srečanje komisije v
marcu, kjer se bomo pogovarjali o vodenih dejavnostih, ki jih izvajamo v zunanjem okolju. Do sedaj
smo se osredotočali na obogatitvene dejavnosti izvedene v zunanjem okolju, ampak glede na
mnenje komisije razmišljamo tudi v tej smeri.
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POROČILA RAZREDNIKOV
Predmetnik:
RAZRED

1.

2.

PREDMET

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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

2

2

2

3

4

4

3

3

Likovna vzgoja

2

2

2

2

2

1

1

1

1

Glasbena umetnost

2

2

2

1,5

1,5

1

1

1

1

Spoznavanje okolja

3

3

3
2

3

Geografija

1

2

1,5

2

Zgodovina

1

2

2

2

1

1

Družba

Državljanska in domovinska
vzgoja ter etika
Fizika

2

2

Kemija

2

2

Biologija

1,5

2

Naravoslovje

2

3

2

1

1

2

2

2

Izbirni predmet 1

1

2

Izbirni predmet 2

1

1

Narav. in tehnika

3

3

Teh. in tehnologija
Gospodinjstvo
Športna vzgoja

3

3

3

3

1

1,5

3

3

Izbirni predmet 3

1

Oddelčna skupnost

0,5

0,5

0,5

0,5

Št. predmetov

6

7

7

8

9

11

Tedenska obveznost

20

23

24

23,5

25,5

25,5

27/28

Št. tednov pouka

35

35

35

35

35

35

35

0,5

0,5

12/13/14 14/15/16 12/13/14
27,5/28,5 27,5/28,5
35
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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: Marija Kovač
Število dečkov: 11
Število deklic: 11
Skupaj: 22
Obisk pouka: 98,4 %
Število opravičenih izostankov: 422
Število neopravičenih izostankov: 0 Skupaj: 422
Realizacija pouka v urah in v %: 394 ur, 51,17%
št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

SLJ
210
108
51,42

MAT
140
71
50,71

SPO
105
53
50,47

GOS

ŠPO
105
53
50,47

Skupaj
770
394
51,17

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

A1
70
37
52,85

LUM
70
38
51,4

GUM
70
34
48,57

DRU

NIT

Ure individualne in skupinske pomoči

UČITELJ

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV
Z UČNIMI
TEŽAVAMI

SPO
MAT
SLJ

0
2
7

Marija Kovač

ŠTEVILO
NADARJENIH
UČENCEV

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA
UR

0,5/17,5

0
4- 22,9 %
5- 28,6%
SK:51,4 %

-

Dodatni pouk
UČITELJ

PREDMET

Marija Kovač

SLJ
SPO
MAT

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

0,5/17,5

SLO- 7 UR- 40 %
SPO-4URE-22,9 %
MAT-2 URI- 11,5 %
SK:74,3 %

15

Dopolnilni pouk
UČITELJ
Marija Kovač

PREDMET
MAT
SLJ
SPO

ŠTEVILO UČENCEV
2
2
0

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

0,5/17,5

MAT-5UR- 28,6 %
SLJ-4 URE- 22,9 %
SPO- 0
SK: 51,4 %
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Interesne dejavnosti:
PREDMET

ŠT. UČENCEV

Lutkovni krožek

MENTOR
Irena Čadež

Elementarne igre
Lego 1
OPZ
Planinski krožek
Klekljanje
Ustvarjalne delavnice
Likovni krožek 1
Računalniški krožek

Marija Kovač
P. Peternel
N.Rus
Marjeta Oblak
M. Poženel
Mojca Potrebuješ
Maja Prebil
Nik Hlade

11
6
6
4
0
5
5
2

4

Tekmovanja
VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Vegovo priznanje
Tekmovanje v RJI
Bralna značka
Kresnička
Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav

DOSEŽKI
BRONASTA

SREBRNA

ZLATA

14

Poročilo o delu v razredu:
V 1.a je 22 učencev, 11 dečkov in 11 deklic. Za nami je prvo, uvajalno obdobje. Učenci so se bolj ali
manj že vključili v skupino. Sledijo pouku. Na splošno imajo slabše razvito slušno pozornost. Pri
delu porabimo veliko časa za umirjanje. Dejavnosti je potrebno hitro menjavati in delati na
konkretnem nivoju.
Učna snov je predelana po načrtu. V tem obdobju smo realizirali 3 KD, 3 TD, 1 ND in 1 ŠD. V okviri
dodatnega pouka smo se pripravljali na tekmovanje iz naravoslovja Kresnička in tekmovanje iz
matematike Kenguru. Dopolnilni pouk in ure ISP so bile namenjene predvsem utrjevanju oz.
dodatni razlagi snovi pri tistih učencih, kjer pri pouku ni bila usvojena (številske predstave do 7,
računanje v tem obsegu, spoznavanje glasov; določanje začetnega in končnega glasu v besedah,
število glasov v besedi), grafomotoričnim vajam in vajam pozornosti.
Uspešno so pripovedovali pravljice in pesmice za bralno značko, 15 učencev jo je že opravilo. Vsi
učenci so dosegli standarde znanja. V razredu je tudi kar nekaj učencev, ki so zelo uspešni na več
področjih. Dva učenca težje sledita pouku. Večina staršev je redno prihajala na pogovorne ure in se
zanimala za otrokov napredek in počutje v šoli. Vsi učenci so vključeni v podaljšano bivanje.
V tem obdobju smo imeli 422 ur izostankov. Snov smo nadoknadili pri dopolnilnem pouku in ISPju. V razredu je kar nekaj učencev, ki se težje prilagajajo šolskim in razrednim pravilom. Veliko smo
se pogovarjali o primernih in manj primernih oblikah reagiranja v različnih situacijah. Učili smo se
analizirati svoje občutke ob različnih bolj in manj primernih oblikah vedenja in se učili sprejemati
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odgovornost za svoja ravnanja in posledice. V mesecu decembru smo uvedli tudi vrednotenje
vedenja z barvanjem gosenic. Nekateri učenci potrebujejo tudi vidno podporo. Opazen je
napredek.
Pri pouku si z učiteljico prizadevava, da bi čim bolj zadovoljili potrebe posameznega učenca.
Gradiva na njihovih opažanjih, rešitvah, videnjih in jim pri tem pomagava, da nadgradijo svoje
znanje.
Marija Kovač
Neobvezni izbirni predmet angleščina
Vsi učenci v obeh prvih razredih obiskujejo NIP angleščina. Učenje tujega jezika izhaja iz kratkih in
zanimivih angleških zgodbic, ki so primerne za to starostno obdobje. V letošnjem šolskem letu smo
spoznali že tri, čakajo nas še tri. S pomočjo zgodbic se učimo pesmi, besedišča, skozi igro vlog in
didaktične igre pa tudi kratke jezikovne strukture. Pri urah je poudarek predvsem na poslušanju in
slušnem razumevanju, nekoliko manj na govornem sporočanju in sporazumevanju. Cilj predmeta
je tudi razvijanje motivacije za usvajanje tujih jezikov. Učenci so delavni, pri dejavnostih radi
sodelujejo. Vzgojnih težav ni, občasno so utrujeni, saj se srečujemo šele 4. oziroma 5. šolsko uro.
Močno področje, s pomočjo katerega se hitro učijo, so pesmi, igre vlog in didaktične igre.
Nekaj učencev je pri učenju zelo uspešnih, nekaj pa jih ima težave pri pomnjenju navodil in
besedišča.
Maja Prebil
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1. B razred
Razrednik: Petra Mrzlikar
Število dečkov: 11
Število deklic: 10
Skupaj: 21
Obisk pouka: 97,9 %
Število opravičenih izostankov: 585
Število neopravičenih izostankov: 0 Skupaj:
585
Realizacija pouka v urah in v %: 429 ur, 51,17%

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

SLJ
210
108
51,43

MAT
140
72
51,43

SPO
105
53
50,48

GOS

ŠPO
105
53
50,48

Skupaj
770
394
51,17

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

A1
70
34
48,57

LUM
70
38
54,29

GUM
70
36
51,43

DRU

NIT

Ure individualne in skupinske pomoči
ŠTEVILO
NADARJENIH
UČENCEV

UČITELJ

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV Z
UČNIMI TEŽAVAMI

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

Petra
Mrzlikar

SPO
MAT
SLJ

0
4
4

-

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

0,5/17,5

REALIZACIJA UR
SPO- 0
MAT-5 UR-(28,6%)
SLJ- 0

Dodatni pouk
UČITELJ
Petra Mrzlikar

PREDMET
SLJ 0
SPO 4
MAT 4

0,5/17,5

12

REALIZACIJA UR
MAT: 4 URE- 22,9 %
SLO- 4 URE- 22.9 %
SK: (47,05%)

Dopolnilni pouk
UČITELJ
Petra
Mrzlikar

PREDMET
MAT
SLJ

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO
0,5/17,5

8
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REALIZACIJA UR
MAT-3 URE (17,64%)
SLJ- 0
SK: 17,64 %
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Interesne dejavnosti:
PREDMET

ŠT. UČENCEV

Lutkovni krožek

MENTOR
Irena Čadež

Elementarne igre
Lego 1
Likovni krožek 1
OPZ
Planinski krožek
Klekljanje
Šolski eko vrt
Likovni krožek
Računalniški krožek

Marija Kovač
P. Peternel
M. Prebil
N.Rus
Marjeta Oblak
M. Poženel
Helena Leskovec
Maja Prebil
Nik Hlade

8
6
5
7
0
0
2
5
2

3

Tekmovanja
VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Vegovo priznanje
Tekmovanje v RJI
Bralna značka
Kresnička
Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav

DOSEŽKI
BRONASTA

SREBRNA

ZLATA

12

Poročilo o delu v razredu
V začetku šolskega leta 2018/19 je bilo v 1.b razredu vpisanih 11 dečkov in 10 deklic, skupno torej
21. Kljub daljši odsotnosti razredničarke poteka delo v oddelku v skladu z LDN. V tem času so se
učenci uspešno prilagodili šolskemu okolju in načinu dela. Posebnih težav s prilagajanjem ni bilo.
Odsotnost učencev je precejšnja, porastla je še zlasti v zimskih mesecih zaradi viroz.
Pri slovenskem jeziku smo se spoprijeli z osnovami sporazumevanja. Pri poslušanju je opazna
kratkotrajnejša pozornost. Učenci radi pripovedujejo, osvojili so nekaj prvin vljudnostnega odnosa
v pogovoru. Uspešno se navajajo na poslušanja sogovornika brez poseganja v besedo. Nekaj
učencev je imelo težave z grafomotoriko, vendar jim jo je z vajami in doslednostjo uspelo močno
izboljšati. Začeli smo z osnovami opismenjevanja, spoznali smo nekaj velikih tiskanih črk. Trije
učenci so bralci začetniki. Pri matematiki smo spoznali števila do deset, z njimi seštevamo in
odštevamo. Večina učencev računa ob pomagalih, izstopa deček, ki je hiter in zanesljiv računar.
Večina učencev je vključenih v podaljšano bivanje. Realizirali smo predvidene dneve dejavnosti.
Uspešno pripovedujejo pravljice in pesmice za bralno značko, kar nekaj učencev je že opravilo
bralno značko.
Učenci so pri vodenih dejavnostih, zlasti pouku, delavni in vodljivi.
Zapisala druga učiteljica: Marjeta Oblak
Neobvezni izbirni predmet angleščina
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Vsi učenci v obeh prvih razredih obiskujejo NIP angleščina. Učenje tujega jezika izhaja iz kratkih in
zanimivih angleških zgodbic, ki so primerne za to starostno obdobje. V letošnjem šolskem letu smo
spoznali že tri, čakajo nas še tri. S pomočjo zgodbic se učimo pesmi, besedišča, skozi igro vlog in
didaktične igre pa tudi kratke jezikovne strukture. Pri urah je poudarek predvsem na poslušanju in
slušnem razumevanju, nekoliko manj na govornem sporočanju in sporazumevanju. Cilj predmeta
je tudi razvijanje motivacije za usvajanje tujih jezikov. Učenci so delavni, pri dejavnostih radi
sodelujejo. Vzgojnih težav ni, občasno so utrujeni, saj se srečujemo šele 4. oziroma 5. šolsko uro.
Močno področje, s pomočjo katerega se hitro učijo, so pesmi, igre vlog in didaktične igre.
Nekaj učencev je pri učenju zelo uspešnih, nekaj pa jih ima težave pri pomnjenju navodil in
besedišča.
Maja Prebil
Preventivna specialno-pedagoška dejavnost:
Svetovalna delavka in specialna pedagoginja sva 03. 09. 2018 izvedli krajše predavanje za starše
učencev prvega razreda. Predstavili sva preizkus zaznavno – motoričnih sposobnosti ter pridobili
soglasja za izvedbo le-tega v namen zgodnjega odkrivanja specifičnih učnih težav na zaznavnomotoričnega področju.
Zapisala: Barbara Buh
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2. A razred
Razrednik: Irena Čadež
Število dečkov: 10 Število deklic: 8 Skupaj: 18
Obisk pouka: 95, 6%
Število opravičenih izostankov: 399 Število neopravičenih izostankov: 0
Realizacija pouka v urah in v% : 449 ur, 51,91%
št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

SLJ
245
130
53,06

MAT
140
75
53,75

SPO
105
56
53,33

GOS

ŠPO
105
54
51,43

Skupaj
805
449
51,91

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

A1
70
36
51,43

LUM
70
34
48,57

Skupaj:
GUM
70
39
55,71

206
DRU

NIT

Ure individualne in skupinske pomoči

UČITELJ

PREDMET

ŠTEVILO
UČENCEV Z
UČNIMI
TEŽAVAMI

ŠTEVILO
NADARJENIH
UČENCEV

LUM
MAT
SLJ

0
3
5

7
0
0

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA
UR

Irena Čadež
0,5/17,5

2
1
10
SK: 74,2 %

Dodatni pouk
UČITELJ
Irena Čadež

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

SLJ
SPO
MAT

12
11
12

0,5/17,5

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

MAT
SLJ
SPO
LUM

3
5
0
5

REALIZACIJA UR
3
6
4
SK:74,2%

Dopolnilni pouk
UČITELJ
Irena Čadež

0,5/17,5
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SK:74,2 %

Interesne dejavnosti:
PREDMET
Lutkovni krožek
Elementarne igre
Lego 1
Likovni krožek 1
OPZ
Planinski krožek
Klekljanje
Ustvarjalne delavnice
Računalniški krožek

MENTOR
Irena Čadež
Marija Kovač
P. Peternel
M. Prebil
N.Rus
Marjeta Oblak
M. Poženel
Mojca Potrebuješ
Nik Hlade

ŠT. UČENCEV
7
4
3
0
5
8
0
1
2

Tekmovanja
VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Vegovo priznanje
Tekmovanje v RJI
Bralna značka
Kresnička
Bober
Epi Reading Badge

DOSEŽKI
BRONASTA

SREBRNA

ZLATA

/
18

/
12

/

/

11

4

/

/

POROČILO RAZREDNIKA O USPEHU 2. a - V PRVEM OCENJEVALNEM OBDOBJU, OD 1. 9. 2018 DO
31. 1. 2019
V 2. a razredu je 18 otrok; 10 dečkov in 8 deklic. Delo teče skladno s predvidenim LDN-jem. Učna
snov je predelana in utrjena. Večjih težav s prilagajanjem v začetku šolskega leta ni bilo, če
izključimo konflikte med dvema učencema, ki smo jih uspešno rešili s pogovorom med njima,
razredničarko in šolsko psihologinjo. Vsi učenci opravljajo bralno značko, dvanajst otrok jo je že
uspešno zaključilo. Tekmovali smo v računalniškem razmišljanju Bober in dosegli 4 bronasta
priznanja. Pri dodatnem pouku se pripravljamo še na Kresničko, Kengurujčka in Mehurčke. Sedem
otrok je uspešnih pri vseh ali večini učnih predmetov. Znanja z vseh področij učenja usvajamo
korakoma in stalno. Učenci so pri vseh učnih predmetih opisno ocenjeni in dosegajo temeljne ali
višje standarde znanja. V razredu trenutno še ni otrok s prilagoditvami pouka.
Glavna skrb v tem šolskem letu za nas sta branje in pisanje. Pišemo in beremo obe tiskani abecedi,
spoznavamo pa obe pisani. Usvajanje črk poteka brez večjih posebnosti. Vsi otroci berejo
posamezne besede in enostavne povedi. Sedemnajst otrok bere in razume prebrano, en otrok ima
težave s priklicem simbolov. Ne veže še glasov, tiho črkuje, večinoma potrebuje črkovno stavnico,
ki mu pomaga priklicati posamezne simbole. Tehniko branja in pisanja z njim urimo pri DOP, ISP-ju.
Vključen je tudi v skupino za izboljševanje bralno-pisalne tehnike. Zanesljivo računamo do
dvajset, začeli smo spoznavati števila do sto. Trenutno posebnih težav z orientacijo in predstavami
o številih do sto še nimamo. Opaziti pa je bilo počasnejši ritem orientiranja med števili pri dveh
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učencih. V novembru smo izvedli testiranje za zgodnje odkrivanje otrok s težavami v branju,
računanju ali pisanju. V bralno skupino ISP je povabljenih pet učencev. V razredu je opaziti
posebnosti učenja pri enem učencu, ki ima vedno pogosteje težave z organizacijo učnih
pripomočkov in dokončanjem pisnih izdelkov. Je izrazito bolj zavzet za vsebine, ki so povezane z
ustvarjalnostjo, pravljičnim svetom in naravo. Daljšemu zapisovanju bi se želel izogniti. V
decembru je bil pri enem učencu zveden SNAP test. Učenec je v začetku tvorjenja besed in povedi
izpuščal posamezne glasove in imel počasnejši tempo usvajanja računanja. Test večjih odstopanj ni
pokazal.
Drugi a razred so prijetna, vodljiva in delovna skupina. Tudi delo s starši je sprotno in sodelovalno.
Razredničarka 2. a: Irena Čadež
Tuji jezik angleščina
Učenje izhaja iz kratkih in zanimivih angleških zgodbic, ki so primerne za to starostno obdobje. V
letošnjem šolskem letu smo spoznali že štiri, čaka nas jih še pet. Iz zgodbic izhajamo z učenjem
besedišča, pesmi, skozi igro vlog in didaktične igre pa tudi kratke jezikovne strukture. Pri učnih
urah je poudarek na poslušanju in slušnem razumevanju, pa tudi na govornem sporočanju in
sporazumevanju. Cilj predmeta je tudi razvijanje motivacije za usvajanje tujih jezikov. Trenutno se
srečujemo z angleško abecedo in prepoznavamo besede kot slikovne podobe. Z različnimi
dejavnostmi počasi že razvijamo bralne in pisne zmožnosti. Učenci so sicer delavni in pri
dejavnostih radi sodelujejo. Močno področje, s pomočjo katerega se hitro učijo, so pesmi in
didaktične igre. Pripravljamo se tudi na angleško bralno značko Epi Reading Badge, ki bo v mesecu
marcu.
Nekaj učencev je pri učenju zelo uspešnih, nekaj pa jih ima pri učenju težave.
Večjih vzgojnih težav ni.
Maja Prebil
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2. B razred
Razrednik: Mojca Potrebuješ
Število dečkov: 10 Število deklic:8 Skupaj: 18
Obisk pouka: 97,5 %
Število opravičenih izostankov:360 Število neopravičenih izostankov: 0 Vseh: 360
Realizacija pouka v urah in v %:361 ur, 56,8%
št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

SLJ
245
108
44

MAT
140
61
44

SPO
105
48
46

GOS

ŠPO
105
45
43

Skupaj
805
361
56,8

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

A1
70
35
50

LUM
70
35
50

GUM
70
35
50

DRU

NIT

Ure individualne in skupinske pomoči

UČITELJ

PREDEMET

ŠTEVILO UČENCEV
Z UČNIMI
TEŽAVAMI

Mojca
Potrebuješ

SPO
MAT
SLJ

4

ŠTEVILO
NADARJENIH
UČENCEV

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA
UR

17,5

8 (44%)

Dodatni pouk
UČITELJ
Mojca
Potrebuješ

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

SLJ
SPO
MAT

18

17,5

9 (50%)

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

MAT
SLJ

4

17,5

9(50%)

Dopolnilni pouk
UČITELJ
Mojca
Potrebuješič
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Interesne dejavnosti:
PREDMET
Lutkovni krožek
Elementarne igre
Lego 1
Likovni krožek 1
OPZ
Planinski krožek
Klekljanje
Ustvarjalne delavnice
Računalniški krožek
Likovni krožek

MENTOR
Irena Čadež
Andreja Kobetič
P. Peternel
M. Prebil
N. Rus
Marjeta Oblak
M. Poženel
Mojca Potrebuješ
Nik Hlade
Maja Prebil

ŠT. UČENCEV
0
8
4
1
3
2
2
3
4
1

Tekmovanja
VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Vegovo priznanje
Tekmovanje v RJI
Bralna značka
Kresnička
Bober
Epi Reading Badge

DOSEŽKI
BRONASTA

18

10

13

8

SREBRNA

ZLATA

/

/

Poročilo o delu v razredu
V 2. b razredu je 18 učencev, 10 dečkov in 8 deklic. Uspešno smo zaključili prvo ocenjevalno
obdobje. Razred je skupina, polna energije, učenci so motivirani za učenje, so vedoželjni in radi
sodelujejo pri pouku. Večjih učnih težav nismo imeli, imeli pa smo precej vzgojnih konfliktov.
Izvedli smo dneve dejavnosti po učnem načrtu. V septembru je bilo na roditeljskem sestanku
izpeljano kratko predavanje za starše na temo branja in pisanja. V jeseni smo s specialnimi
pedagogi izvedli tudi presejalno testiranje učencev drugega razreda. Po analizi rezultatov smo
oblikovali skupino, ki potrebuje dodaten trening branja in pisanja. Štirje učenci so vključeni v
bralno skupinico. Bralni trening se je začel izvajati januarja in poteka enkrat tedensko.
Nekaj učencev je obiskovalo dopolnilni pouk in ISP, kjer smo utrjevali bralno tehniko, širili besedni
zaklad in pisanje malih tiskanih črk ter računanje do 20. Vsi učenci tudi berejo za bralno značko.
Hujših učnih težav ni bilo. Pri dodatnem pouku smo se pripravljali na tekmovanje kresnička in
boberček ter se pripravljali na nastope z igricama Ogledalce in Žogica Nogica. Kar nekaj učencev je
učno zelo uspešnih in dosegajo lepe rezultate. Z igrico Ogledalce smo nastopili na šolski proslavi, v
domu starejših občanov v Horjulu ter v vrtcu.
Učna snov je predelana po načrtu, pouk je realiziran pri vseh predmetih.
Mojca Potrebuješ
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Tuji jezik angleščina
Učenje izhaja iz kratkih in zanimivih angleških zgodbic, ki so primerne za to starostno obdobje. V
letošnjem šolskem letu smo spoznali že štiri, čaka nas jih še pet. Iz zgodbic izhajamo z učenjem
besedišča, pesmi, skozi igro vlog in didaktične igre pa tudi kratke jezikovne strukture. Pri učnih
urah je poudarek na poslušanju in slušnem razumevanju, pa tudi na govornem sporočanju in
sporazumevanju. Cilj predmeta je tudi razvijanje motivacije za usvajanje tujih jezikov. Trenutno se
srečujemo z angleško abecedo in prepoznavamo besede kot slikovne podobe. Z različnimi
dejavnostmi počasi že razvijamo bralne in pisne zmožnosti. Učenci so sicer delavni in pri
dejavnostih radi sodelujejo. Močno področje, s pomočjo katerega se hitro učijo, so pesmi in
didaktične igre. Pripravljamo se tudi na angleško bralno značko Epi Reading Badge, ki bo v mesecu
marcu.
Nekaj učencev je pri učenju zelo uspešnih, nekaj pa jih ima pri učenju težave.
Večjih vzgojnih težav ni. Občasno prihaja do vzgojnih težav pri treh fantih, ki tako motijo pouk.
Maja Prebil
Preventivna specialno-pedagoška dejavnost:
Specialna pedagoginja je 12. 09. 2018 izvedla krajše predavanje za starše učencev drugega razreda.
Predstavila je sposobnosti in spretnosti, ki pomembno vplivajo na razvoj spretnosti branja in
pisanja. Predstavila je presajanje temeljnih znanj in veščin, ki je nato potekalo v novembru 2018
ter pridobila soglasja za izvedbo le-tega v namen zgodnjega odkrivanja specifičnih učnih težav na
področju matematičnih znanj, branja, pisanja in pozornosti. Rezultati presajanja so bili staršem
predstavljeni v decembru 2018 na pogovornih urah. Od januarja 2019 specialna pedagoginja
enkrat tedensko izvaja trening branja in pisanja s skupino učencev pri katerih je bil prepoznan
zaostanek oz. zastoj na področju razvijanja veščine branja in pisanja.
Barbara Buh
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3. A razred
Razrednik: Petra Peternel
Število dečkov: 8
Število deklic: 9
Skupaj: 17
Obisk pouka: 98,7%
Število opravičenih izostankov:182
Število neopravičenih izostankov:0 Skupaj: 182
Realizacija pouka v urah in v %:418ur, 49,76%
št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

SLJ
245
120
48,97

MAT
175
87
49,71

SPO
105
54
51,42

GOS

ŠPO
105
54
51,43

Skupaj
840
418
49,76

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

A1
70
35
50,0

LUM
70
32
45,71

GUM
70
36
51,42

DRU

NIT

Ure individualne in skupinske pomoči

UČITELJ

PREDEMET

ŠTEVILO UČENCEV Z
UČNIMI TEŽAVAMI

ŠTEVILO
NADARJENIH
UČENCEV

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA
UR

Petra
Peternel

SPO
MAT
SLJ

0
4
0

0

0,5/18

9- 50%

Dodatni pouk
UČITELJ
Petra
Peternel

PREDMET
SLJ
SPO
MAT

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

9

0,5/18

6-33,3%

PREDMET
MAT
SLJ

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

4

0,5/18

8- 44,4 %

Dopolnilni pouk
UČITELJ
Petra
Peternel
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Interesne dejavnosti:
PREDMET
Lutkovni krožek

MENTOR
Irena Čadež

Elementarne igre
Lego 1
Likovni krožek 1
OPZ
Planinski krožek
Klekljanje
Šolski eko vrt
Računalniški krožek

P. Peternel
Maja Prebil
N.Rus
Marjeta Oblak
M. Poženel
Helena Leskovec
Nik Hlade

ŠT. UČENCEV
2
0
5
4
1
3
2
1
2

Tekmovanja
VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Vegovo priznanje
Tekmovanje v RJI
Bralna značka
Kresnička
Bober
Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav
Epi Reading Badge

17
8
10

DOSEŽKI
BRONASTA

SREBRNA

ZLATA

3

/

/

Poročilo o delu v razredu
V 3. a razredu je 17 učencev (9 deklic in 8 dečkov).
Učenci so bili prvič številčno ocenjeni. Na sistem ocenjevanja so se hitro prilagodili.
Pri slovenskem jeziku je bil poudarek na utrjevanju in izboljševanju tehnike branja, pisanja in
razumevanje prebranega. Kar nekaj učencev ima težave z branjem, pisanjem, razumevanjem
prebranega in pravopisom. Uvedli smo tudi bralne liste.
Pri matematiki učenci seštevajo in odštevajo v množici naravnih števil do 100, poiščejo manjkajoče
člene pri računih seštevanja in odštevanja do 100, poznajo dele celote, berejo prikaz, predstavijo
podatke v preglednici in s prikazi in poznajo poštevanko števil 2, 3, 4, 5, 6, 10. Vsi učenci še niso
avtomatizirali poštevanke števil 2, 3, 4, 5, 6, 10. Veliko smo delali na konkretnih primerih in s
konkretnim materialom. Kar nekaj učencev je, ki se na ocenjevanje pripravi, znajo, potem pa že
naučeno pozabijo (iskanje neznanega člena).
Pri likovni vzgoji so se učenci srečali z različnimi materiali, likovnimi potrebščinami in likovnimi
tehnikami, ki so jih znali uspešno uporabljati. Učenci so razvijali sposobnost opazovanja in likovno
domišljijo. Pri urah so zelo uživali.
Pri glasbi smo peli ljudske in umetne pesmi. Radi so jih prepevali, razvijali so si ritmični in melodični
posluh. Glasbene posnetke so zbrano poslušali in jih doživeto sprejemali.
Pri spoznavanju okolja so učenci imeli dobro znanje o naravi in družbenih pojavih. Pri izvajanju
različnih poskusov so učenci zelo radi sodelovali. Poudarek dajemo tudi iskanju ključnih besed ter
delanju miselnih vzorcev.
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Učenci so se veselili ur športne vzgoje. Usvojili so pravila, red in navajanje na športni duh. Najraje
so imeli elementarne in gibalne igre. Nekateri učenci imajo še težave z upoštevanjem pravil ter
sprejemanju poraza.
V mesecu septembru smo izvedli plavalni tabor v Cerknem. Vsi učenci so prilagojeno na vodo in so
usvojili osnove plavalnih tehnik. Ena učenka je bila zaradi zdravstvenih težav opravičena plavanja.
V okviru dodatnega pouka smo se pripravljali na tekmovanja, in sicer na Kresničko. Vključenih je 8
učencev.
10 učencev je tekmovala na tekmovanju Bober. Bronasto priznanje so prejeli trije učenci.
Učenci berejo za bralno značko, od tega jo je 1 učence že zaključil.
Dva učenca imata odločbo o usmeritvi, ena učenka je v postopku za pridobitev le-te. Štirje učenci
redno hodijo na ure dopolnilnega pouka in isp. Utrjujemo branje, pisanje, računanje do 100 in
poštevanko.
Uspešno smo izvedli načrtovane dneve dejavnosti.
Vzgojno problematiko rešujemo sproti, preko pogovora.
Petra Peternel
Tuji jezik angleščina
Učenje izhaja iz kratkih angleških zgodbic, ki so primerne za to starostno obdobje. V letošnjem
šolskem letu smo spoznali že tri, čakajo nas še tri. Iz zgodbic se nadgrajuje učenje pesmi,
besedišča, skozi igro vlog in didaktične igre pa tudi kratke jezikovne strukture. Pri učnih urah je
poudarek na poslušanju in slušnem razumevanju ter na govornem sporočanju in sporazumevanju.
Cilj predmeta je tudi razvijanje motivacije za usvajanje tujih jezikov. Veliko pozornost pa v zadnjem
času namenjamo tudi razvoja branja in pisanja, delu s plakatom. S pomočjo slikovnih kartic za
besedišče že beremo in pišemo krajše jezikovne strukture. Učenci so sicer delavni in pri
dejavnostih radi sodelujejo. Večjih vzgojnih težav ni. Močno področje, s pomočjo katerega se hitro
učijo, so pesmi in didaktične igre. Pripravljamo se tudi na angleško bralno značko Epi Reading
Badge, ki bo v mesecu marcu. Pri učenju je uspešnih kar veliko učencev, nekaj pa jih ima težave s
pozornostjo in pomnjenjem.
Maja Prebil
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3. B razred
Razrednik: Irena Leskovar
Število dečkov: 10 Število deklic:9 Skupaj: 19
Obisk pouka: 97,8 %
Število opravičenih izostankov: 305 Število neopravičenih izostankov:
Realizacija pouka v urah: 447 v% : 51,81
št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

SLJ
245
130
53,06

MAT
175
93
53,14

SPO
105
56
53,33

GOS

ŠPO
105
58
55,23

Skupaj
840
447
51,81

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

A1
70
37
52,85 %

LUM
70
34
48,57

Skupaj:305
GUM
70
39
55,71

DRU

NIT

Ure individualne in skupinske pomoči

UČITELJ

PREDEMET

Irena
Leskovar

SLJ

ŠTEVILO UČENCEV Z
UČNIMI TEŽAVAMI

ŠTEVILO
NADARJENIH
UČENCEV

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA
UR

0,5/18

9-50%

4

Dodatni pouk
UČITELJ
Irena
Leskovar

PREDMET
SLJ
MAT

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

do 7

0,5/18

7-39%

PREDMET
MAT
SLJ

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

4-6

0,5/18

9-50 %

Dopolnilni pouk
UČITELJ
Irena
Leskovar
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Interesne dejavnosti:
PREDMET
Lego 1
Likovni krožek
OPZ
Planinski krožek
Klekljanje
Šolski eko vrt
Računalniški krožek

MENTOR
P. Peternel
Maja Prebil
N.Rus
Marjeta Oblak
M. Poženel
Helena Leskovec
Nik Hlade

ŠT. UČENCEV
3
2
1
2
2
2
1

Tekmovanja
VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Vegovo priznanje
Tekmovanje v RJI
Bralna značka
Kresnička
Bober
Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav
Epi Reading Badge

19
8
9

DOSEŽKI
BRONASTA

SREBRNA

ZLATA

0

/

/

Poročilo o delu v razredu
POROČILO OB ZAKLJUČKU 1. REDOVALNEGA OBDOBJA – 3.B RAZRED, ŠOLSKO LETO 2018/2019
V razredu je 19 učencev - 9 deklic in 10 dečkov.
Učno snov , dneve dejavnosti ter DOP, DOD in ISP smo realizirali po učnem načrtu.
Učenci vestno opravljajo bralno značko.
Septembra je bil uspešno izveden plavalni tabor v Cerknem. Vsi učenci so usvojili osnove plavalnih
tehnik, ena učenka pa je sicer prilagojena na vodo, vendar še ni povsem usvojila osnov plavalnih
tehnik.
Pri matematiki utrjujemo seštevanje in odštevanje do 100 ter spoznavamo in utrjujemo
poštevanko.
Pri slovenščini je poudarek na branju z razumevanjem in iskanju ključnih besed. Pri branju ima še
kar nekaj otrok težave s tehniko branja, zato smo tudi temu področju namenili precej časa, tako v
šoli kot doma. V šoli veliko glasno beremo različna besedila in jih analiziramo ter se učimo
sestavljati vprašanja in odgovore nanje. Otroci morajo doma večkrat glasno prebrati določena
besedila staršem, kar le – ti s podpisom to tudi potrdijo. V šoli pa ti otroci obiskujejo skupino
BRALNI TRENING pri Barbari Buh, ki imajo izrazitejše težave pri branju. Obiskuje ga tudi še en
učenec , vendar ne toliko zaradi branja, kot pa zaradi njegovih občasnih nesmiselnih odgovorov na
vprašanja. Pri iskanju ključnih besed iz besedila je večina učencev že samostojna. Nekaj otrok ima
še težave z grafomotoriko ter pravilnim in slovničnim zapisom besed. Učimo se tudi pisanja daljših
zgodb , ki vsebujejo uvod – jedro-zaključek ter nadaljevanja zgodb. Nekaj učencev je pri tem že
zelo uspešnih.
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Pri spoznavanju okolja se učimo delati miselne vzorce, veliko je dela po skupinah ter navajanja na
samostojno iskanje podatkov iz besedila.
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.
9 učencev je sodelovalo v Tekmovanju Bober.
V razredu ni učencev, ki izrazito odstopajo navzgor ali navzdol. So pa učenci, ki so na nekaterih
področjih malce bolj uspešni in nekateri, ki so malce manj.
Razred je izredno prijeten in motiviran za delo. Radi sodelujejo v igrah vlog. Vedno pripravljeni
pomagati in sodelovati pri različnih oblikah dela. Fantje zelo uspešni športniki, dekleta pa
navdušujejo z vedno novimi plesnimi gibi.
Poročilo napisala: razredničarka Irena Leskovar
Tuji jezik angleščina
Učenje izhaja iz kratkih angleških zgodbic, ki so primerne za to starostno obdobje. V letošnjem
šolskem letu smo spoznali že tri, čakajo nas še tri. Iz zgodbic se nadgrajuje učenje pesmi,
besedišča, skozi igro vlog in didaktične igre pa tudi kratke jezikovne strukture. Pri učnih urah je
poudarek na poslušanju in slušnem razumevanju ter na govornem sporočanju in sporazumevanju.
Cilj predmeta je tudi razvijanje motivacije za usvajanje tujih jezikov. Veliko pozornost pa v zadnjem
času namenjamo tudi razvoja branja in pisanja, delu s plakatom. S pomočjo slikovnih kartic za
besedišče že beremo in pišemo krajše jezikovne strukture. Učenci so sicer delavni in pri
dejavnostih radi sodelujejo. Večjih vzgojnih težav ni. Močno področje, s pomočjo katerega se hitro
učijo, so pesmi in didaktične igre. Pripravljamo se tudi na angleško bralno značko Epi Reading
Badge, ki bo v mesecu marcu. Pri učenju je uspešnih kar veliko učencev.
Maja Prebil
Preventivna specialno-pedagoška dejavnost:
Specialna pedagoginja je 12. 09. 2018 izvedla krajše predavanje za starše učencev tretjega razreda.
Predstavila je sposobnosti in spretnosti, ki pomembno vplivajo na razvoj spretnosti branja in
pisanja. Predstavila je tudi nekaj metod razvijanja tehnike branja, metodo izbiranja ustrezno
zahtevne knjige ter presajanje, ki je nato potekalo v oktobru 2018 ter pridobila soglasja za izvedbo
le-tega v namen zgodnjega odkrivanja specifičnih učnih težav na področju matematičnih znanj,
branja, pisanja in pozornosti. Rezultati presajanja so bili staršem predstavljeni v novembru 2018 na
pogovornih urah. Od decembra 2018 specialna pedagoginja enkrat tedensko izvaja trening branja
in pisanja s skupino učencev pri katerih je bil prepoznan zaostanek oz. zastoj na področju razvijanja
veščine branja in pisanja.
Zapisala: Barbara Buh
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4. A razred
Razrednik: Mateja Poženel
Število dečkov: 10
Število deklic: 6
Skupaj: 16
Obisk pouka: 97, 3 %
Število opravičenih izostankov: 272 Število neopravičenih izostankov:0 Skupaj:272 ur
Realizacija pouka v urah in v %: 575 ur, 51, 16 %
št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

SLJ
175
88
50, 29

MAT
175
88
50, 29

SPO

GOS

ŠPO
105
52
49, 52

Skupaj
822
415
51.16

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

TJA
70
36
51, 43

LUM
70
35
50

GUM
52
29
55, 77

DRU
70
38
54, 28

NIT
105
49
46, 67

Ure individualne in skupinske pomoči

UČITELJ

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV Z
UČNIMI TEŽAVAMI

ŠTEVILO
NADARJENIH
UČENCEV

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA
UR

Mateja
Poženel

MAT
SLJ
NIT

3

1

0.5

6
33, 33 %

Dodatni pouk
UČITELJ
Mateja
Poženel

PREDMET
SLJ
MAT
NIT

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

5-8

0.5

7
38, 88 %

PREDMET
MAT
SLJ
NIT

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

4

0.5

15/18
83, 33 %

Dopolnilni pouk
UČITELJ
Mateja
Poženel
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Interesne dejavnosti:
PREDMET
OPZ
Odbojka MDE
Nogomet MDI
Planinski krožek
Računalniški krožek
Fotografski krožek

MENTOR
N.Rus
J. Končan
T. Kern
Marjeta Oblak
Nik Hlade
Nik Hlade

ŠT. UČENCEV
2
2
5
2
2
2

Tekmovanja
VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Vegovo priznanje
Tekmovanje v RJI
Bralna značka
Kresnička
Bober
Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav

Bo potekalo 21. 3. 2019
Bo v aprilu/maju
3
3
Še ni potekalo

DOSEŽKI
BRONASTA

SREBRNA

ZLATA

1

/

/

Poročilo o delu v razredu
Vsi učenci so uspešno zaključili 1. ocenjevalno obdobje. Učna snov je bila pri vseh predmetih
predelana po letnem delovnem načrtu, tudi dnevi dejavnosti so bili realizirani po zastavljenem
planu. Dopolnilni pouk in ISP so redno obiskovali 3 učencev. Utrjevali smo snov iz matematike
(poštevanka, seštevanje in odštevanje, daljica, premica, poltrak), slovenskega jezika ( branje, zapis
pravopisno težjih besed) in naravoslovja in tehnike.
Pri dodatnem pouku smo se pripravljali na tekmovanja (CANKARJEVO TEKMOVANJE - SLJ,
KRESNIČKA - tekmovanje iz naravoslovnih vsebin).
Največ težav so imeli učenci pri branju, kjer se trudimo, da bi postalo res tekoče. Težave so še pri
avtomatizaciji poštevanke in posledično se pojavljajo napake pri pisnem množenju in deljenju z
ostankom. So pa razred vedoželjnih učencev, delavnih, med sabo se razumejo in upoštevajo šolska
pravila in razredne dogovore. Delo z njimi je res prijetno.
Zapisala: Mateja Poženel
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4. B razred
Razrednik: Andreja Kobetič
Število dečkov: 9
Število deklic: 8
Obisk pouka: 95,5 %
Realizacija pouka v urah in v %: 575 ur, 55 %
št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur

SLJ
175
93

MAT
175
93

v%

53, 14

53,14

OS
17
12

ŠPO
105
56

70.58

53.33

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

Skupaj: 17

SPO

TJA
70
36

LUM
70
40

GUM
52
30

DRU
70
36

NIT
105
58

51.42

57.14

57.69

51.42

55.23

Skupaj
839
454
55

Ure individualne in skupinske pomoči

UČITELJ

PREDEMET

ŠTEVILO UČENCEV Z
UČNIMI TEŽAVAMI

Andreja
Kobetič

MAT
SLJ

2
2

ŠTEVILO
NADARJENIH
UČENCEV

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA
UR

0, 5/18

7

Dodatni pouk
UČITELJ

Andreja
Kobetič

PREDMET
SLJ
MAT
NIT

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

5

0, 5/17, 5

10

Dopolnilni pouk
UČITELJ

Andreja Kobetič

PREDMET
MAT
SLJ

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

2

0.5/18

8
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Interesne dejavnosti:
PREDMET

ŠT. UČENCEV

Odbojka MDE

MENTOR
Jure Končan

Računalniški krožek
Fotografski krožek
Likovni krožek 1
Likovni krožek 2
OPZ
Planinski krožek
Nogomet MDI
Lego
Šolski eko vrt

Nik Hlade
Nik Hlade
Maja Prebil
Maja Prebil
N.Rus
Marjeta Oblak
T. Kern
Petra Mrzlikar
Helena Leskovec

5
2
3
1
3
5
2
6
1

3

Tekmovanja
VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Vegovo priznanje
Tekmovanje v RJI
Bralna značka
Kresnička
Bober
Cankarjevo tekmovanje

12
5
5
5

DOSEŽKI
BRONASTA

SREBRNA

ZLATA

1
2
2

/

/

Poročilo o delu v razredu
V razredu je 17 učencev, 8 deklic in 9 dečkov. V letošnjem šolskem letu se je učencem pridružila
nova učenka. Zaradi bolezni je manjkala ves september, vendar je snov hitro in uspešno osvojila.
Tudi z vključitvijo v skupino ni imela težav.
V tem obdobju smo učno snov in dneve dejavnosti realizirali po učnem načrtu.
V razredu je nekaj učencev, ki potrebujejo več dodatne pomoči in usmerjanja. Dva učenca redno
obiskujeta dopolnilni pouk. Pri dodatnem pouku smo se pripravljali na Cankarjevo tekmovanje in
naravoslovno tekmovanje Kresnička. Obiskovalo ga je 5 učencev. Kar nekaj
Razred e prijetna in delovna skupina, zelo so motivirani za šolsko delo, zato pouk poteka tekoče in
prijetno. Nimamo večjih disciplinskih težav, nastale konflikte rešujemo sproti s pogovori in
iskanjem rešitev.
Razredničarka: Andreja Kobetič
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5. A razred
Razrednik: Alenka Krušič
Število dečkov: 9 Število deklic: 7 Skupaj: 16
Obisk pouka: 94,7 %
Število opravičenih izostankov: 458 Število neopravičenih izostankov:3
Realizacija pouka v urah in v %:461 ur 56,1 %

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

MAT
140
71
50,71

SLJ
175
93
53,14

TJA
105
43
40,95

LUM
70
46
65,71

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

GOS
35
19
54,29

ŠPO
105
51
48,57

Skupaj
892
452
56,1

Skupaj: 461

GUM
52
26
50

DRU
105
50
47,62

NIT
105
53
50,48

Ure individualne in skupinske pomoči

UČITELJ

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV Z
UČNIMI TEŽAVAMI

ŠTEVILO
NADARJENIH
UČENCEV

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

Alenka
Krušič

mat,slj

7

3

17

11
(61,11%)

Dodatni
UČITELJ
Alenka Krušič

PREDMET
Slo, mat, nit

ŠTEVILO UČENCEV
7

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETN
0,5/18

Dopolnilni pouk
UČITELJ
Alenka KRUŠIČ

PREDMET
Mat, slo

ŠTEVILO UČENCEV
7

61

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO
0,5/18

REALIZACIJA UR
8/44,44%
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Interesne dejavnosti:
PREDMET
MENTOR
ŠT. UČENCEV
Odbojka MDI
Jure Bojan Končan
1
Odbojka MDE
J. Končan
1
Mladinski pevski zbor
Natalija Rus
1
Računalniški krožek (4. – 6.)
Nik Hlade
1
Planinski krožek
Mateja Istenič
5
Robotika
Klekljanje
Nogomet MDI
Vezenje

Mateja Istenič
Mateja Poženel
Tomaž Kern
Alenka Krušič

2
2
5
7

Fotografski krožek

Nik Hlade

4

Prostovoljstvo
Likovni krožek 2

Barbara Buh
Maja Prebil

6
3

Tekmovanja
VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Cankarjevo tekmovanje
Vegovo tekmovanje
Bralna značka
Tekmovanje za angleško bralno značko
Tekmovanje RJI

1
/
10
Ne tekmujemo

Tekmovanje Bober
Tekmovanje Kresnička

8
7 (2. Polletje)

62

DOSEŽKI
BRONASTA

SREBRNA

ZLATA

/

/

1

1
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Poročilo o delu v razredu
Učenci 5. a uspešno zaključujejo 1. ocenjevalno obdobje. Izvedeni so vsi načrtovani dnevi
dejavnosti, snov je predelana po učnem načrtu.
Delo v razredu poka s primerno hitrostjo, vendar so med učenci velike razlike tako v sposobnostih
kot tudi v vedenjskih vzorcih. Ves čas se kažejo težave z odnosi.
Dobre učne rezultate v razredu dosegajo 4 učenci. Težave pri osvajanju učnih vsebin imajo 7
učencev. 3 učenci imajo individualiziran program, 1 otrok je v postopku pridobitve odločbe IP.
Učenci se udeležujejo tekmovanj:
Cankarjevo tekmovanje – 1 učenec,
Bober – 7 učencev,
Kresnička – 8 učencev (začetek 2. polletja),
Bralna značka – 10 učencev,
Pripravljajo se na matematično tekmovanje.
Sodelovali so v mednarodnem projektu izmenjave knjižnih kazal, v drugem polletju pa bodo
sodelovali tudi v projektu Varno na kolesu. Enkrat tedensko izvajamo medpredmetno povezovanje
slovenščine ali družbe in računalništva.
Zapisala: Alenka Krušič
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5. B razred
Razrednik: Helena Leskovec
Število dečkov: 8 Število deklic: 9 Skupaj: 17
Obisk pouka: 98,1 %
Število opravičenih izostankov: 200 Število
Realizacija pouka v urah in v %:463 ur, 51,9%

neopravičenih izostankov: 0

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

MAT
140
77
53,57

SLJ
175
86
49,14

TJA
105
49
46,66

LUM
70
45
64,66

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

GOS
35
19
54,28

ŠPO
105
51
48,57

Skupaj
892
463
51,9

GUM
52
25
48,07

Skupaj: 200

DRU
105
49
46,66

NIT
105
54
51,42

Ure individualne in skupinske pomoči

UČITELJ

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV Z
UČNIMI TEŽAVAMI

ŠTEVILO
NADARJENIH
UČENCEV

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

Helena
Leskovec

Mat, slo, nit

3

3

18

44,44 %

Dodatni
UČITELJ
Helena Leskovec

PREDMET
Slj, mat,nit

ŠTEVILO UČENCEV
6

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO
0,5/18

REALIZACIJA UR
9/50 %

PREDMET
Slj, mat

ŠTEVILO UČENCEV
6

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO
0,5/18

REALIZACIJA UR
7/38,88 %

Dopolnilni pouk
UČITELJ
Helena Leskovec
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Interesne dejavnosti:
PREDMET

MENTOR

Odbojka MDE
Nogomet MDI
Mladinski pevski zbor
Dramski krožek
Računalniški krožek (4. – 6.)

Končan
T. Kern
N.Rus
C. Šramel
Hlade

ŠT.
UČENCEV
0
3
2
0
1

Planinski krožek
Robotika
Klekljanje
Nogomet MDI
Prostovoljstvo
Lutkovni krožek

Mateja Istenič
Mateja Istenič
Poženel
T. Kern
B. Buh
Irena Čadež

7
5
6
3
1
1

Fotografski krožek

Nik Hlade

5

Likovni krožek 2

Maja Prebil

1

Tekmovanja
VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Cankarjevo tekmovanje
Vegovo tekmovanje
Bralna značka
Tekmovanje za angleško bralno značko

8

DOSEŽKI
BRONASTA

SREBRNA

ZLATA

/

/

2

13

Tekmovanje RJI
Tekmovanje Bober
Kresnička

8
8
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Poročilo o delu v razredu
V razredu je 17 učencev, do sedaj smo predelali vso učno snov po učnem načrtu. Izvedli smo tudi 2
kulturna dneva, 2 športna dneva, 2 naravoslovna dneva ter 3 tehniške dneve. Od 8 – 12. 10 je na
Debelem Rtiču potekal plavalni tabor, ki je bil poleg plavanju namenjen tudi podrobnejšemu
spoznavanju sredozemskih pokrajin ter živalstvu in rastlinstvu morskega sveta.
Starši se redno udeležujejo govorilnih ur, do sedaj sta bila izvedena dva roditeljskega sestanka, prvi
je bil namenjen seznanjanju s poukom v 5. razredu in prihajajočemu taboru, drugi različnim
načinom učenja. Slednji je bil izveden skupaj s šolsko psihologinjo Marjeto Požru Krstić.
Nihče izmed učencev nima specifičnih učnih težav, le branje bo potrebno pri nekaterih še
dokončno izpiliti, ker je še vedno zatikajoče. Temu primerno je tudi branje z razumevanjem, kar se
odraža pri besedilnih nalogah pri matematiki, razumevanju bistvenih in nebistvenih podatkov pri
naravoslovju in tehniki, družbi, umetnostnih in neumetnostnih besedil. Občasno obiščeta šolsko
psihologinjo dva učenca, le to vedno storita na svojo lastno željo.
Do sedaj smo sodelovali na dveh tekmovanjih; Bober, Cankarjevo tekmovanje. Kar 13 učencev
sodeluje na Bralni znački, večina jo je tudi že zaključila. Zelo jim odgovarja različno projektno delo,
da sami pridejo do določenega znanja z lastno aktivnostjo in raziskovanjem. Učenci v 5.b razredu
so zelo vodljivi in vedoželjni, večina upošteva vsa šolska in razredna pravila, dovolj je, da jih na njih
le občasno opomnimo.
Razredničarka 5.b razreda : Helena Leskovec
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6. A razred
Razrednik:
Število dečkov: 7
Število deklic: 10
Skupaj: 17
Obisk pouka: 95, 3 %
Število opravičenih izostankov: 101 Število neopravičenih izostankov: 0 Skupaj: 101
Realizacija pouka v urah in v %: 440 ur, 49 %
SLJ

MAT

TJA

LUM

GUM

ZGO

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

175
88
50,28

140
75
53,57

140
65
46,42

35
19
54,28

35
19
54,28

35
17
48,57

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

NAR
70
35
50,00

TIT
70
41
58,57

GOS
52,5
23
43,81

ŠPO
105
50
47,62

Skupaj
857,5
431
49

Ure individualne in skupinske pomoči

UČITELJ

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV Z
UČNIMI TEŽAVAMI

Kogovšek

SLJ

4

ŠTEVILO
NADARJENIH
UČENCEV
2

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA
UR

18

50

Dodatni pouk
UČITELJ
Založnik
Simončič

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

NAR

5

0,5/17,5

9

ŠTEVILO UČENCEV
10
10

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO
0,5/17,5
0,5/17,5

REALIZACIJA UR
6
2

Dopolnilni pouk
UČITELJ
Jurić
Brezar

PREDMET
MAT
MAT

67

Polletno poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Zavoda OŠ Horjul v šolskem letu 2018/2019

Interesne dejavnosti:
PREDMET
Matematične
delavnice 6
Čebelarstvo
Dramski krožek

MENTOR

ŠT. UČENCEV

S. K. Jazbec

7

Prebil

2

Šramel

0

Odbojka MDE
Odbojka MDI
Nogomet MDI

J. Končan
J. Končan
Kern

9
1
6

Planinski krožek
Robotika
Likovni krožek 2

M. Istenič
M. Istenič
M. Prebil

4
1
1

Tekmovanja
DOSEŽKI

VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Vegovo tekmovanje
Tekmovanje za angleško bralno značko
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij
Tekmovanje iz znanja logike in lingvistike
Tekmovanje Bober
Bralna značka

/

/

/

/

2

0

0

0

1
1
7 (opravil 1)

1
/

0
/

0
/

BRONASTA SREBRNA ZLATA

Poročilo o delu v razredu
V razredu je 17 učencev (10 deklic in 17 dečkov). Vsi učenci so uspešno zaključili prvo ocenjevalno
obdobje, kar pomeni, da vsi dosegajo vsaj minimalne standarde znanja.
Nekaj učencev je res zelo uspešnih, saj imajo skoraj same odlične ocene. Učenci z dodatno
strokovno pomočjo pa s pomočjo specialne pedagoginje uspešno usvajajo učno snov (minimalne
standarde znanja). Dva učenca imata ure dodatne strokovne pomoči pri specialni pedagoginji. Dva
učenca pa sta v postopku usmerjanja.
V okviru razrednih ur se veliko pogovarjamo o medčloveških odnosih, o reševanju konfliktov med
učenci samini in kako jih najlažje rešiti.
Govorilne ure starši redno obiskujejo in tudi sicer sodelujejo s šolo.
Izvedli smo vse dneve dejavnosti, ki so bile po LDN načrtovane za prvo ocenjevalno obdobje.
Učenci so sicer precej živahni, pri delu z njimi ni nikoli dolgčas.
Natalija Kogovšek
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6. B razred
Razrednik: Regina Zavec
Število dečkov: 9
Število deklic: 12 Skupaj: 21
Obisk pouka: 96,8 %
Število opravičenih izostankov: 331 Število neopravičenih izostankov: 0 Skupaj: 331
Realizacija pouka v urah in v %: 453 ur, 47,52 %
SLJ

MAT

TJA

LUM

GUM

GEO

ZGO

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

175
89
50,85

140
68
48,57

140
63
45

35
16
45,71

35
18
51,42

35
20
57,14

35
15
42,85

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

NAR
70
37
52,85

TIT
70
45/47
64,28/67,14

GOS
ŠPO
52,5
105
26/28
55/54
49,52/53,55 52,38/51,42

Skupaj
892
453
47,52

Ure individualne in skupinske pomoči
UČITELJ

PREDMET

Zavec

TJA

ŠTEVILO UČENCEV Z
UČNIMI TEŽAVAMI
4

ŠTEVILO NADARJENIH
UČENCEV
5

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO
0,5/17,5

REALIZACIJA
UR
9

Dodatni pouk
UČITELJ
Jagodic
Barbara

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

Geografija

14

0,5/18

14

ŠTEVILO UČENCEV
10

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO
0,5/17,5

REALIZACIJA UR
7

Dopolnilni pouk
UČITELJ
Brezar Vesna

PREDMET
Matematika
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Interesne dejavnosti:
PREDMET

MENTOR

Likovni krožek
MPZ
Nogomet MDI
Odbojka MDI
Planinski krožek

Sovre
N.Rus
T. Kern
J. Končan
M. Istenič

Robotika
M. Istenič
Prostovoljstvo B. Buh
Dramski krožek C. Šramel
Likovni krožek 2 M. Prebil

ŠT.
UČENCEV
0
2
4
5
7
2
3
4
3

Tekmovanja
DOSEŽKI

VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Vegovo tekmovanje
Tekmovanje za angleško bralno značko
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij
Tekmovanje iz znanja logike in lingvistike
Tekmovanje Bober
Bralna značka

/

/

/

/

5

2

0

0

5
0
8 (opravila 2)

1
/

0
/

0
/

BRONASTA SREBRNA ZLATA

Poročilo o delu v razredu
V 6.b je 21 učencev in učenk. Ob zaključku 1. konferenčnega obdobja so bili vsi učenci uspešni.
V razredu ima en učenec IP, dva sta pa v postopku usmerjanja. V razredu je kar nekaj učencev, ki
imajo res lep učni uspeh po koncu prve ocenjevalne konference.
Učenci in učenke so v 5. razredu začeli s projektom: Šola Montessori. V mesecu decembru smo
obiskali samo šolo v Ljubljani in z njimi preživeli dan. Učenci in učenke so se zelo lepo obnašali na
obisku pri njih, kar je zelo pohvalno.
Realizirani so bili vsi dnevi, ki so bili do sedaj planirani v šolskem letu 2018/19.
Sodelovanje s starši je zelo pozitivno, prav tako njihov obisk pogovornih ur.
Vso problematiko, ki je nastala v razredu, smo sproti reševali. V osnovi večinoma uspešno, kar pa
je še negativno (disciplina), se pa zelo trudimo popraviti in delamo veliko na tem.
Razred je izredno živahen, inovativen, pozitiven, vedoželjen in pa tudi izviren. Vzdušje v razredu je
toplo in zelo pozitivno.
Regina Zavec
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7. A razred
Razrednik: Barbara Jagodic
Število dečkov: 8
deklic: 8
Skupaj: 16
Obisk pouka: 95%
Število opravičenih 3 38 Število neopravičenih izostankov: 0 Skupaj: 338ur
Realizacija pouka v urah: 428, 48%
SLJ
št. ur po predmetniku

140

MAT
140

TJA

GUM

GEO

ZGO

140

35

70

70

št. realiziranih ur
v%

70
50

73
52

74
52,8

18
51,4

35
50

36
51,4

DKE

NAR

TIT

ŠPO

Skupaj

št. ur po predmetniku

35

105

35

70

840

št. realiziranih ur

14

55

17

36

428

v%

40

52,4

48,6

51,4

48

Ure individualne in skupinske pomoči
UČITELJ

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV Z
UČNIMI TEŽAVAMI

ŠTEVILO NADARJENIH
UČENCEV

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA
UR

Saša
Kopač
Jazbec

MAT

7

0

0,5/18

9/50 %

Dodatni pouk
UČITELJ
Janja
Haler

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

NAR

7

0,5/17,5

9/50%

Dopolnilni pouk
UČITELJ
Šramel

PREDMET
SLJ

ŠTEVILO UČENCEV
4

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO
0,5/18
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7/39%
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Interesne dejavnosti:
PREDMET

MENTOR

Nogomet MDI

T. Kern

ŠT. UČENCEV
7

Nogomet SDI
Odbojka MDE
Odbojka MDI
Čebelarski krožek
Planinski krožek
Mladinski pevski zbor

T. Kern
J. Končan
J. Končan
J. Prebil
M. Istenič
N.Rus

7
3
4
0
1
6

Dramski krožek

C. Šramel

6

Tekmovanja
DOSEŽKI

VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Vegovo tekmovanje
Tekmovanje za angleško bralno značko
Tekmovanje iz angleščine za 7.razred
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij
Tekmovanje iz znana logike in lingvistike
Tekmovanje Bober
Bralna značka

/

/

/

/

4

1

/

/

6
6
9 (opravili 4)

1
1

0
/

0
/
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Poročilo o delu v razredu
V razredu je 16 učencev, od tega 8 deklic in 8 dečkov. 4 deklice in en fant so zelo uspešni. En
učenec ima učno pomoč, vendar ob pomoči očeta in specialne pedagoginje ter lastne pridnosti in
zavzetosti dosega lepe rezultate. Pri nekaterih predmetih (tja, mat, nar) so mu ocene v primerjavi z
lanskim letom nekoliko padle, vendar ima pri večini predmetov še vedno štirice in petice. En
učenec je pri angleščini dobil prilagoditve, ki mu zelo pomagajo.
V primerjavi z lanskim šolskim letom, so posameznim učencem ocene nekoliko padle, vendar
večjih težav zaenkrat ne opažam. Na razredni uri smo se dogovorili, da si bodo učenci v drugem
ocenjevalnem obdobju med sabo pomagali. Uspešnejši učenci bodo tako prostovoljno pomagali
šibkejšim.
V prvem ocenjevalnem obdobju smo izvedli 2 športna dneva: v septembru športne igre in v
januarju zimski športni dan. V septembru smo izvedli naravoslovni dan, obiskali smo Logarsko
dolino in kulturni dan, ko smo obiskali knjižnico Prežihov Voranc v okviru projekta Rastem s knjigo
ter ljubljanski grad. V novembru smo imeli tradicionalni slovenski zajtrk ter tri tehniške dneve. Prvi
je bil matematično obarvan na temo preslikave, na drugem smo izdelovali novoletne okraske in
voščilnice, ki smo jih nato prodajali na bazarju. Poleg tega smo na razredni uri z Majdo Šmid izvedli
vaje za lepo držo.
Večina staršev redno obiskuje govorilne ure, izvedli smo en roditeljski sestanek v mesecu
septembru.
So zelo prijeten in živahen razred, pri urah so komunikativni in radovedni. Med sabo se dobro
razumejo in si radi pomagajo. Učenci redno delajo domače naloge. V prihodnosti bomo delali na
tem, da bodo pri urah še bolj poslušali tako učitelje kot drug drugega ter, da bodo dvigovali roke in
počakali na besedo.
Barbara Jagodic

73

Polletno poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Zavoda OŠ Horjul v šolskem letu 2018/2019

7. B razred
Razrednik: Sonja Videčnik
Število dečkov: 7
deklic: 8
Skupaj: 15
Obisk pouka: 96,6 %
Število opravičenih izostankov: 311 ur Število neopravičenih izostankov: 2 ur Skupaj: 313 ur
Realizacija pouka v urah in v %: 448 ur, 51 %
št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

SLJ
140
69
49

MAT
140
73
52

TJA
140
72
51

LUM
35
14
40

GUM
35
18
51

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

DKE
35
19
54

TIT
35
20
57

ŠPO
70
36
51

NAR
105
53
50,47

Skupaj
875
448
51

GEO
70
36
51

ZGO
70
38
54

Ure individualne in skupinske pomoči

UČITELJ

PREDEMET

ŠTEVILO UČENCEV
Z UČNIMI
TEŽAVAMI

ŠTEVILO
NADARJENIH
UČENCEV

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA
UR

Saša Kopač
Jazbec
Sonja
Videčnik

MAT

6

0

0,5/18

9/50 %

TJA

4

43

0,5/18

9/50%

Dodatni pouk
UČITELJ
Tina Pangeršič

PREDMET
NEM

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

6

0,5/17,5

7/39%

Dopolnilni pouk
UČITELJ
Sonja Videčnik
Cirila Šramel

PREDMET
TJA
SLJ

ŠTEVILO UČENCEV
4
4

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO
0,5/18
0,5/18

74

REALIZACIJA UR
9
9

Polletno poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Zavoda OŠ Horjul v šolskem letu 2018/2019

Interesne dejavnosti:
PREDMET

MENTOR

Odbojka MDE
Odbojka MDI
Dramski krožek
MPZ
Nogomet MDI

J. Končan
J. Končan
C. Šramel
N. Rus
T. Kern

ŠT.
UČENCEV
3
2
1
3
1

Planinski krožek
Nogomet SDI
Fotografski krožek
Prostovoljstvo

M. Istenič
T. Kern
Nik Hlade
B. Buh

7
1
1
1

Tekmovanja
VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Proteusovo tekmovanje
Preglovo tekmovanje
Tekmovanje iz angleščine
Zgodovinsko tekmovanje
Geografsko tekmovanje
Vegovo tekmovanje
Tekmovanje iz angleške bralne značke
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Stefanovo tekmovanje
Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij
Tekmovanje iz znanja logike in lingvistike
Tekmovanje Bober
Bralna značka
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DOSEŽKI
BRONASTA

SREBRNA

ZLATA

9
10

5
3

/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

1
/
/
/

1

/

/

/

2
6
4 (opravili 2)

2
1

0
/

0
/
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Poročilo o delu v razredu
V 7. b je 15 učencev (7 deklic in 8 dečkov). V prvem ocenjevalnem obdobju leta 2018/19 so bili vsi
uspešni. Kar nekaj učencev je zelo sposobnih in nadarjenih.
Še posebej uspešne so tri deklice, ki imajo doslej skoraj same petice.
Po drugi strani bi izpostavila še nekaj učencev, ki imajo pri učenju več težav.
Eden učenec ima odločbo o usmeritvi in s pomočjo specialnega pedagoga, dobrim sodelovanjem
mame in s pomočjo prilagoditev dokaj uspešno napreduje. Deček je drugače vesel in precej
zadovoljen, tudi v razredu se večinoma dobro počuti.
Ena učenka ima odločbo o usmeritvi in s pomočjo specialnega pedagoga in s pomočjo prilagoditev
uspešno napreduje. Deklica je izjemno uspešna pri angleščini, največ težav pa ima pri matematiki.
Deklica je drugače v razredu dobro sprejeta in se dobro počuti.
Eden učenec ima odločbo o usmeritvi in s pomočjo specialnega pedagoga dobro napreduje.
Eden deček ima odločbo o usmeritvi. Precej težav ima pri angleščini. Poleg tega je zelo nemiren in
ima zelo slabo pozornost. Z dodatno strokovno pomočjo in prilagoditvami uspešno napreduje.
Na splošno gledano, je razred prijeten, učenci se med seboj dobro razumejo.
Učenci pridno delajo domače naloge.
Doslej so bile izvedene naslednje dejavnosti:
 ND: Logarska dolina
 KD: Rastem s knjigo
 KD: Tradicionalni slovenski zajtrk
 TD: Novoletni okraski
 ŠD: Športne igre
 TD: Novoletni bazar
 ŠD: Smučanje, fitnes, pohod, drsanje
Izvedli smo en roditeljski sestanek, ki so se ga starši udeležili v velikem številu. Starši redno
obiskujejo govorilne ure.
Skupaj s 7.a smo izvedli eno razredno uro, na kateri se nam je pridružila medicinska sestra Majda
Šmid in nam pokazala vaje za dobro držo.
Sonja Videčnik
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8. A razred
Razrednik: Janja Haler
Število dečkov: 17 deklic: 8 Skupaj: 25
Obisk pouka: 94,9%
Število opravičenih izostankov: 623 ur neopravičenih izostankov: 10 ur Skupaj: 633 ur
Realizacija pouka v urah in v %: 465 ur, 51,7%
SLJ
122
71
58,2

MAT
140
71
50,7

TJA
105
55
52,4

LUM
35
18
51,4

GUM
35
16
45,7

GEO
52
26
50,0

ZGO
70
34
48,6

DKE

FIZ

KEM

BIO

TIT

ŠPO

Skupaj

št. ur po predmetniku

35

70

70

52

35

70

891

št. realiziranih ur

13

36

38

30

17,5

40

465,5

v%

37,1

51,4

54,3

57,7

50,0

57,1

51,7

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

Ure individualne in skupinske pomoči

UČITELJ

PREDEMET

ŠTEVILO UČENCEV
Z UČNIMI
TEŽAVAMI

Jurič,
Brezar

MAT

5

ŠTEVILO
NADARJENIH
UČENCEV

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA
UR

0

0,5/17,5

7/39

Dodatni pouk
UČITELJ

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

Zavec Regina

TJA

6

0,5/17,5

15/88,9

Dopolnilni pouk
UČITELJ

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

Sonja Videčnik

TJA

5

0,5/17,5

8/44,4
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Interesne dejavnosti:
PREDMET
Odbojka SDE
MPZ
Planinski krožek
Matematična
delavnica
Nogomet SDI

MENTOR ŠT. UČENCEV
Končan
4
N.Rus
3
M. Istenič
1
S. K.
6
Jazbec
T. Kern
4

Fotografski krožek Nik Hlade
Dramski krožek

C. Šramel

1
1

Tekmovanja
VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Proteusovo tekmovanje
Preglovo tekmovanje
Tekmovanje iz angleščine
Zgodovinsko tekmovanje
Geografsko tekmovanje
Vegovo tekmovanje
Tekmovanje iz angleške bralne značke
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Stefanovo tekmovanje
Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij
Tekmovanje iz znanja logike in lingvistike
Tekmovanje Bober
Bralna značka

DOSEŽKI
BRONASTA

SREBRNA

ZLATA

4
6

2
1

/

/

2
1
/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

5
4

1

1

0

13
6
2 (še nihče ni zaključil)

4
1

0
/

0
/
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Poročilo o delu v razredu
V 8.a je 25 učencev, od tega 8 deklet in 17 fantov.
Pozitivno je ocenjenih 23 učencev, dva pa nista dosegla minimalnih standardov znanja ( en učenec
MAT in drug učenec MAT in KEM). En učenec je tudi brez ocene pri DKE. En učenec je šibak na več
področjih, v glavnem zaradi slabih delovnih navad.
Nekaj učencev je zelo uspešnih. Precej je učencev, ki imajo nižje ocene, kot so njihove sposobnosti,
ker nimajo oblikovanih delavnih navad.
V razredu je pet učencev, ki imajo odločbo o usmeritvi. Dva učenca sta jo pridobila v tem šolskem
letu, trije pa jo imajo že od prej.
V razredu je veliko dečkov, med katerimi so učenci, ki želijo v negativnem pomenu izstopativedenjski izpadi, draženje. V letošnjem letu sem zaradi kršitev šolskega reda izrekla sedem zapisov
kršitev šolskih pravil.
Vse načrtovane dejavnosti smo izvedli po LDN: ND (Večkotniki), KD (Po poteh kulturne dediščine
Gorenjska, Tradicionalni slovenski zajtrk), ŠD (Športne igre, 1. zimski športni dan) in TD ( Novoletni
okraski, Sorica, Visoko). Opravili smo tudi sistematski zdravniški pregled.
V tem polletju je bilo 623 opravičenih izostankov in 10 neopravičenih. Med opravičenimi izostanki
izstopa en učenec z 130 urami, med neopravičenimi pa en učenec s 4 urami. Večina neopravičenih
ur je pridobljena zaradi neudeležbe na dopolnilnem pouku, kljub temu, da so starši pisno
seznanjeni z urami dopolnilnega pouka.
Starši se redno udeležujejo pogovornih ur, kjer je bila udeležba 59% in roditeljskih sestankov, kjer
je bila udeležba 80%.
Redno sodelujemo s šolsko svetovalno službo in specialnimi pedagoginjami.
Janja Haler
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9. A razred
Razrednik: Saša Kopač Jazbec
Število dečkov: 8
deklic: 8
Skupaj: 16
Obisk pouka: 94,7 %
Število opravičenih izostankov: 504 ur
Število neopravičenih izostankov: 2 ur Skupaj: 506 ur
Realizacija pouka v urah in v %: 462 ur, 56,62%
SLJ
144
85
59,03

MAT
128
74
57,81

TJA
96
53
55,21

LUM
32
16
50,00

GUM
32
17
53,13

GEO
64
36
56,25

ZGO
64
36
56,25

DKE

FIZ

KEM

BIO

TIT

ŠPO

Skupaj

št. ur po predmetniku

64

64

64

70

816

št. realiziranih ur

38

36

34

37

462

v%

59,38

56,25

53,13

57,81

56,62

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

Ure individualne in skupinske pomoči

UČITELJ

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV Z
UČNIMI TEŽAVAMI

N. Hlade
J. Haler

MAT
BIO, KEM

3
2

ŠTEVILO
NADARJENIH
UČENCEV
0
4

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA
UR

0,5/18
0,5/18

8/44,4 %
7/38,9 %

Dodatni pouk
UČITELJ

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV

Saša Kopač Jazbec

MAT

8

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO
0,5/18

REALIZACIJA UR
10/ 55,6%

Dopolnilni pouk
UČITELJ
Sonja
Videčnik
Cirila Šramel

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA UR

TJA

3

0,5/18

10/55,6 %

SLO

4

0,5/18

6/ 33,3 %
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Interesne dejavnosti:
PREDMET
Mladinski pevski zbor
Fotografski krožek
Planinski krožek
Dramski krožek

MENTOR ŠT. UČENCEV
N.Rus
4
Nik Hlade
1
M. Istenič
9
C. Šramel
0

Tekmovanja
DOSEŽKI

VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Proteusovo tekmovanje
Preglovo tekmovanje
Zgodovinsko tekmovanje
Geografsko tekmovanje
Področno tekmovanje v odbojki SDI
Vegovo tekmovanje
Angleška bralna značka
Tekmovanje iz angleščine
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Stefanovo tekmovanje
Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij
Tekmovanje iz znanja logike in lingvistike
Tekmovanje Bober
Bralna značka

9
4
1
5

7
3
1
2

/
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1

/
/
/

/
/

/

/

/

5
0
4

2
0

1
0

?
0

6
4
1 (še ni zaključil)

2
1

2
/

0
/
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Poročilo o delu v razredu
V 9. a razredu je 16 učencev, od tega 8 dečkov in 8 deklic. Učenci so večinoma prizadevni in vestni,
ter dosegajo lep učni uspeh.
Ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja je bilo vseh 16 učencev pozitivno ocenjeni pri vseh
predmetih.
En učenec ima šibko znanje pri kemiji in biologiji. Učenec ima specifične učne težave povezane s
prostorsko predstavljivostjo in slabo samopodobo.
Dve učenki imata zaradi telesnih okvar dodatno strokovno pomoč. Obe učenki sta, kljub
zdravstvenim oviram zelo prizadevni in dosegata odličen učni uspeh. Zaslužita si pohvalo. Ena od
teh učenk je bila zaradi intenzivnih terapij veliko odsotna od pouka. Učenka je uspešna in je v tem
ocenjevalnem obdobju prejela tudi srebrno priznanje na področnem tekmovanju ter se uvrstila na
državno tekmovanje iz angleškega jezika.
Dve učenki imata dodatno strokovno pomoč in odločbo o usmeritvi, zaradi težav pri učenju. Obe
učenki z vztrajnostjo in delom premagujeta primanjkljaje in dosegata lep učni uspeh.
V okviru ur oddelčne skupnosti smo veliko časa poklicni orientaciji, pripravi in izvedbi novoletnega
plesa s srečelovom. Načrtujemo valeto, pripravljamo se na plesne vaje in načrtujemo zaključno
ekskurzijo. Pogovarjali smo se o spoštovanju. Vsi dnevi dejavnosti so realizirani po planu. Starši
dobro sodelujejo in redno obiskujejo pogovorne ure. V tem obdobju smo realizirali en roditeljski
sestanek. Tematika sestanka je bil uvod v novo šolsko leto.
Saša Kopač Jazbec
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9. B razred
Razrednik: Natalija Rus
Število dečkov: 8 deklic: 13 Skupaj: 21
Obisk pouka: 94,6%
Število opravičenih izostankov: 631 ur Število neopravičenih izostankov: 4 ur Skupaj: 635 ur
Realizacija pouka v urah in v %: 463 ur, 56,7%
SLJ
144
86
60

MAT
128
74
57,6

TJA
96
53
55,2

LUM
32
17
53,1

GUM
32
18
56,25

GEO
64
36
56,25

ZGO
64
35
54,7

DKE

FIZ

KEM

BIO

TIT

ŠPO

Skupaj

št. ur po predmetniku

64

64

64

70

816

št. realiziranih ur

36

34

38

36

463

v%

56,25

53,1

59,4

56,8

56,7

št. ur po predmetniku
št. realiziranih ur
v%

Ure individualne in skupinske pomoči

UČITELJ

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV Z
UČNIMI TEŽAVAMI

N. Hlade
J. Haler

MAT
BIO, KEM

5
4

ŠTEVILO
NADARJENIH
UČENCEV
0
2

ŠTEVILO UR
TEDENSKO/LETNO

REALIZACIJA
UR

0,5/18
0,5/18

8/44,4 %
7/38,9 %

Dodatni pouk
UČITELJ

PREDMET

ŠTEVILO UČENCEV

Saša Kopač Jazbec

MAT

4

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO
0,5/18

REALIZACIJA UR
10/ 55,6%

Dopolnilni pouk
UČITELJ
S. Videčnik
Cirila Šramel

PREDMET
TJA
SLO

ŠTEVILO UČENCEV
2
3

ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO
0,5/18
0,5/18
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Interesne dejavnosti:
PREDMET
MENTOR ŠT. UČENCEV
MPZ
N. Rus
3
Planinski krožek M. Istenič
0

Tekmovanja
DOSEŽKI

VRSTA TEKMOVANJA

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Proteusovo tekmovanje
Preglovo tekmovanje
Zgodovinsko tekmovanje
Geografsko tekmovanje
Področno tekmovanje v odbojki SDI
Vegovo tekmovanje
Angleška bralna značka
Tekmovanje iz angleščine
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje
Stefanovo tekmovanje
Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij
Tekmovanje iz znanja logike in lingvistike
Tekmovanje Bober
Bralna značka

5
4
4
5
/
/

1
/
1
1
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

10
1
2
/
7
1
4 (nihče še ni zaključil)

2
1
/
/
2
1

0
0
/
/
0
/

0
0
/
/
0
/
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Poročilo o delu v razredu
V razredu je 21 učencev (13 deklic in 8 dečkov). Vsi, razen ene učenke, so uspešno zaključili prvo
ocenjevalno obdobje.
Trije učenci imajo prilagoditve, ena učenka ima odločbo o usmeritvi. Učenka s pomočjo specialne
pedagoginje usvaja učno snov (minimalne standarde znanja). Je izrazito počasna pri delu in
potrebuje zares veliko spodbud in nenehnega opominjanja, da česa ne pozabi.
Ena učenka je imela zmanjšan obseg ocen zaradi poškodbe, ki se ji je pripetila med poukom
športne vzgoje. Učenka se še vedno ne počuti dobro, zato bi tudi v prihodnje želela imeti
napovedana spraševanja in prilagoditve pri pridobitvi ocen.
V okviru ur oddelčne skupnosti smo veliko časa namenili krepitvi medosebnih odnosov in
samopodobe. Lahko rečem, da opazim počasen napredek v medsebojnih odnosih.
Izvedli smo vse dneve dejavnosti, ki so bile po LDN načrtovane za prvo ocenjevalno obdobje. V
mesecu decembru smo skupaj z 9. a organizirali novoletni ples in ga odlično izpeljali. Velika
pohvala gre tudi štirim učencem, ki sestavljajo ansambel in so poskrbeli za glasbeni program
novoletnega bazarja.
Starši dobro sodelujejo in dokaj redno obiskujejo pogovorne ure. V tem obdobju smo realizirali en
roditeljski sestanek. Disciplinske probleme rešujemo sproti. Opravičila prinašajo neredno.
Redno sodelujemo s šolsko svetovalno službo in specialnimi pedagoginjami.
Učenci so sicer precej živahni, pri delu z njimi ni nikoli dolgčas.
Zapisala: Natalija Rus
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POROČILO O REALIZACIJI PEDAGOŠKEGA DELA V VVE
1.1

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 pa smo v
ostalih šestih skupinah obogatili izvajanje Kurikula s pomočjo metodologije Korak za korakom.
1.2

PREDSTAVITEV SKUPIN

Strokovni delavci vrtca in delo, ki ga opravljajo:
STAROSTNO
OBDOBJE

I.

KOMB.

ODDELEK

STAROST

ŠTEVILO OTROK
V ODDELKU

VZGOJITELJICE

POM. VZGOJITELJIC

ČMRLJI

od 1 do 2 let

14

Vanja Šubic

Nina Kužnik

GOSENICE

od 2 do 3 let

14

Barbara Popit

Alenka Kovačič

MRAVLJE

od 2 do 3 let

14

Maja Rebolj

Klara Kavčnik

ŽABICE

od 2 do 3 let

14

Ema Marolt

Jolanda Plestenjak

KRESNICE

od 2 do 4 leta

19

Barbara Čepon

Tomaža Kužnik

PIKAPOLONICE

od 3 do 4 let

19

Barbara Rožmanec

Polona Zdešar

MURNI

od 4 do 5 let

22

Irena Kušar

Urška Šuštar

ČEBELE

od 3 do 6 let

21

Tjaša Janša

Renata Tominec

METULJI

od 5 do 6 let

24

Marinka Batagelj

Andreja Jereb

SKUPAJ

161

II.

Čmrlji
Skupino Čmrlji sestavljajo otroci stari od 1 do 2 let, deset deklic in štirje fantje. Otroci prihajajo iz
Žažarja, Vrzdenca, Horjula in Korene.
Septembra se je v vrtcu uvajalo sedem otrok. Že na uvodnem roditeljskem sestanku smo se s starši
dogovorili, kako naj bi uvajanje potekalo. Upoštevali smo želje staršev. Starši so dobro sodelovali
pri uvajanju tako, da je potekalo brez težav. Otroci so se hitro privadili na novo okolje, na vrstnike
in na naju. V oktobru so se skupini pridružile tri deklice, v novembru deklica in deček, v mesecu
marcu pa prideta še dve deklici. Tako bo v skupini vseh 14 otrok.
Že od prvega dne naprej se navajamo na dnevno rutino v vrtcu. Prehodi med dejavnostmi potekajo
umirjeno in postopno. Navajamo se na samostojnost pri hranjenju, na lep odnos do hrane in na
bonton prehranjevanja.
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S pomočjo pesmic in pravljic na temo pleničk, se starejši otroci privajajo na kahljico. Navajamo se
na umivanje rok in obraza pred in po obroku ter po uporabi kahljice. Ob vsakodnevnem
ponavljanju te rutine, pride le ta otrokom v navado. Vsi otroci že hodijo, zato lahko gremo z vrvico
v ugodnih vremenskih razmerah na sprehod ob vrtcu ali bivamo na terasi. Otrokom omogočava, da
lahko sproščeno izvajajo naravne oblike gibanja. Uvajava jih v usvajanje osnovnih prvin ljudskih
rajalnih iger in s tem na ohranjanje ljudskega izročila.
Sodelovali smo pri vseh dejavnostih, načrtovanih v LDN-ju, v kolikor nas ni oviralo uvajanje
novincev. Sodelovali smo s starši na delavnicah, ki so bile dobro obiskane. Obiskal in obdaril nas je
dedek Mraz, katerega smo pogumno sprejeli v igralnici. Koledniki so jim bili všeč, saj so ob njihovih
glasbenih voščilih kar zaplesali. Vsako jutro opazujemo vremensko dogajanje pri oknu igralnice.
Uživamo ob opazovanju snežink in se seznanjamo s snegom, kdaj pa kdaj tudi kar v posodi v
igralnici.
Vanja Šubic
Gosenice
V skupino Gosenice je vključenih štirinajst otrok, devet deklic in pet dečkov. Trinajst otrok je
letnik 2016, en otrok letnik 2017. Dvanajst otrok je vrtec obiskovalo že lansko leto, dva otroka sta
se nam pridružila septembra.
Uvajalno obdobje je minilo v vzpostavljanju ljubečih odnosov in navajanju na dnevno rutino. Otroci
so z dneva v dan postajali bolj samostojni in radovedni. Enkrat dnevno se zberemo v krogu, med
skupno dejavnostno, takrat najraje zapojejo in zaplešejo, pa tudi poslušajo pravljice. Svojo
ustvarjalnost izražajo tudi skozi risanje in slikanje. Za zdravje skrbimo tudi z rednim gibanjem na
svežem zraku, na igrišču ali na sprehodih po bližnji okolici vrtca. Veliko smo se ukvarjali s
privajanjem na kahlico in na stranišče, pri tem smo bili zelo uspešni, saj noben otrok več ne
potrebuje plenic.
Otroci radi prihajajo v vrtec, vzdušje v skupini je igrivo in prijetno.
Barbara Popit
Kresnice
V skupini Kresnic je 19 otrok, 6 dečkov in 13 deklic, ki so stari od 2 do 4 let. Natančneje je v njej 16
otrok letnika 2015 in 3 otroci letnika 2016. Njihova prisotnost v vrtcu od septembra do konca
januarja je bila 76 %.
Otrokove spretnosti, znanje in navade skušava spodbujati in jih utrjevati z elementi pedagogike
montessori, ki jih vnašava v kurikulum.
Pri delu stremiva k viziji, ki sva si jo zadala in jo poskušava uresničevati skozi 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 ustrezajo njihovemu razvoju.
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V času skupinske dejavnosti, smo se z otroki gibali na črti ob petju pesmi in bansov, se pogovarjali
o temah, ki so večinoma izhajale iz otrok, se učili otroške in ljudske pesmi in plese, praznovali
rojstne dneve…
Teme in dejavnosti so si sledile glede na letne čase, želje otrok in začrtane obogatitvene dejavnosti
po LDN-ju. Tako smo v septembru imeli uvajanje otrok, v oktobru dejavnosti ob tednu otroka,
evakuacijo iz vrtca in praznovanje jeseni, ki se je potegnilo še v november. V tem mesecu smo si
ogledali še lutkovno predstavo in imeli tradicionalni slovenski zajtrk. Decembra so nas obiskali
dedek Mraz in koledniki. Januarja pa smo imeli Večer z očeti.
V samo delo vnašamo naslednje projekte: uvajanje elementov pedagogike montessori, spremljanje
otrokovega razvoja, sodelovanje z Domom starejših, bralni nahrbtnik in športni program Mali
sonček. Nekaj že naštetih projektov pa so tudi naše vsakdanje teme: spremljanje otrokovega
razvoja, samostojnost, svobodna izbira dela, aktivno učenje in učenje za življenje, skrb za zdravje
ter vljudnost in spoštovanje.
Nekaj otrok se je prijavilo na dodatne dejavnosti in sicer 5 otrok obiskuje plesne urice, 7 otrok
gibalne urice in 2 otroka angleščino.
V sklopu sodelovanja s starši otroci v vrtec prinašajo cvetje, oprano perilo in bralni nahrbtnik.
Starše sva obveščala glede mesečnih in tedenskih dejavnosti na oglasni deski ter po potrebi ob
sprejemanju in oddajanju otrok. Pogovori s starši so potekali vsak drugi četrtek v mesecu, do sedaj
se jih je udeležilo 11 staršev, kar pomeni v povprečju 14 % na mesec. V avgustu smo imeli uvodni
sestanek za novince, ki so se ga udeležili vsi starši novincev, v septembru smo imeli prvi roditeljski
sestanek, ki se ga je udeležilo 74 % staršev in v januarju smo imeli Večer z očeti, kjer je bila zaradi
večje odsotnosti otrok, zaradi bolezni, 53% udeležba. V novembru so se otroci seznanili s poklicem
električarja.
V okviru sodelovanja s krajem in drugimi strokovnjaki so nas obiskali čebelarji ter mobilna
medicinska sestra.
Otroci so se v tem času že navadili drug na drugega in na dnevno rutino, poznajo pravila v skupini
in jih upoštevajo ter radi ustvarjajo z materiali in sodelujejo pri skupinskih dejavnostih. Čeprav nam
dopoldnevi hitro minevajo, si včasih zaželimo, da bi bilo dopoldne še malo daljše, da bi lahko več
časa preživeli zunaj.
Barbara Čepon
Mravlje
V skupini Mravlje je 14 otrok, 8 je deklic, 6 dečkov. Vsi otroci v skupini bodo dopolnili 3 leta od
februarja do konca junija. Večina otrok je bila vključena v naš vrtec lani v skupino Gosenice, trije
otroci so se nam pridružili letos. Skupina je prijetna in otroci se dobro razumejo.
Z otroki in sodelavko smo se kmalu ujeli. Delo poteka po načrtovanem LDN. Obogatitvene
dejavnosti smo izvedli, kot je bilo načrtovano. Otroci te starosti še ne obiskujejo dodatnih
dejavnosti.
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
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napredujejo ustrezno svoji starosti. V letošnjem letu s sodelavko namenjava nekaj več pozornosti
gibalnemu razvoju ter dejavnostim s področja narave. Izhodišča za načrtovanje iščeva med otroki.
S podrobnim in sistematičnim opazovanjem otrok lažje izbirava igrače za spontane dejavnosti in
iščeva cilje dejavnosti.
Od začetka leta so otroci precej bolj samostojni pri oblačenju, uporabi stranišča in pri obrokih. Tudi
sprehodi po Horjulu so vse bolj pogosti. Predvsem pa se trudimo ohranjati prijateljske odnose v
skupini, prijetno klimo in medsebojno pomoč, solidarnost.
Maja Rebolj

Žabice
Skupina Žabice je homogena skupina v katero je vključenih 14 otrok, starih od 2 do 3 let. Dvanajst
otrok je prišlo v skupino na novo. Skupino sestavlja deset deklic ter štirje dečki. Štirje otroci so
lansko leto dopolnili dve leti, ostali pa jih bodo v letošnjem letu.
V septembru in delu oktobra so otroci veliko jokali, nato se je večina otrok postopoma privadila,
trije otroci pa so imeli še kasneje obdobja joka in težave pri navajanju na rutino. K temu so
pripomogle tudi bolezni in posledične odsotnosti otrok. Težave smo premagovali s crkljanjem,
petjem, igranem na ksilofon in flavto, plesom, bibarijami in gibanjem na prostem.
Vsakodnevno sva pripravljali dejavnosti in se trudili, da so jim bile v izziv. Otroci so se zelo radi
igrali z vodo, oblikovali iz plastelina in slikali z barvami. Učili sva jih igre v kotičkih, deljenja igrač in
jih spodbujali k prijateljskim odnosom. Vključevali sva jih v vsakodnevna opravila, kot so brisanje
miz, pometanje in pospravljanje.
Večkrat tedensko smo se zbirali na jutranjem krogu. Tu so se otroci umirili in poslušali ter
sodelovali. Opazovali smo vreme, poslušali zvoke iz okolja in glasbeno skrinjico, šteli dneve v
tednu, peli ob kretnjah, spoznavali naša imena, šteli predmete, prepoznavali barve, živali,
razvrščali po eni spremenljivki, igrali na male instrumente, praznovali rojstne dni, določali pravila v
skupini in se pogovarjali o različnih temah. Zaigrali sva jim lutkovno predstavo in pripovedovali
pravljice.
Igra je bila večkrat individualna, se je pa že pojavljala vzporedna igra. Otroci so se med seboj
posnemali, opazovali in občasno že sodelovali in si pomagali. Otroke sva spodbujali k
samostojnemu hranjenju, pospravljanju po obrokih, oblačenju, obuvanju. Poudarek je bil tudi na
odvajanju od plenic. Zaenkrat šest otrok ne potrebuje več plenic, ostale bova odvajali postopoma v
nadaljnjih mesecih.
Začeli smo tudi s projektom Bralni nahrbtnik, s katerim želiva spodbujati razvoj govora in
komunikacijskih veščin pri otrocih. Otroke učiva vljudnostnih izrazov in pozdravljanja ob prihodu in
odhodu iz vrtca. Govor je bil v začetku pri večini še zelo v zametkih, sedaj pa se je začel zelo
razvijati. Posamezne besede so že sestavljali v stavke in pripovedovali ob slikanicah.
Izvajali smo tudi dejavnosti iz področja gibanja za projekt Mali sonček. Hodili smo na sprehode, šli
tudi na daljši sprehod na travnik. Spodbujali sva jih pri hoji v hrib in hoji po neravni podlagi, kjer
potrebujemo še veliko vaje.
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Na hodniku sva pripravili vadbene ure.
Obogatitvene dejavnosti so potekale skladno z Letnim delovnim načrtom, sledili sva tudi
prednostnim nalogam iz področja gibanja in narave. V skupino je vsak petek prihaja dijakinja Lara
Gabrovšek na praktično usposabljanje.
Ema Marolt
Pikapolonice
Skupina Pikapolonice šteje 19 otrok (5 deklic in 14 dečkov). Otroci, ki so se nam pridružili v novem
šolskem letu so se lepo vključili v skupino, ostali so jih pozitivno sprejeli.
V ospredju imamo poudarek na prednostnih nalogah in ciljih, ki smo si jih zastavili v našem vrtcu.
Poudarek imamo na področju gibanja in narave, med njima se prepletajo še ostala področja
kurikula; jezik, umetnost, matematika in družba.
Vsak dan imamo pred zajtrkom jutranjo pesmico v krogu. Spoznavamo in pojemo nove pesmice,
prepevamo že znane pesmice, poslušamo glasbo in plešemo. V jutranji krogu, ki ga imamo po
zajtrku se pogovarjamo o različnih temah, ki so navezane na jutranjo pesmico, rešujemo uganke,
poslušamo pravljice in se pogovarjamo o spontanih dejavnostih.
Poleg tega vključujemo v delo tudi obogatitvene dejavnosti, kjer sodelujemo tudi z ostalimi
skupinami v vrtcu.
V septembru smo imeli Dan sadja in zelenjave, kjer smo se družili na terasah in okušali različne
okuse ter dobrote, ki smo jih pripravili skupaj z otroki.
V oktobru smo se udeležili različnih delavnic, ki smo jih pripravile vzgojiteljice ob tednu otroka. V
vrtcu sta se nam pridružila starša, ki sta predstavila nekaj poizkusov s tekočim dušikom, pokazala
sta tudi oklepe velikih želv.
V novembru smo okušali domače dobrote (mleko, jabolka in med), obiskali so nas čebelarji in nam
predstavili svoje poslanstvo.
V decembru smo se družili s starši na ustvarjalnih delavnicah, obiskale so nas lutke, koledniki in
dedek Mraz.
V januarju smo se veselili na snegu, kjer smo se sankali, kotalili, kepali in izdelovali umetnije iz
snega.
Barbara Rožmanec
Murni
Letos smo skupina Murni. Skupina je homogena in vsi otroci bodo v tem koledarskem letu starih
pet let; samo en otrok je leto dni mlajši. Meseca septembra so se skupini pridružile tri deklice,
tako, da je v skupini 22 otrok, od tega 11 dečkov in 11 deklic. Nove deklice so se uspešno vključile v
naše skupno življenje in na splošno lahko rečeva, da je skupina otrok umirjena, vodljiva in da je v
skupini prijetno vzdušje. Vsi otroci se dobro počutijo. V sobi smo si uredili in se igramo v naslednjih
kotičkih: pravljični; likovni; matematični; kotiček Dom; kotiček Kocka in avtomobili, ter na galeriji
Mirni kotiček. Delava tudi na pozitivni klimi v skupini, upoštevava interese otrok in imava do
vsakega otroka individualen pristop. Posebej sva pozorni na otroke, ki potrebujejo več spodbude
za svoj razvoj in jim pri tem pomagava. Eden od ciljev, ki sva si ju zastavili sta tudi razvijanje
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samostojnosti otrok in razvijanje dobre samopodobe otrok. Otroci so glede samostojnosti zelo
napredovali, saj radi sami poskrbijo za svoje stvari in so radi neodvisni od drugih. Samopodobo pa
razvijava z dejavnostjo Moj dan, ki je posvečena vsak dan drugemu otroku. Zelo v razmahu je tudi
socializacija otrok, saj se ves čas radi skupaj igrajo, sodelujejo in med njimi so se razvila prava
prijateljstva. Iz dneva v dan postajajo govorno bolj aktivni, kar spodbujava z vsakodnevnimi
pogovori, govornimi nastopi, kjer otrok pridobiva govorne spretnosti in premaguje tremo pred
nastopanjem. Nekaterim otrokom povzroča težave izgovorjava predvsem šumnikov in glas R, kar
pomagava razvijati z dejavnostmi za gibljivost govornega aparata. Gibalno so tudi zelo aktivni in
spretni, kar smo še nadgradili na tečaju z učenjem smučanja in plavanja. So zelo vedoželjni, tako,
da so napredovali tudi na ostalih področjih vzgoje, kar midve spodbujava z vedno novimi,
zanimivimi izzivi.
Do konca šolskega leta nas čaka še veliko prijetnih in poučnih dejavnosti, ki jih imamo v letnem
delovnem načrtu.
Irena Kušar
Čebele
Skupina Čebele je heterogena skupina, v katero je bilo s septembrom vpisanih enaindvajset otrok,
deset dečkov in enajst deklic, starih od 3 do 6 let. Sedem otrok je v začetku septembra prvič
prestopilo prag vrtca, štirje otroci so v oddelek prihajali že preteklo šolsko leto, deset otrok prihaja
iz skupine Kresnice. Sestava po letnikih je sledeča: letnik 2012 – dva otroka, letnik 2013 – sedem
otrok, letnik 2014 – devet otrok, letnik 2015 – trije otroci.
Otroci so prijetni, radovedni, pripravljeni so slediti in tako pridobivati nove izkušnje in znanja.
Novinci so se uspešno privadili na bivanje v skupini in sprejeli dogovorjena pravila. S sodelavko
izhajava predvsem iz potreb, interesov in želja otrok. Dejavnosti v skupini potekajo v skladu z
letnim delovnim načrtom, s poudarkom na prednostnih nalogah in ciljih, ki smo si jih zastavili v
zavodu, prav tako tudi obogatitvene dejavnosti in projekti.
V skupino je vključena deklica z odločbo o usmeritvi. Deklica ima težave pri vključevanju, k njej
prihaja v skupino enkrat tedensko specialna pedagoginja Saša Medved.
Ob ponedeljkih nas obiskuje svetovalna delavka Marjeta Požru Krstić, ki z otroki izvaja vaje za
pripravo na šolo.
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, če je potrebno tudi za vsakega otroka posebej. Otroci si najpogosteje izbirajo materiale
s področja vsakdanjega življenja, kar jim koristi pri utrjevanju mišic rok in s tem posledično pri
pripravi roke na pisanje. Otrokom je v velik izziv prvo opismenjevanje (spoznavanje glasov in
simbolov za črke in tudi njihovo zapisovanje). Večina otrok se že zna podpisati. Črk v svojem imenu
še ne poznajo vsi, redki pa ne slišijo prvega glasu svojega imena. Otroci si izbirajo dela tudi z drugih
področji: umetnosti, jezika, matematike, zaznavanja in znanosti, velikokrat si izberejo dela, ki so jih
pred njimi delali njihovi prijatelji.
Otroci postajajo samostojnejši pri izbiri iger in sposobnosti reševanja konfliktov.
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Starostna razlika otrok dobro vpliva na medsebojne odnose in komunikacijo otrok, med seboj se
dobro razumejo, so povezani, radi pomagajo drug drugemu. Starejši otroci kažejo sočutje do
mlajših in jim nudijo pomoč, mlajši pa se hitreje učijo od starejših, ki so jim zgled.
Predšolsko obdobje je za govorni razvoj zelo pomembno. Spodbujava jih k izražanju izkušenj,
čustev in misli. Otroci so zelo dojemljivi in se učijo jezika ob poslušanju vsakodnevnih pogovorov,
glasnem branju odraslih, z opisovanjem, ob pripovedovanju, izštevankah, pravljicah, rimah… Veliko
pozornosti namenimo socialnim igram, da se otroci počutijo sprejete, vzpostavljamo prijateljske
odnose, obenem pa tako pridobivamo socialne spretnosti in pripravljenost za delo otrok.
Z otroki veliko časa namenimo bivanju na prostem, kjer spoznavamo naravo v njeni raznolikosti, se
učimo spoštljivega odnosa do narave, hkrati pa spodbujamo gibalne dejavnosti otrok.
Tjaša Janša

Metulji
V skupini je 24 otrok. Od teh jih je bilo 22 vključenih v skupino že lansko leto, 1 otrok je prestopil v
skupino iz skupine Čebele, 1 otrok pa je bil Metulj že lansko leto. Otroka novinca sta dobro sprejela
prehod v drugo skupino. Večina otrok ni imelo težav s prilagajanjem drugi igralnici, igračam v njej
in garderobi. Otroci so pri hoji po stopnicah, ki vodijo v igralnico umirjeni. Pazijo na lastno varnost,
varnost drugih otrok in so pozorni , da ne motijo otrok v igralnici pod stopnicami. Če so se pojavile
težave in je bilo kateremu od otrok hudo, sva ga s sodelavko vključevali v igro z nama in ostalimi
otroki.
Otroci se navajajo na samostojno in kulturno obnašanje pri obrokih. Sami si prinesejo hrano na
mizo in po obroku pospravijo posodo in pribor z mize na voziček. Dežurna otroka z mokro krpo
pomijeta mize ped obroki in otrokom zaželita dober tek. Otroci so že suhi in samostojni pri uporabi
sanitarij in osebni higieni. Dežurna otroka v sanitarijah in umivalnici pazita na red in čistočo. V
garderobi otroke s sodelavko spodbujava, da oblačenje in obuvanje ter pospravljanje oblačil in
obutev opravijo sami. Pomagava jim, če vidiva, da otroci česa ne zmorejo.
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.
V uvajalnem obdobju smo spoznavali novo igralnico in igrače ter jo uredili po naših potrebah in
željah. S pomočjo iger smo se spoznavali in krepili pozitivne odnose. Šolska svetovalna delavka uro
na teden z otroki izvaja program priprave na šolo. Z otrokom z odločbo o usmeritvi v program za
predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo izvaja program dve
pedagoški uri na teden specialna pedagoginja.
V septembru smo pod vodstvom Planinskega društva Horjul odšli na planinski izlet na Planino nad
Horjulom, tekli kros na 300 m ter okrasno cvetje v loncih pripravili na prezimovanje.
V tednu otroka smo v likovnih delavnicah v tehniki trganka izdelali medveda ali lisico, izvedli
orientacijski pohod v okolici vrtca, hodili po čutni poti, si ogledali predstavo v namiznem gledališču
ter v naravoslovnih delavnicah spoznavali tekoči dušik in oklep želve. Na kostanjevem pikniku smo
se gostili s pečenim in kuhanim kostanjem. Obiskali smo sadjarja na Lesnem Brdu ter se seznanjali
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s sadovnjakom, sadjem in poklicem. Okušali smo jabolčni sok in različne okuse jabolk. V tednu
bučijade smo vzgojiteljice vsako jutro otrokom pripravile ob razsvetljenih “strahcih” pravljico. Na
bučnem pikniku smo pražili buče ter jih okušali. Izvedli smo vajo evakuacije iz ustanove ob požaru.
V gozdu smo se z nabranim naravnim materialom igrali in gradili hiše.
Ob obisku medicinske sestre so otroci spoznavali zdravo prehrano, utrjevali znanje o osebni higieni
in ščetkali zobe.
Na dan sadja in zelenjave smo pripravili krompir v oblicah, katerega so nam v kuhinji skuhale
kuharice. Pojedli smo ga z mlekom. Imeli smo tradicionalni slovenski zajtrk na katerem smo si
postregli kruh z maslom in medom, mlekom in jabolki – pridelki lokalnih proizvajalcev. Obiskali so
nas tudi čebelarji ter nas seznanili s svojo dejavnostjo, poklicem in produkti. Pokušali smo tudi
njihov med.
V izvedbi Teatra za vse smo si v vrtcu ogledali lutkovno predstavo Šivilja in škarjice.
V šolski knjižnici smo si ogledali razstavo slikarja Branka Lipnika, v vrtcu pa dramatizacijo učencev
drugega razreda osnovne šole z naslovom Zrcalce. Lutkarji KUD Dolomiti so nas razveselili z
lutkovno predstavo Gosenica in odmev. V prazničnih dneh nas je obiskal in obdaril dedek Mraz.
Koledniki so nam s pesmijo zaželeli srečo v novem letu.
V januarju smo izvedli štiridnevni smučarski tečaj na smučišču v Šentjoštu ter petdnevni tečaj
plavanja v bazenu v Logatcu. Na športnem dnevu smo se z vrečami drsali po zasneženem bregu.
Obiskali smo starša mizarja in spoznavali njegov poklic. V knjižnici nam je knjižničarka povedala
pravljici ter z otroki izvedla delavnico.
Marinka Batagelj

Neposredno delo svetovalne službe v skupini
V skupinah Čebele in Metulji potekajo ob ponedeljkih med 9. in 11.30 uro dejavnosti, namenjene
razvijanju predopismenjevalnih sposobnosti: vaje za razvijanje fine motorike in grafomotorike,
orientacije, dojemanja količin, barv, razvijanje vidne in slušne pozornosti, razločevanja in
razlikovanja ter sklepanja.

PRISOTNOSTI OTROK V VVE V ŠOLSKEM LETU 2018/19
mesec

št. dni

Čmrlji

Gosenice

Kresnice

Mravlje

Žabice

Pikapolonice

Murni

Čebele

Metulji

% prisotnih

september

20

79

76

78

90

83

82

78

87

90

82,5

oktober

22

73

85

88

87

69

91

88

83

87

83

november

21

77

83

84

85

72

91

84

86

90

83,5

december

19

57

64

66

65

55

62

70

60

74

64

januar

21

70

71

64

55

63

80

86

83

84

73

februar
marec
april
maj
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junij
julij
avgust
Skupna prisotnost v
% (prvo polletje
september- januar)

62

62

69

80

77

78

76

85

82

Skupna prisotnost v
%

SODELOVANJE S STARŠI
Prisotnost staršev na različnih dejavnostih v %
Čmrlji

Gosenice

Kresnice

Mravlje

Žabice

Pikapolonice

Murni

Čebele

Metulji

%
prisotnih

/

/

53

/

/

/

/

86

/

70

/

/

/

/

/

/

57

78

86

57

47

77

Večer z očeti
Večer z
mamami
Novoletne
delavnice
Pomladanske
delavnice
Zaključno
srečanje

/
/

/
/

96

71

/

skupaj
prisotnost v
%

Prisotnost staršev na roditeljskih sestankih in pogovornih urah v %
2.
roditeljski
sestanek

3.
roditeljski
sestanek

Pogovorne
ure
sept.-jan.

uvodni rod.
sestanek

1.roditeljski
sestanek

Gosenice

100

78

33

Čmrlji

86

86

21

Kresnice

100

74

14

Mravlje

100

78

28

94

povprečen
obisk v %
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Žabice

100

100

31

Pikapolonice

50

68

35

Murni

100

64

18

Čebele

100

71

18

Metulji

/

75

18

skupaj
prisotnost v
%

92

77

24

PREDSTAVITEV PROJEKTOV
PROJEKT

SODELUJOČE SKUPINE

VODJA PROJEKTA

Korak za korakom

Gosenice, Čmrlji, Mravlje, Žabice,
Pikapolonice, Murni, Metulji

Barbara Rožmanec

Uvajanje elementov
pedagogike montessori v
izvedbeni Kurikul

Čebele, Kresnice

Barbara Čepon

Sodelovanje z Domom starejših
občanov

Gosenice, Čmrlji, Mravlje, Kresnice,
Pikapolonice, Žabice, Murni, Metulji,
Čebele

Barbara Popit

Punčka iz cunj

Metulji, Mravlje, Čmrlji

Marinka Batagelj

Varno s soncem

Gosenice, Čmrlji, Mravlje, Kresnice,
Pikapolonice, Žabice, Murni, Metulji,
Čebele

Tjaša Janša

Najljubša pravljica

Gosenice, Pikapolonice, Murni

Barbara Popit

Bralni nahrbtnik

Gosenice, Čmrlji, Mravlje, Kresnice,
Žabice, Čebele

Ema Marolt

Ciciuhec

Murni, Čebele, Metulji

Irena Kušar

Gosenice, Mravlje, Kresnice, Žabice,
Pikapolonice, Murni, Metulji, Čebele
Čmrlji, Kresnice, Mravlje, Čebele,
Žabice, Murni, Metulji

Mali sonček
Modro srce
Cici vesela šola

Murni, Čebele, Metulji

Barbara Rožmanec
Vanja Šubic
Marinka Batagelj

DODATNE DEJAVNOSTI
DODATNA DEJAVNOST

IZVAJALEC

ŠTEVILO PRIJAVLJENIH OTROK

Plesni tečaj

Nataša Beltran

18

Gibalne urice

Lea Smrtnik

34

Smučarski tečaj

Smučarski klub Šentjošt

44

Angleščina

Poučevanje jezikov, Urška Vidmar
s.p.

7
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Plavalni tečaj

Gregor Prezelj

47

Nogomet

ŠD Nogometni klub Junior

12

Tečaj rolanja

ŠD Ekstrem

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
V dopoldanskem času poleg rednega 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

DEJAVNOST

SEPTEMBER

Jesenski planinski izlet v sodelovanju
s Planinskim društvo (avtobus)

27. 9. 2018

Murni, Čebele, Metulji

Dejavnosti ob tednu otroka

1. 10. - 5. 10. 2018

vse skupine

Vaja evakuacije

16. 10. 2018

vse skupine

OKTOBER

DATUM

8. 10. -23. 11.
2018

Praznovanje jeseni

NOVEMBER

Tradicionalni slovenski zajtrk, tržnica
zdrave hrane
Lutkovna predstava v vrtcu
I starostno obd.: Jesenska
II starostno obd.: Šivilja in Škarjice
Izvedba: Teater za vse Jesenice
Večer z očeti

Ustvarjalne delavnice za otroke in
starše
DECEMBER

Predstava v Prosvetnem domu
Gosenica in odmev
Izvedba: KUD Dobrova
Obisk dedka Mraza
Obisk kolednikov
Smučarski tečaj v Šentjoštu

JANUAR

Večer z očeti
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vse skupine

16. 11. 2018

vse skupine

28. 11. 2018

vse skupine

4. 12. 2018

Čebele

3.12. -18.12. 2018

12. 12. 2018
18.12. 2018
20.12. 2018
14. - 17. 12. 2019
22. 1. 2019

Zimski planinski izlet v sodelovanju s
Planinskim društvom

SODELUJOČE SKUPINE

PRESTAVLJEN

Gosenice, Čmrlji,
Žabice, Mravlje,
Pikapolonice, Murni,
Metulji
Metulji, Čebele, Murni

vse skupine
Metulji, Murni, Čebele
Kresnice
Metulji, Murni, Čebele
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Plavalni tečaj

28.1. - 1.2.2019

Metulji, Murni, Čebele

Skozi vse šolsko leto poteka v vrtcu enkrat tedensko po eno šolsko uro obogatitvena dejavnost
pevski zbor. Izvaja jo zborovodkinja prof. Natalija Rus, namenjena je otrokom rojenim leta 2012 in
2013.V dejavnost je vključenih 20 otrok.
September
Je mesec uvajalnega obdobja. V vrtec smo sprejeli 44 novincev, tako, da sedaj vrtec obiskuje 161
otrok. Zaposleni smo se trudili, da smo otrokom omogočili čim bolj prijeten prehod iz domačega v
zanje tuje okolje. Veliko časa smo namenili medsebojnemu spoznavanju, saj se zavedamo, da le
sproščen otrok lahko sprejema nova spoznanja. Otroci so spoznavali tudi prostore vrtca in se
navajali na vsakdanjo rutino, ki jim daje občutek varnosti.
V dopoldanskem času poleg rednega vzgojno-izobraževalnega dela potekajo številne obogatitvene
dejavnosti. Ena takih je bil Planinski izlet za otroke iz skupin Murnov, Metuljev in Čebel. V
sodelovanju s Planinskih društvom Horjul, smo se pod vodstvom g. Bogdana Seligerja odpravili na
Planino nad Horjulom.
Ob koncu meseca smo v popoldanskem času pričeli z izvajanjem dodatnih dejavnosti, ki jih izvajajo
zunanji izvajalci. Tudi letos ponujamo naslednje dejavnosti: učenje angleškega jezika, gibalne urice,
plesne urice ter ure nogometa.
V tem mesecu pa je v dopoldanskem času zaživel tudi pevski zbor pod vodstvom prof. Natalije Rus.
Oktober smo pričeli z dejavnostmi v tednu otroka. Letošnji slogan je bil Prosti čas. Otrokom smo
pripravili dejavnosti kot so: čutna pot, likovne delavnice, orientacijo v naravi in na igrišču, lutkovno
predstavo Jure in Jaka ter naravoslovne delavnice. Otroci so aktivno sodelovali vsak na svoj način,
starosti primerno.
V mesecu požarne varnosti, v vrtcu vsako leto preizkusimo, kako smo pripravljeni na razne
nepredvidljive situacije. Letos smo izvedli vajo evakuacije z namenom umika iz vrtca pred
»požarom«. Zaposleni smo bili zadovoljni, saj smo skupaj z otroki hitro in uspešno zapustili
igralnice. Najmlajšim so pomagale tudi sodelavke iz kuhinje.
V letošnjem letu smo se odločili jesen in vse njene darove proslaviti na malo drugačen način. Temu
času, ko se narava odpravlja k počitku in nam ponuja celo zbirko materialov za ustvarjanje,
obdelovanje, raziskovanje in opazovanje, smo posvetili obdobje od 8. oktobra do 23. novembra.
Z jesenskimi plodovi, odpadlimi listi, vejicami in semeni so otroci skupaj z vzgojitelji okraševali
igralnice, nastale so izvirne umetniške stvaritve. Naravne materiale so otroci samostojno
raziskovali z vsemi svojimi čuti.
Sprehodi v naravo, so omogočali opazovanje spreminjajoče narave. Otroci so se odpravili na ogled
sadovnjaka pri Janševih na Lesnem Brdu.
V vrtcu smo sadje in zelenjavo razvrščali, vonjali in okušali. Najprej smo se razveselili okusnega
pečenega in kuhanega kostanja. Vzgojiteljice so skupaj z otroki pripravile še veliko zanimivih jedi,
kot so: presni jabolčni zavitek, zelenjavno pico, bučne palačinke, krompir v oblicah in sadne
kolačke.
Otrokom želimo predstaviti pomen uživanja sadja in zelenjave ter njun vpliv na naše zdravje.
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V tednu od 22. do 26. oktobra smo v jutranjem času prebirali pravljice ob soju svečk, ki so nam
svetile iz izrezanih buč.
Obiskala sta nas g. Marko Bogataj in ga. Mateja Bogataj iz Veterinarske fakultete in otrokom
predstavila poskuse s tekočim dušikom. S seboj sta prinesla nojevo jajce in oklepe želv velikank,
kar so si otroci z zanimanjem ogledali.
Otroci iz skupine Murnov so se odpravili na kmetijo Čepon, kjer so hranili domače živali.
November
V skupino Čebele so otroci povabili svoje očete, da z njimi preživijo del popoldneva. Otroci so se
tega večera zelo veselili. V sproščenem vzdušju so otroci svojim očetom pokazali, kaj počnejo v
vrtcu, medtem, ko so oni v službi. Družili so se ob ustvarjalni delavnici, nato pa so jim uprizorili
dramatizacijo Pod medvedovim dežnikom.
Slovenski tradicionalni zajtrk in obisk čebelarjev iz Čebelarskega društva Dolomiti-Polhov Gradec
nam bo ostal v lepem spominu. Otroci so odkrivali pomen čebelarstva in se seznanjali z zdravo
lokalno pridelano hrano. Čebelarji so jim med drugim omogočili tudi opazovanje čebel v satovju,
kar je bilo za otroke prav posebno doživetje. Okušali in spoznavali so različne vrste medu.
Preden se je jesen poslovila, smo si v vrtcu ogledali predstavi Teatra za vse. Starejši otroci so uživali
ob predstavi Šivilja in škarjice, mlajši otroci pa so si ogledali predstavo Jesenska. Odlična izbira
glasbe, scene in lutk so otrokom približali jesenski čas.
V oktobru in novembru je otroke II. starostnega obdobja obiskala medicinska sestra ga. Tanja
Krapež iz ZD Vič, ki je otrokom predstavila pravilno skrb za zobe.
December nam je prinesel praznični čas, ter veliko pestrega dogajanja.
Otroci so skupaj s starši ustvarjali na novoletnih ustvarjalnih delavnicah. Nastajali so Božički iz
lesenih palic, okraski za novoletno smrečico, jelenčki s kraguljčki, knjižna kazala, novoletne
voščilnice, angelčki iz papirja, posejali pa smo tudi božično žito. Otroci in starši so z velikim
veseljem ustvarjali v igrivem vzdušju.
Otroci drugega starostnega obdobja so si v prosvetnem domu ogledali predstavo z naslovom
Gosenica in odmev v izvedbi KUD Dobrova.
December so s svojim petjem in igranjem na instrumente popestrili tudi koledniki. Učenci iz
Osnovne šole Horjul, pod vodstvom gospe Natalije Rus. Prinesli so nam dobro voljo in nam zaželeli
srečo, mi pa smo jih z veseljem poslušali.
Seveda pa so otroci z iskricami v očeh čakali obisk Dedka Mraza. Ta nas je obdaril, v zahvalo pa
smo mu zapeli nekaj pesmi. G. Matko Zdešar nas je s svojim nastopom navdušil.
Otroci iz skupin Metulji, Murni in Čebele so se udeležili razstave gospoda Branka Lipnika. Gospod
Lipnik je otroke vodil po razstavi, tako da so dobili še dodatno razlago ob njegovih delih.
Murni so sodelovali z domom starejših občanov in tako krepili medgeneracijske vezi. Otroci so se
skupaj z varovanci igrali različne igre.
Januar
Zadnjih nekaj let se otroci našega vrtca udeležujejo smučarskih na smučišču v Šentjoštu. Letos je
bil izveden od 14. 1. do 17. 1. 2019. Udeležilo se ga je 44 otrok. Glede na predznanje so otroci v
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štirih dneh dobro napredovali in se že sami spustili po smučišču. Pri tem so neizmerno uživali, kar
smo lahko videli na njihovih obrazih.
Večer z očeti so priredili v skupini Kresnice. V spremstvu svojih očetov so se otroci popoldne vrnili
v vrtec Poleg dela z materiali, so imeli na voljo še glasbeno delavnico, v kateri so si lahko izdelali
tolkalo v podobi sneženega moža, ki je bil prilepljen na kuhalnici. Po slabi uri raziskovanja in dela z
materiali ter izdelovanja glasbil, je sledila skupna dejavnost. Vsi skupaj smo se razgibali ob petju in
plesu bansov ter v sproščenem vzdušju za zaključek poklepetali.
V januarju smo načrtovali tudi zimski planinski izlet, ki ga zaradi usklajevanja številnih dejavnosti in
vremenskih razmer, nismo izvedli.
V sodelovanju s plavalno šolo Ščuka so otroci obiskovali pet-dnevni tečaj na bazenu Logatec.
Tečaja se je udeležilo 47 otrok. Otroci so se spoznavali z nekaterimi zakonitostmi vode. Tečaj
temelji na igri in dobrem počutju v in ob vodi. Otroci so z navdušenjem sodelovali.
Otroci iz skupine Metuljev so se odpravili na obisk k Mizarstvu Buh, kjer so jim prikazali obdelavo
lesa, otroci pa so lahko opazovali kako nastane končni izdelek. Izdelali so pripomočke za družabne
igre, s katerimi se otroci sedaj igrajo v vrtcu.
Murni, Metulji in Čebele so obiskali Knjižnico Horjul, kjer jim je knjižničarka ga. Petra Dvojmoč
pripravila uro pravljic, nato pa so bili otroci aktivni še v ustvarjalni delavnici.

DELO STROKOVNIH AKTIVOV (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

Mateja Istenič

I. triletja

Petra Peternel

II. triletja

Mateja Poženel

Naravoslovni

Saša Kopač Jazbec

Družboslovni

Natalija Kogovšek

DSP in ISP

Buh Barbara

a. Aktiv Podaljšanega bivanja in jutranjega varstva
Aktiv podaljšanega bivanja se je do sedaj tekom šolskega leta sestal štirikrat. Septembra smo
pregledali letne delovne priprave in dejavnosti, ki smo jih načrtovali v šolskem letu 2018/19.
Oktobra smo izvedli načrtovane dejavnosti ob tednu. Novembra smo uredili in uskladili skupine v
Lopolisu. 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.
Obiskujejo nas učenci prostovoljci, ki mlajšim učencem – 1. razred prebirajo pravljice in pomagajo
pri domači nalogi, starejšim (2.–5. razred) pa pomagajo pri domačih nalogah in se z njimi igrajo
socialne in družabne igre. Gibanje v naravi je sestavni del našega vsakdana, če to le dopušča
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vreme. Tudi učenje lepega vedenja pri jedi in pravil vedenja v šoli sta poleg opravljene domače
naloge vodilni vsakodnevni nalogi v OPB. Preko nalog in dejavnosti, ki potekajo, se učenci navajajo
na skupinsko delo in vztrajnost, učijo se tudi strpnosti do vrstnikov in odraslih. Razne dejavnostmi
spodbujajo in navajajo na koristno izrabo prostega časa. Pri kosilu posvetimo čas zdravi prehrani in
kulturnemu uživanju hrane ter ustreznemu vedenju v jedilnici. Učenci v podaljšanem bivanju urijo,
ponovijo, preverijo in tudi poglabljajo svoja znanja. Predvsem pa mora biti ta čas namenjen
sprostitvi po napornem šolskem dnevu. Do sedaj smo realizirali vse cilje, ki smo si jih začrtali v
LDN-ju.
Zapisala vodja aktiva: Mateja Istenič
b. Aktiv I. triletja
V tem ocenjevalnem obdobju smo se z aktivom prvega triletja sestali štirikrat. Pregledale,
dopolnile in popravile LDN, uskladile smo kriterije opisnega in številčnega ocenjevanja znanja,
načrtovale ter uskladile smo dneve dejavnosti, dopolnile smo mrežni plan, v katerem so navedene
bralne učne strategije, ki jih bomo izvajale pri pouku. Vodje Cankarjevega tekmovanja,
tekmovanja Bober in Kresnička so podale navodila in razdelile delovne naloge posameznikom. V
začetku šolskega leta smo poskrbele za tematsko okrasitev učilnic in hodnika, ter uredile likovni in
učni material. Sodelovale smo pri projektu Zdrava šola. Sodelovale smo pri pripravi šolskih
prireditev, kjer so nastopali učenci razredne stopnje. Izvedle smo vse do sedaj načrtovane
aktivnosti.
Zapisala vodja aktiva 1. triletja: Petra Peternel
c. Aktiv II. Triletja
V 1. obdobju smo se z aktivom 2. triletja sestali petkrat. Pregledale, dopolnile in popravile smo
LDN, skupaj z aktivom prvega triletja smo uskladile smo kriterije številčnega ocenjevanja znanja.
Na sestankih smo se dogovorile o poteku in izvedbi dnevov dejavnosti. Dogovorile smo se o tem
kako v letošnjem letu izveden mrežni plan in smo v skladu z dogovori tudi izpolnile. Vodje
Cankarjevega tekmovanja, tekmovanja Bober in Kresnička so podale so nas seznanile z navodili
posameznih tekmovanj in nam pred pričetkom tekmovanja razdelile pole in navodila za učence.
na sestankih smo se tudi dogovarjale o nabavi in porabi likovnega materiala. V začetku šolskega
leta smo se dogovorile za enotno okrasitev razredne stopnje in tako poskrbele za tematsko
okrasitev učilnic in hodnika. Hkrati pa smo uredile likovni in učni material. Sodelovale smo pri
projektu Zdrava šola. Sodelovale smo pri pripravi in izvedbi šolskih prireditev, kjer so nastopali
učenci razredne stopnje. Kot aktiv smo se tudi dogovorile o spremembi seznama knjig za domače
branje in smo pripravljen seznam predložile knjižničarki tudi kot predlog za nakup novih knjig.

Zapisala vodja aktiva 2. triletja: Mateja Poženel
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d. Naravoslovni aktiv
Sestavili smo plan dela naravoslovnega aktiva. Določili in pregledali smo plan naravoslovnih in
tehniških dni od 6. do 9. razreda in ga uskladili s planom kulturnih dni. Določili smo vodje –
mentorje in spremljevalce, ter časovno razporedili dejavnosti. Gospa Mateja Istenič je dneve
dejavnosti razporedila v sklope, tako, da imajo vsi učenci predmetne stopnje na določene dni eno
izmed dejavnosti. Dejavnosti je enakomerno porazdelila po različnih dneh v tednu. Z načinom
izvajanja dni dejavnosti v sklopih smo zadovoljni, saj na ta način odpade manj pouka in je čas bolj
racionalno izkoriščen.
Pripravili smo načrt medpredmetnega sodelovanja naravoslovnega aktiva. Določili smo termine za
dopoldanske pogovorne ure za učitelje naravoslovnih predmetov. Določili smo tekmovanja, ki se
bodo letos izvajala iz naravoslovnih predmetov na naši šoli in vpisali datume tekmovanj ter določili
vodje tekmovanj. Podali smo predloge za nabavo učil. Podali smo tudi predloge za individualna
izobraževanja za člane našega aktiva. Podali smo tudi predloge razporeditve dodatnega in
dopolnilnega pouka ter ISP pri naravoslovnih predmetih.
Pregledali smo kriterije ocenjevanja znanja za predmete matematika, fizika in tehnika in
tehnologija, naravoslovje, biologija, kemija in gospodinjstvo. 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 usklajena.
Kriterije smo obesili tudi v razrede in jih predstavili učencem pri uvodni uri.
V okviru ožjega matematičnega aktiva pa smo največ časa namenili usklajevanju kriterijev
ocenjevanja. Skupaj smo sestavljali preizkuse znanja iz matematike za osmi in deveti razred, kjer
poteka pouk v manjših učnih skupinah. Učitelji se glede predelane učne snovi, standardov znanja
in kriterijev ocenjevanja usklajujemo tedensko. Za vsak preizkus znanja izdelamo tudi pripadajoč
mrežni diagram, iz katerega so razvidni standardi znanja in taksonomske stopnje, ki jih pri učencih
preverjamo. Učenci vseh treh učnih skupin pišejo enoten test in imajo v vseh treh skupinah
možnost dobiti odlično oceno. Skupne preizkuse znanja smo sestavljali tudi za 6. razred.
Pregledali smo letne priprave in sproti ugotavljali do kje smo predelali snov v posameznem
razredu. V vseh treh učnih skupinah v osmem in devetem razredu so se v vseh treh skupinah
obdelali vsi standardi znanja, zato da so lahko učenci v vsaki skupini dosegli vse standarde znanja.
Razlike med skupinami so bile le v metodah dela in v času namenjenem za utrjevanje. V 3. skupini
gospoda so več časa namenili utrjevanju, ker je ta skupina precej heterogena so izvajali tudi
notranjo diferenciacijo. V času utrjevanja je bila šibkejšim učencem namenjena dodatna razlaga in
utrjevanje, močnejšim pa nadgradnja znanja. Učitelji smo se sproti dogovarjali in usklajevali glede
predelane učne snovi v posamezni skupini.
Saša Kopač Jazbec
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e. Družboslovni aktiv
Na začetku šolskega leta smo sestavili plan dela družboslovnega aktiva. Pregledali smo plan
kulturnih dni od 6. do 9. razreda in ga uskladili s planom naravoslovnih in tehniških dni. Pregledali
smo dejavnosti v tem šolskem letu, njihove vodje oz. jih določili sami glede na razred (snov), v
katerih učimo. Pregledali smo tudi kriterije ocenjevanja znanja za predmete slovenščina,
angleščina in geografija in tehnologija, likovna in glasbena umetnost ter etika. Uskladili smo jih po
posameznih predmetih predvsem tam, kjer predmet poučuje več različnih učiteljev.
Sproti se sestajamo in se na sestankih družboslovnega aktiva pogovorimo o dejavnostih, ki so že
bile in pokomentiramo, kaj je bilo dobro in kaj bi morda v prihodnje spremenili, izboljšali.

Natalija Kogovšek

f. Aktiv DSP in ISP
Aktiv DSP se je v šolskem letu 2018/2019 sestal petkrat. Sestanki so namenjeni spremljanju
izvajanja terminskega plana dela, izmenjavi uporabnih informacij, predlogov izboljšav delovnih
procesov ter posvetovanju v povezavi s tekočo problematiko.
TERMINSKI PLAN:

1.

2.

KDAJ
AVGUST
2018

SEPTEMBER
2018

3.

OKTOBER
2018

4.

NOVEMBER
2018

TEMA
Pregled razporeditev ur DSP glede na izvajalce.
Načrtovanje dela aktiva v šolskem letu 2018/2019.
Seznanitveni sestanek za učence s posebnimi potrebami, ki prehajajo v 6.
razred (učitelji, ki učijo 6. razred ter Marjeta P. Krstić, Barbara Buh, razredniki
in učitelji angleščine lanskih 5. razredov) – 31. 08. 2018
Oblikovanje terminskega plana za oblikovanje IPjev za tekoče šolsko leto.
Predavanje za starše na roditeljskem sestanku:
1. razred (3. 9. 2018) Barbara Buh in Marjeta P. Krstić
2. razred (12 .9. 2018) Barbara Buh
3. razred (12. 9. 2018) Barbara Buh
IZVEDBA ESTANSKOV ZA OBLIKOVANJE IP-jev za tekoče šolsko leto.
NAČRTOVANJE IZVEDBE in IZVEDBA preverjanja temeljnih spretnosti in znanj
v 3. razredu ter analiza rezultatov.
Delavnice z nadarjenimi učenci – oblikovanje IP-jev (Marjeta P. Krstić)
NAČRTOVANJE IZVEDBE in IZVEDBA preverjanja temeljnih spretnosti in znanj
v 2. razredu ter analiza rezultatov.
Predstavitev rezultatov presajanja v 3. razredu na pogovornih urah.
Predavanje za starše in delavnice za učence o učenju v 5. razredu. (Marjeta P.
Krstić)
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5.

DECEMBER 2018

6.

JANUAR
2019

Identifikacija nadarjenih učencev (november - marec) – testiranje, evalvacija
ocenjevalnih lestvic za učitelje, individualni pogovori s testiranimi učenci in
njihovimi starši. (Marjeta P. Krstić)
Oddaja vloge na RIC za prilagoditve NPZ za učence z odločbo V 6. in 9.
razredu. (specialna pedagoginja in svetovalna delavka – vsaka odda za
učence, ki jih obravnava)
Oblikovanje skupinice za trening BRANJA in PISANJA in
začetek izvajanja treninga branja v 3. razredu enkrat tedensko. (Barbara Buh)
Predstavitev rezultatov presajanja v 2. razredu na pogovornih urah.
Poročilo šole o otroku + zapis pogovora z otrokom ob spremembi ravni
izobraževanja za otroke iz vrtca in učence 9. razreda (Buh, Jerkovič, Medved)
Oblikovanje skupinice za trening BRANJA in PISANJA ter začetek izvajanja
treninga za 2. razred. (Jerkovič)
VMESNA EVALVACIJA Ipjev.
Pregled uspešnosti oddanih vlog na RIC za prilagoditve NPZ za učence z
odločbo.

g. Aktivi v VVE
AKTIV

VODJA

I. starostno obdobje

Vanja Šubic

II. starostno obdobje

Marinka Batagelj

h. Aktiv I. in II. starostnega obdobja
V prvem polletju se je aktiv strokovnih delavcev prvega in drugega starostnega obdobja sestal
osemkrat. Na srečanjih smo se dogovarjali o dejavnostih načrtovanih v letnem delovnem načrtu, o
tekočih zadevah vezanih na delo z otroki, o sodelovanju s starši ter o izobraževanju. Pogovarjali
smo se tudi o razvojnem načrtu zavoda.
V septembru smo si izmenjali izkušnje o uvajanju novincev, ki so se pokazale kot dobra praksa.
Seznanili smo se s pravilnim beleženjem dejavnosti v dnevnike, ki je nekoliko drugačno, kot do
sedaj.
V sodelovanju s Planinskim društvom Horjul smo izpeljali planinski izlet na Planino nad Horjulom.
Za teden otroka smo načrtovali delavnice z različnih vzgojnih področij. V naravoslovne delavnice
smo vključili tudi starše.
V oktobru smo kostanjev piknik, sadno zelenjavni dan in bučijado združili v sklop dejavnosti
praznovanja jeseni. Kot novost smo izvajali pravljične urice ob razsvetljenih bučnih strahcih v
zgodnjem jutranjem času. Bile so dobro obiskane. Otroci so bili nad njimi navdušeni, starši pa
zadovoljni. Obdržali jih bomo tudi v bodoče. Dogovorili smo se o izvedbi tradicionalnega
slovenskega zajtrka, izbrali lutkovni predstavi, ki so si ju otroci ogledali v vrtcu ter se seznanili z
naravoslovnimi dnevi na Debelem Rtiču.
V novembru smo se dogovorili o terminih izvedbe prazničnih delavnic s starši in otroki, o izdelavi
voščilnic za ustanovo in vse glede ogleda predstave v Prosvetnem domu Horjul.
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Na aktivu v decembru smo določili datuma za obisk dedka Mraza in kolednikov ter se dogovorili o
poteku dejavnosti.
V januarju smo načrtovali izvedbo smučarskega tečaja na smučišču v Šentjoštu in plavalnega tečaja
v bazenu v Logatcu. Sprejeli smo datum in program proslave ob kulturnem dnevu.
Na vsakem aktivu smo analizirali dejavnosti iz preteklega obdobja. Rezultate analiz upoštevamo pri
načrtovanju dejavnosti v bodoče. Sproti si tudi izmenjamo informacije in usklajujemo delo vsega
kolektiva. Pomočnica ravnateljice nas seznani z novostmi in obvestili.
Vodja aktiva 1. starostnega obdobja: Vanja Šubic
Vodja aktiva 2. starostnega obdobja: Marinka Batagelj

OCENA REALIZIRANIH CILJEV
KADROVSKI POGOJI
V šolskem letu 2018/2019 smo imeli problem z nadomeščanjem odsotnosti zaposlenih zaradi
daljših bolniških odsotnosti. Problem nadomeščanja delavk smo uredili v skladu z zakonodajo; z
notranjo prerazporeditvijo zaposlenih oz. strokovnih delavcev in vključevanjem študentk.
IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV
Strokovni delavci imajo možnost stalnega strokovnega izobraževanja in se izobraževanj udeležujejo
po svojih željah. V prvem polletju letošnjega šolskega leta 2018/2019, je precej naših strokovnih
delavcev pridobilo ali razširilo svoja znanja na svojih strokovnih področjih.
Cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju je
zagotavljanje strokovne usposobljenosti za poučevanje določenega predmeta ali predmetnega
področja oziroma opravljanje določenega strokovnega dela, podpiranje profesionalnega in
strokovnega razvoja vsakega strokovnega delavca, razvoja javnega vrtca in šole ter razvoja
celotnega sistema vzgoje in izobraževanja in s tem povečanja njegove kvalitete in učinkovitosti.
Delavci se bodo usposabljali v okviru programov profesionalnega usposabljanja, na tematskih
konferencah, v študijskih skupinah, mentorskih mrežah ali drugih mrežah povezovanja strokovnih
delavcev javnih vrtcev oziroma šol, ki jih organizirajo Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center
Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije, Šola za
ravnatelje, Državni izpitni center in Center šolskih ob obšolskih dejavnosti, programi
računalniškega opismenjevanja ter verificirani programi. Tehnično osebje se je udeležilo
izobraževanj v zvezi s področji njihovega dela in varstva pri delu. V. d. ravnateljice in pomočnici sta
se udeleževali študijskih srečanj v okviru programa MŠŠ, ZRSŠ, aktiva ravnateljev, šole in VVE.
Izvedena so bila tudi skupinska izobraževanja:
 Varstvo pri delu,
 Samopodoba otroka in mladostnika,
 Pravna varnost učitelja,
 Pravna varnost vzgojitelja.
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HOSPITACIJE
VVE
Hospitacije smo izvedli v decembru in januarju. V letošnjem letu smo nadaljevali s spremljanjem
dnevne rutine- prehranjevanja.
OŠ
S hospitacijami smo pričeli v mesecu februarju. Letošnje opazovanje temelji na opazovanju
podajanja navodil in razreda samega. Spremljanje omogoča stik s poučevanjem, odkrivanje
učiteljevih močnih področij. Strokovni delavci imajo s planom hospitacij določen dan, uro, predmet
in razred. Vsak delavec je povabljen in je zaželjeno, da izvede hospitacijsko uro za sodelavce.

OCENA REALIZIRANIH CILJEV
Po pregledu in vrednotenju realizacije obveznega in dodatnega programa lahko zaključimo, da smo
uspešno realizirali cilje, ki smo si jih zastavili v začetku šolskega leta tako v šoli kot v vrtcu. Pri
pouku vidim še dodatne možnosti za sodelovanje med starši, učenci in učitelji, vendar če ni odziva
strani učenca ali staršev, kar se žal pri peščici dogaja, je težko uspeti kljub dobri volji zavoda in
premišljenemu načrtovanju. Pri dejavnostih ob pouku smo zapadli v določeno rutino in so
spremembe le malenkostne. Pri tem bo potreben temeljit razmislek, natančnejša priprava in bolj
premišljena organizacija po celotni vertikali poučevanja od 1. do 9. razreda.
Začeli smo s prenovo Hišnega reda, Vzgojnega načrta, kjer bo potrebno vključite tako zaposlene,
otroke in starše. Mnoge težave sproti rešujemo s pogovori na govorilnih urah in ob določenih
timskih sestankih.
Še vedno se trudimo, da bi učencem ob pouku omogočili pestro dogajanje v šoli in izven nje.
Osnova šole je poučevanje in vzgajanje, zato je potrebno temu posvetiti največ pozornosti.
Trudimo se, da bi učenci pridobili dovolj znanja na posameznih področjih, da bodo uspešno
nadaljevali šolanje v višjih razredih ali izven naše ustanove, saj menimo, da je znanje še vedno
nujno potrebna vrednota. Zelo se trudimo tudi na področju vzgojnega delovanja. Čeprav smo iskali
različne oblike vzgojnih ukrepov, razredniki in učitelji so opravili veliko pogovorov z učenci in starši,
svetovalna služba sodeluje s svetovanji in neposredno pomočjo, pa so še vedno učenci, ki zelo
težko sprejemajo hišni red in izpolnijo osnovne zahteve, saj preprosto niso navajeni, da so v
življenju tudi dolžnosti in pravila, ki jih v neki skupnosti moramo upoštevati.
Ponosni smo na posamezne uspehe učencev in njihovih mentorjev, ki so dosegli odlične rezultate
na tekmovanjih in posameznih nastopih. Tudi to je motivacija za delo z mladimi. Vsi pa vemo, da
brez spodbude in usmerjanja mentorja, dobrih rezultatov ni lahko doseči.

SODELOVANJE S SVETOM ZAVODA, SVETOM STARŠEV, STROKOVNIMI AKTIVI,
USTANOVITELJEM IN DRUGIMI ZAVODI
SODELOVANJE S SVETOM ZAVODA
Predstavniki Sveta zavoda:
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trije predstavniki ustanoviteljice občine Horjul: Stanka Derganc, Matej Vidrih in Peter
Bastarda,
 trije predstavniki staršev: Andreja Miklič, Veronika Jelovšek, Nina Rožmanec,
 pet predstavnikov zaposlenih:
Svet zavoda je vodi predsednica sveta zavoda Andjeja Miklič. Svet zavoda je obravnaval
problematiko, ki se nanaša na:
 Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019,
 Poročilo o realizaciji Letnega delavnega načrta 2017/2018,
 postopek imenovanja ravnatelja
 obravnaval nadstandardne programe,
 obravnaval pobude in predloge za delo šole, vrtca,
 opravljal druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.
 Program življenja in dela v vrtcu in šoli je bil za tekoče šolsko leto opredeljen v Letnem
delovnem načrtu za šolsko leto 2018/2019, ki ga je svet zavoda v skladu s svojimi
pristojnostmi potrdil 3. 10. 2018.
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 26
članov. Svet staršev vodi Andreja Miklič. V letu 2018 sta bila dva sestanka Sveta staršev s
sledečimi temami:
 seznanitev s poročilom o realizaciji LDN ter evalvacijskega poročila za leto 2017/2018,
 seznanitev z vsebino LDN zavoda za šolsko leto 2018/2019,
 postopek imenovanja ravnatelja
 poročilo ravnatelja o vzgojno-izobraževalnem delu šole in vrtca in problemih,
 sprememba poslovnika sveta staršev
 pobude, predlogi, nasveti.

SODELOVANJE Z OKOLJEM
VVE
V mesecu septembru smo se povezali s Planinskim društvom Horjul. Gospod Bogdan Seliger nam je
pomagal pri pripravi in izvedbi planinskega izleta.
Vrtec otrokom ponuja tudi dodatne dejavnosti, preko katerih sodelujemo tudi z zunanjimi izvajalci.
V začetku oktobra so se enkrat tedensko pričel tečaji Angleškega jezika, katerega vodi ga. Urška
Vidmar, gibalnih uric, ki se izvajajo pod vodstvom ge. Lee Smrtnik, plesnih uric, pod vodstvom ge.
Nataša Beltran in uric nogometa, ki jih izvaja Nogometnim Klubom Junior.
Čebelarsko društvo Dolomiti nam je pomagalo pri izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka.
Sodelovali smo z go. Tanjo Krapež, medicinsko sestro ZD Vič, ta nam je predstavila skrb za zdrave
zobe.
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Z OŠ Horjul sodelujemo ob različnih priložnostih. Otroci iz vrtca obiskujejo telovadnico v OŠ, saj je v
vrtcu trenutno nimamo. Veseli smo bili obiska pevskega zbora učencev iz OŠ Horjul. Učenci
drugega razreda so nam v decembru uprizorili predstavo Zrcalce.
Velik pomen dajemo medgeneracijskemu sodelovanju, zato smo obiskali tudi varovance doma
starejših občanov Horjul.
V decembru smo s pomočjo g. Matka Zdešarja izpeljali obisk Dedka Mraza.
V okviru projekta Ciciuhec sodelujemo s Knjižnico Horjul.
V mesecu januarju smo v sodelovanju s ŠD Šentjošt organizirali smučarski tečaj, v sodelovanju z
Bazenom Logatec pa smo izvedli tečaj plavanja.
V prvem polletju smo sodelovali tudi z nekaterimi starši, ki so nam predstavili svoj poklic, nas
povabili na kmetijo ali nam v vrtcu predstavili zanimivosti, ki so povezane z njihovo službo.
V okviru praktičnega usposabljanja dijakinj sodelujemo s Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo
Ljubljana.
OŠ
Z društvi v kraju sodelujemo na športnem in kulturnem področju (proslave, razstave), pri prometni
varnosti, praznovanjih starejših občanov, evakuaciji, spoznavanju čebel in čebeljih pridelkov …
Planinski vodniki Planinskega društva Horjul so popeljali na planinske pohode naše učence v okviru
izvajanja programa planinskega krožka. 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 obiskovanja v okviru
prireditev. V mesecu decembru so učenci šole za varovance doma pripravili bogat kulturni
program. V mesecu novembru smo v sodelovanju z osnovnimi šolami Dobrova, Polhov Gradec,
Brezovica in Log Dragomer sodelovali pri organizaciji predstavitve srednješolskih programov in
poklicev, ki je letos kot velika prireditev s številčno udeležbo predstavnikov srednjih šol ter
učencev in staršev potekala na Osnovni šoli Polhov Gradec. Sama prireditev nosi ime Tržnica
poklicev. Svoje izobraževalne programe je predstavilo več kot 30 srednjih šol. Glasbena šola
Vrhnika nam priskoči v pomoč pri pripravi kulturnih prireditev. Preventivni program zdravstvene
službe v šoli se je odvijal po načrtovanem programu NIJZ. Izvaja ga medicinska sestra Majda Šmit,
sistematske preglede učencev opravljamo v Zdravstvenem domu Vič, zobozdravstvene sistematske
pregled pa pri gospe Lavrenčič v prostorih ZD Horjul. K nam prihajajo dijaki na opravljanje obvezne
prakse. Prav tako obvezno prakso pri nas opravljajo dijakinje BIC Ljubljana. 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 prijateljev mladine pa
sodelujemo pri izvajanju programa otroškega parlamenta in v okviru humanitarnih akcij za pomoč
družinam v finančni stiski. Sodelujemo v akcijah RK in se udeležujemo raznih natečajev, ki jih
organizirajo. Sodelujemo s čebelarji naše občine, s sadjarsko kmetijo Janša, s čebelarsko hišo
Božnar. Ob dnevu Tradicionalnega slovenskega zajtrka v mesecu novembru smo skupaj pripravili
malice za učence šole in otroke vrtca.
Šola je tudi kulturna ustanova, kjer se ob raznih razstavah srečujejo krajani ali pa naključni
obiskovalci. V letošnjem letu smo si ogledali dela g. Branka Lipnika in g. Krištofa Zupeta.
V mesecu februarju smo na šoli organizirali regijsko tekmovanje iz znanja zgodovine.
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V novi gospodinjski učilnici so potekali kuharski tečaji pod vodstvom kulinarične hiše Jezeršek.
Udeleženke tečajev so bile krajanke, predstavnice Društva kmečkih žena in nekaj naših zaposlenih.
Tako smo povezali generacije med seboj in prav je, da imajo prostor, kjer se rade srečujejo.

V Horjulu, 15. 2. 2019

v. d. ravnateljice
Mirica Založnik Simončič
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