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SPLOŠNI DEL 

PREDSTAVITEV ZAVODA  

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

Horjul. Na podlagi prvega odstavka 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96,34/03 – popr., 64/01 in 108/02), Zakona o zavodih (Uradni list 

RS, št. 12/91 in 8/96), 15. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 18/99 in 12/01) je Občinski svet 

občine Horjul na 5. seji dne 5. 6. 2003 sprejel ODLOK o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

OŠ Horjul. Odlok je bil deloma spremenjen 12. 10. 2007 (Uradni list RS, št. 100/07). Ustanoviteljske pravice 

in dolžnosti izvršuje Občinski svet občine Horjul. 

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

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

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

šolstvo, znanost in šport dne 6. 3. 2003 z odločbo številka 608-01-127/2002, VVE pa 12. 2. 2008 z odločbo 

številka 6033-126/2007 pod zaporedno številko 411. 

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

V sestavo zavoda Osnovna šola Horjul sodita:  

• Osnovna šola Horjul (v nadaljevanju OŠ ali pa šola) 

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

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po predšolski vzgoji in osnovnošolskem izobraževanju zlasti na 

področju občine Horjul, za naselja: Horjul, Zaklanec, Vrzdenec, Podolnica, Lesno Brdo, Lipalca, Samotorica, 

Koreno, Ljubgojna in Žažar, nekaj učencev pa je bilo vključenih v naš zavod tudi iz občin Dobrova - Polhov 

Gradec in Vrhnika.  

V OŠ se je vzgojno-izobraževalna dejavnost odvijala v 17 oddelkih in varstvena dejavnost v 5 oddelkih 

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

je obiskovalo 312 učencev. 

Imeli smo kadrovske probleme. Bilo je nekaj menjav učiteljev in nekaj daljših bolniških odsotnosti.  

V vzgojno-varstveni enoti pri OŠ Horjul imamo v šolskem letu 2018/2019 devet oddelkov, trije so oddelki 

prvega, štirje drugega starostnega obdobja in en kombiniran oddelek. Osem oddelkov je starostno 

homogenih, en oddelek je kombiniran. Tako je bilo zagotovljeno varstvo za 161 otrok. Vzgojno-varstveno 

dejavnost opravlja 19 strokovnih delavcev. Tehničnih delavcev je pet. 

Šolska zgradba je stara 40 let. Pouk na razredni stopnji poteka v 10 učilnicah in na predmetni stopnji v 10 

učilnicah. Opremljenost z učno tehnologijo je primerna. 

Prostorski pogoji v vrtcu ne zadoščajo za vse vpisane otroke, zato se v naslednjem šolskem letu načrtuje 

gradnja dveh igralnic. V vrtcu je bila v letošnjem šolskem letu ena od skupin nastanjena v telovadnici, ki bi jo 

v vrtcu zelo potrebovali. Za izvajanje gibalnih dejavnosti so imele skupine iz vrtca na razpolago mali 

telovadnici pri športni dvorani. 

 

 

 

POROČILO O REALIZACIJI PEDAGOŠKEGA DELA V OŠ HORJUL 

Število učencev ob začetku šolskega leta: 312 (17 razredov) 
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REALIZACIJA OBSEGA POUKA IN DRUGIH OBLIK ORGANIZIRANEGA DELA 

Realizacija pouka v šolskem letu 2018/2019 

Realizacija pouka v šolskem letu 2018/2019 je 99,3 %. 

1. triada 

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

% realizacije pouka 99,22 98,58 99,3 96 99,2 97,53 

2. triada 

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

% realizacije pouka 99, 27  98,80 98,9 99,1 97,6 101 

3. triada 

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

% realizacije 

pouka 
99 99 99,2 103,3 103 

Obisk pouka v šolskem letu 2018/2019 

Obisk pouka v šolskem letu 2018/2019 je bil 95,3 %. 

1. triada 

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

št. ur izostankov 739 884 849 845 606 659 

% obiska pouka 95,99 94,94 94,70 96,2 96,1 95 

2. triada 

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

št. ur izostankov 525 1059 1028 521 854 919 

% obiska pouka 96, 98 98,63 93 96,72  97 98 

3. triada 

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

št. ur izostankov 862 817 1409 1021 1434 
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% obiska pouka 93,4 94 94,4 92,4  92,4 

Razredne ure 

Planirano število ur v celem šolskem letu: 17,5 

Realizacija razrednih ur v šolskem letu 2018/2019 je bila 115 %.  

 

 

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 

št. ur       21 21 22 19 

%        123, 53 123 129,4 111,76 

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

št. ur 20 16 21 21 18 18 17 

%  114 94 124 123 102,9 

 

112,5 

 

106 

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

št. ur 

DOP: 

18 

DOD: 

19 

 

DOP: 18 

 

 

DOD: 17 

 

 

DOP: 18 

DOD: 18 

DOP:18 

DOD:18 

DOD:18 

 

DOP:18 

 

 

DOD:18 

 

DOP:17 

 

 

 

DOP:18 

 

 

DOD:17   

 

 

DOP:20 

 

DOD:17 

 

DOP:18  

DOD:22 

  

 

 

DOP:17     

 

DOD: 

18 

 

 

%  

DOP: 

102,85 

DOD:  

108,57 

 

DOP:100DOD:100 

 

 

DOP:100 

 

DOD:100 

 

 

DOP: 

100 

DOD: 

100 

 

 

DOD:100 

 

 

DOP:100 

 

 

DOD:100 

 

 

DOP:94,44 

DOP: 100 
 

 
DOD: 

94,44 

 

 

DOP:11 

DOD:95 

DOP:100 

DOD:108 

DOP: 

94,44 

 

 

DOD: 

100 
 

 

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

DOP SLO: 

19 

DOD GOS: 

18 

DOD NAR 

18 

DOP MAT: 

18 

DOD NAR 

16 

DOP SLJ: 

13 

 

DOD NAR 

16 

DOP TJA: 

17 

DOP SLJ: 

14 

DOP TJA: 

16 

DOD TJA 

15 

DOD MAT: 

19 

 

 

 

 

DOP TJA: 

17 

 

DOP SLJ: 

13 

 

DOD MAT: 

18 

 

DOP TJA: 17 

 

DOP SLJ: 13 

 

DOD MAT: 18 

 

DOD SLJ: 18 

%  
DOP: 105 

DOD: 100 

DOD GEO 

100 

DOP MAT: 

100 

 

DOD NAR 

91,4 

DOD SLJ: 

72 

 

DOD NAR 

91,4  

DOP TJA: 

94 

DOP SLJ: 

78 

DOP TJA 

91,4:  

DOD TJA 

85,7 

DOD MAT: 

108 

 

 

 

DOP TJA: 

106,3  

 

DOP SLJ: 

81,3  

 

DOD MAT: 

112,5  

DOP TJA: 106,3  

 

DOP SLJ: 81,3  

 

DOD MAT: 112,5  

 

DOD SLJ: 112,5  
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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.  

 

 

 

       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 

Jerneja Božič od 6.5.2019 dalje 

Center Janeza Levca Ljubljana 

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. 

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

št. ur 18 18 17,5 18  18 
16 

 

17 

 
16 

 

MAT: 16 

SLO: 7 

 

MAT: 

12 

SLO: 5 

%  102,85 105,9 100 100 100 88,89 94, 44 89 122 94,44 

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

št. ur SLJ: 16 TJA:15 
MAT: 18 

 

MAT: 18 

TJA: 19 

 

MAT: 17 
 BIO/KEM: 18 

MAT: 16 

BIO/KEM: 18 

MAT: 16 

%  92  83  

MAT: 

100 

 

MAT: 100 

TJA: 105 

 

MAT: 

97,14 

 BIO/KEM: 

112,5 

MAT: 100  

BIO/KEM: 112,5  

MAT: 100   
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Večini učencev 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 oz. obravnavajo učenca. 

Dve učenki sta bili upravičeni do stalnega spremljevalca in dve učenki sta bili upravičeni do začasnega 

spremljevalca. 

V tekočem šolskem letu je bilo dodatne strokovne pomoči ob zaključku šolskega leta deležnih 27 

učencev, kar predstavlja 8,6 % vseh učencev, ter 3 otroci v vrtcu. Med šolskim letom je pridobilo 

odločbo pet učencev in en otrok v vrtcu. Nekaj učencev je v postopku usmerjanja in bodo odločbo o 

usmeritvi prejeli v šolskem letu 2019/2020.  

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. 

 

IZBIRNI PREDMETI 

ZAP. 
ŠT. 

IZBIRNI PREDMET KRATICA UČITELJ RAZRED 
ŠT. 

UČENCEV 
ŠT. 

SKUPIN 
ŠT. UR 

TEDENSKO 

1. Nemščina I TJN I 
Pangeršič/ 

Zalokar 
7 10 1 2 

2. Nemščina II TJN II 
Pangeršič/ 

Zalokar 
8. 1 1 2 

3. Nemščina III TJN III 
Pangeršič / 

Zalokar 
9. 6 1 2 

4. Turistična vzgoja TVZ Jagodic 7.,8.,9. 23 1 1 

5. Sodobna priprava hrane SPH Založnik 7. 17 1 1 

6. Načini prehranjevanja NPH Založnik 9. 14 1 1 

7. Likovno snovanje LS S.Sovre 7., 8., 9 13 1 1 

8. Obdelava gradiv: les OGL Istenič 7., 8., 9. 9  1 1 

9. Obdelava gradiv: kovina OGK Istenič 7., 8., 9. 13 1 1 

10. Šport za sprostitev ŠSP Končan 7. 15 1 1 

11. Izbrani šport IŠP Kern 9. 18 1 1 

12. Šport za zdravje ŠZZ Končan 8. 18 1 1 

13. Ljudski ples  LP Rus 9. 10 1 1 

14. Multimedija MME Hlade 8. - 9. 6 1 1 

15. Urejanje besedil UBE Hlade 7. - 9. 3 1 1 

16. Glasbeni projekt GLA Rus 9. 2 1 1 

 
 
 

    16 19 
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a) Nemščina I 

Nemščino I je obiskovalo 10 učencev 7.a in 7.b. Pri pouku so bile obdelane vse vsebine po LDN – 

spoznavanje, predstavljanje, števila, prostori v hiši, pohištvo ipd. Izvedenih je bilo 62 ur, kar pomeni 

89%. 

b) Nemščina II 

 Nemščino II je obiskovala samo ena učenka, zato je bila pridružena skupini Nemščina III. Glede na 

dobro predznanje se je pogosto vključevala v vsebine, ki jih je obravnaval 9. razred. Pri pouku se je 

izvajala notranja diferenciacija, tako da so bile obdelane vse vsebine po LDN – hrana in pijača, teden, 

dan, ura, šport in prosti čas, dopust ipd. Izvedenih je bilo 68 ur, kar pomeni 97 %. 

c) Nemščina III 

Nemščino III je obiskovalo 6 učencev. Predelali smo snov po LDN – izražanje preteklosti (enostavni in 

sestavljeni pretekli čas), mesto, stavbe v mestu, spraševanje po lokaciji, obravnavali smo praznike 

ipd. Izvedenih je bilo 66 ur, kar pomeni 94 %. 

 

d) Turistična vzgoja 

Izbirni predmet Turistična vzgoja je obiskovalo 23 učencev, od tega je bil 1 učenec iz 9. razreda, 16  

učencev je iz 8. razreda in 6 učencev iz 7. razreda. Izvedli smo 5 sklopov. V prvem ocenjevalnem 

obdobju smo spoznali 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 smo pekli parklje za novoletni bazar. V mesecu marcu smo 

obiskali naš kulturni spomenik na Sv. Urhu in   lokalno gostišče Pr Kozinc. Aprila smo obiskali Vrzdenec, 

kjer smo si ogledali črno kuhinjo in cerkev Sv. Kancijana ter zoo park Rožman. Leto smo zaključili z 

obiskom Ljubljane, kjer smo si ogledali hotel Union in obiskali vodni park Atlantis.  Izvedli smo 35 ur, 

to je 100%. 

e) Načini prehranjevanja 

Izbirni predmet Načini prehranjevanja je obiskovalo 17 učencev iz 9. razreda. Pouk je  potekal dve šolski 

uri na 14 dni. Učilnica gospodinjstva je na novo urejena in služi svojemu namenu. Učenci so uživali v 

pripravi hrane. Obnavljali so osnove higiene pri delu z živili in urili svoje ročne spretnosti. Spoznavali so 

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. 

Realizacija je bila 100%.    

f) Sodobna priprava hrane 

Izbirni predmet Sodobna priprava hrane je obiskovalo 14 učencev iz 7. razreda. Pouk je potekal dve 

šolski uri na 14 dni. Učilnica gospodinjstva je na novo urejena in služi svojemu namenu. Učenci so uživali 

v pripravi hrane. Obnavljali so osnove higiene pri delu z živili in urili svoje ročne spretnosti. Sodelovali 

smo z izbirnim predmetom Turistična vzgoja in skupaj napekli parklje in medenjake za prodajo na 

novoletnem bazarju. Realizacija je bila 100%.    

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 vsakih 14 dni.  Pri LS1 je učenka izdelala kip, z risbo prikazala površine, pri 

slikanju kombinirala barvne ploskve z trdim učinkovanjem, izdelala modni dodatek in izdelala 
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voščilnico. Pri LS2 so učenci pri slikanju imeli glasbo, kot likovni motiv, izdelali idejni načrt prostora, 

tiskali v visokem tisku in spoznali črto, ki nastane z gibanjem. Pri LS3 so učenci izdelali kip, načrtovali 

prostorske spremembe v domačem kraju in izdelali fotogram. Spoznavamo in uporabljamo različne 

likovne tehnike. Imamo le 1 skupino, v kateri so trije različni programi, kar je za kvalitetno izvajanje 

pouka izredno težko. Realizacija ur LS1, 7.r je 30 ur ( 86% ), realizacija ur LS2, 8.r je 30 ur ( 86% ), LS3, 

9.r je 30 ur ( 86% ).  Razlog za nizko realizacijo: 18.12.2018 in 8.1. 2019 - bolniška, 5.2.2019 - Geografsko 

tekmovanje 

h) Obdelava gradiv: les 

Izbirni predmet obdelava gradiv: les (OGL) je obiskovalo 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. Učenci so pručko tudi samostojno izdelali. Nato je sledilo načrtovanje izdelka - 

zložljivi ribiški stolček in izdelava. Predmet smo izvajali v sklopih (po 4 šolskie ure skupaj), ker se tako 

več naredi. Od sistemiziranih 35 ur smo realizirali 35 ur, kar ob koncu leta predstavlja 102 % realizacijo 

pouka. 

i) Obdelava gradiv: kovina 

Izbirni predmet obdelava gradiv: kovine (OGK) je obiskovalo 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. 

Naslednji izdelek pa je bila smetišnica, kjer smo dali velik poudarek na načrtovanje izdelka. Učenci so 

morali narisati delavniško in sestavno risbo. Od sistemiziranih 35 ur smo realizirali 35 ur, kar ob koncu 

leta predstavlja 100 %  realizacijo pouka. 

j) Šport za sprostitev (ŠZS) 

 Izbirni predmet šport za sprostitev obiskovalo 15 učencev 7. razreda. Izbirni predmet se je izvajal vsak 

drugi petek v urniku B, po dve šolski uri. Učenci so se seznanili s športnimi aktivnostmi, ki jih redni 

program športa ne zajema dovolj oz. v manjšem obsegu. Vadba je potekala v sproščenem duhu, manj 

je bilo tekmovalnosti. Nekaj ur smo namenili tudi pripravi učencev na medobčinsko tekmovanje v 

odbojki. Realiziranih je bilo 34 ur (97% ).  

k) Izbrani šport (IŠP) - ODBOJKA 

Izbirni predmet je obiskovalo 18 učencev, 4 učenci in 14 učenk 9. a in b razreda. Predmet je potekal ob 

ponedeljkih 6. in 7. uro, na 14 dni (blok ura). Učenci so nadgradili zanje osnovnih tehnično-taktičnih 

elementov odbojkarske igre. Seznanili so se z različnimi napadalnimi udarci (po igralnih conah), ki so 

potrebni za uspešno igro. Istočasno so spoznavali, kako se je potrebno braniti proti takim napadom. V 

taktičnem smislu smo uporabljali sistem z dvema podajalcema (4:2). Realizirali smo 30 od predvidenih 

32 ur (94%).  

l) Šport za zdravje 

Izbirni predmet šport za zdravje je obiskovalo 18 učencev in učenk 8. razredov. Izbirni predmet seje  

izvajal vsak drugi četrtek po dve šolski uri  v urniku A. Glavni cilj izbirnega predmeta je bil 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 so se seznanili s 
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pomenom redne športne aktivnosti in primerne prehrane. Pogovarjali smo  se tudi o  škodljivih pojavih 

v športu (doping).  Spodbujali smo dobro medsebojno sodelovanje in fair play. Realizirali smo 36ur 

(102,9%). 

m) Ljudski ples 

Izbirni predmet Ljudski ples je obiskovalo 10 učencev iz 9. a in 9. b razreda. Naučili smo se več različnih 

ljudskih plesov  in nastopili na šolski prireditvi. Vsi učenci so ob koncu ritmično pravilno odplesali vse 

ljudske splete. 

n) Multimedija 

Izbirni predmet multimedija je obiskovalo 6 učencev, po dve uri na 14 dni. Na začetku smo se učili o 

osnovah računalnika in računalništva. Naučili pa smo se tudi obdelovati fotografije, filme, programirati, 

učili pa smo se tudi o večpredstavnosti in pomenu slike/besedila/zvoka in videa na tistega, ki 

informacije sprejema. 

o) Urejanje besedil 

Izbirni predmet urejanje besedil so obiskovali trije učenci, po dve uri na 14 dni. Na začetku smo se učili 

o osnovah računalnika in računalništva. Naučili pa smo se tudi osnov v programih Word in Excel. Na 

koncu pa smo izdelali seminarsko nalogo. 

p) Glasbeni projekt 

Pri izbirnem predmetu glasbeni projekt je sodelovalo 9 učencev.  Imeli smo zelo pester repertoar 
različnih glasbenih zvrsti. Pri skupnem muziciranju smo zelo uživali in veliko nastopali na šolskih in 
izvenšolskih prireditvah. 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 

 

a) Nemščina 

Nemščino je obiskovalo 14 učencev, od tega 3 šestošolci, 6 petošolcev ter 4 četrtošolci. Pouk je potekal 

dvakrat tedensko. V skupini se je izvajala notranja diferenciacija. Za vsak razred se je izvajal pouk po 

LDN, četrti razred se je naučil spoznavanja, barv, števil, osnovnih igrač, živali, družinskih članov, hkrati 

pa so se učili ločevanja slovničnih spolov, uporabe nedoločnih in določnih členov ipd. Peti razred je 

ZAP. 
ŠT. 

NEOBVEZNI IZBIRNI 
PREDMET 

KRATICA UČITELJ RAZRED 
ŠT. 

UČENCEV 
ŠT. 

SKUPIN 
ŠT. UR 

TEDENSKO 

1. Nemščina N2N 
Pangeršič / 

Marcen 
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 4., 5., 6. 7 1 1 

       7 6 
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predelal živali, števila, hrano in pijačo na različnih nivojih (osnovno besedišče, uporaba tožilnika, 

določni in nedoločni člen, različni dialogi) ipd.  Šesti razred se je srečal z letnimi časi in meseci, 

televizijskim programom, hrano in pijačo ipd. Realiziranih je bilo 65 ur, kar pomeni 93 %. 

b) Šport 

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 4. a in b razreda. Pouk je potekal ob 

ponedeljkih 6. in 7. šolsko uro (blok ura na 14 dni). Pouk je obiskovalo 15 učencev in učenk. Od 

načrtovanih 35 ur smo realizirali 38 ur (108%). V drugi skupini so bili učenci 5. a in b razreda. Pouk je 

potekal ob sredah 6. šolsko uro. Pouk je obiskovalo 11 učencev. Od načrtovanih 35 ur smo realizirali 

30 ur (86%). V tretji skupini so bili učenci 6. a in b razreda. Izbirni predmet je potekal ob petkih 6. šolsko 

uro. Pouk je obiskovalo 18 učencev in učenk. Od načrtovanih 35 ur smo realizirali 29 ur (83%). 

Učenci so se seznanili z različnimi športnimi panogami, ki predstavljajo obogateni program predmeta 

šport. 

c) Tehnika 

Neobvezni zbirni predmet tehnika (NTE) za 4., 5. in 6. razred je potekal v dveh skupinah. 4., 5. razred 

skupaj in 5. ter 6. razred skupaj. V prvi skupini NTE 4., 5. r. je bilo 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 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, ter ura za tiste učence, ki predmet obiskujejo tretje leto. Učenci 

so izdelke samostojno izdelovali. Od sistemiziranih 35 ur smo v NTE 4., 5. r. realizirali 36 ur, kar ob 

koncu leta predstavlja 102 % realizacijo pouka, v NTE 5.,6. r. pa prav tako 36 ur, kar ob koncu leta 

predstavlja 102 %. 

d) Računalništvo 

Neobvezni izbirni predmet računalništvo (NRA) je obiskovalo 7 učencev. Z učenci smo se  naučili nekaj 

osnov računalništva in sestave računalnika, učili pa smo se tudi uporabe programa Scratch, ki spodbuja 

algoritmično razmišljanje. Na koncu smo nekja ur posvetili učenju računalništva brez računalnika. 

 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI 

 

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 



                                                                              Letno poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Zavoda OŠ Horjul v šolskem letu 2017/2018 
 

16 

 

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.  

Šolska psihologinja je v sodelovanju z učitelji opravila identifikacijo nadarjenosti pri učencih, ki so bili 

evidentirani kot nadarjeni na zaključni ocenjevalni konferenci v šolskem letu 2017/2018 ali pedagoških 

sestankih v šolskem letu 2018/2019 (4., 9. razred).  

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 in jih ob koncu leta evalvirali. 

 

KULTURNI, NARAVOSLOVNI, TEHNIŠKI IN ŠPORTNI DNEVI 

a. Kulturni dnevi: 

RAZRED DATUM VSEBINA 

1. R 

3.9.2018 

12.12.2018 

24. 1. 2019 

18. 4. 2019 

Pozdrav prvošolcem 

Ogled lutkovne predstave Gosenica in odmev 

Ogled lutkovne predstave Zverjasec 

Glasbeno plesna delavnica 

2. R 

12.12.2018 

24.1.2019 

5.3.2019 

11.6.2019 

Ogled lutkovne predstave  Gosenica in odmev 

Ogled lutkovne predstave Zverjasec 

Kulturna prireditev – pust  

Srečamo se z umetnikom in pripravimo predstavo 

3. R 

5. 9. 

12.12. 

24.1. 

7.2. 

Pust je kriv 

Ogled lutkovne predstave gosenica in odmev 

Ogled lutkovne predstave Zverjasec 

Kulturna prireditev  

4. R 

25. 1. 2019 
12. 12. 2018 

5. 3. 2019 

Gledališka predstava- SMG 

Lutkovna predstava, Gosenica in odmev 

Kulturna prireditev, Pust 

5. R 

25. 1. 2019 

12. 12. 2018 

6. 2. 2019 

Gledališka predstava – SMG 

Lutkovna predstava – Gosenica in odmev 

Življenje in delo Franceta Prešerna (branje, raziskovanje, slikanje) 

6. R 

16. 11. 2018 

10.-13. 3. 

20. 3. 2019 

Slovenski tradicionalni zajtrk 

Spoznavanje lokalnih kul. običajev (tabor) 

Ogled CD in igra Romeo in Julija 

7. R 

17. 9. 2018 

16.11.2018 

16. 5. 2019 

Rastem s knjigo, Ljubljanski grad 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

Prekmurje 

8. R 

28.9. 2018 

18 11. 2018 

15.4.2019 

Po poti kulturne dediščine-Gorenjska 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

Balet, Plečnikova Ljubljana 

9. R 4. 10. 2018 Po poti kulturne dediščine – Dolenjska 
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16. 11. 2018 

15. 4. 2019 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

Opera, Plečnikova  hiša, Ljubljana 

b. Naravoslovni dnevi 

RAZRED DATUM VSEBINA 

1. R 

16.11.2018 

12.2.2019 (1.a) 

20. 2. 2019 (1. B) 

6. 6. 2019 

Tradicionalni slovenski zajtrk in krokodilji sendvič 

Jaz, šolar z zdravim nasmehom sam skrbim za svoje zdravje 

Skrb za svoje zdravje 

Obisk ZOO Rožman 

2. R 

16. 11. 2018 
25.(A) In 26.(B) 4.2019 

23.4.2019 

Tradicionalni slovenski zajtrk in Namaz – obraz 

Sam skrbim za svoje zdravje in ostanem zdrav 

Kje živijo, kje rastejo? - travnik 

3.R 

4.9. 

5.9. 

17.4. 

Voda in njene skrivnosti 

Fotolov 

Ločevanje in predelava odpadkov 

4. R 

16.11.2018 

5. 6. 2019 
27. 11. 2018 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

ZOO park - Rožman 

Papir in izdelki iz papirja 

5. R 

12. 10. 2019 

13.12. 2018 

3. 6. 2019 

Slovensko primorje 

Postojnska jama in Predjamski grad 

2000 let Emone 

6. R 

20. 9. 2018 

26. 10. 2018 

11. 3. 2019 

Cerknica, Rakov Škocjan, Križna jama 

Mleko 

Šumenje gozdov (tabor) 

7. R 

20.9.2018 

15.5.2019 

9.5.2018 

Logarska dolina, Radmirje 

Ploščine 

Pogoni Bistra, Moja Ljubljanica 

8. R 

20. 9. 2018 

9. 5. 2019 

22. 5. 2019 

Večkotniki 

Vpliv snovi na okolje, Velenje, Velenjski grad, rudnik, Erico 

Prva pomoč 

9. R 

20. 9. 2018 

23. 11. 2018 

15. 5. 1019 

Avstrijska koroška,  Celovec, Minimundus, reptilarij 

Pitagorov izrek 

Bela Krajina 

c. Tehniški dnevi 

RAZRED DATUM VSEBINA 

1. R 

29. 9. 2018 

21.11.2018 

2. 2. 2019 

Izdelki iz naravnih materialov 

Izdelki iz papirja 

Izdelajmo igračko (delavnica) 

2. R 

29. 9. 2018 

6.3.2019 

18.4.2019 

Dan odprtih vrat (delavnice) - Izdelki iz papirja 

Bilo je nekoč - stare hiše v Horjulu 

Izdelajmo si inštrument, glasbena pravljica Mala morska deklica 

3.R 

4.9. 

16.11. 

2.2. 

Bivak (Cerkno) 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

Bazar 

4. R 
11.10.2018 

1. 2. 2019 

Hiša eksperimentov 

 Muzej telekomunikacij v Polhovem Gradcu 
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30. 11. 2018 

2. 2. 2019 

Kartuzijanski samostan, Bistra 

Bazar 

5. R 

16. 11. 2018 

29. 11. 2019 
6. 9. 2018 

8. 5. in 7. 5. 2019 

Tradicionalni slovenski zajtrk 

Prireditev in izdelava božično-novoletnih okraskov 

Ljubljansko barje 

Gonila 

6. R 

27. 11. 2018 

2. 2. 2019 

14. 3. 2019 

15. 4. 2019 

Novoletni okraski 

Bazar 

Izdelovanje skulptur iz snega (tabor) 

Merimo 

7. R 

26.10.2018 

27. 11. 2018 

29.11.2018 

19.6. 2019 

Preslikave 

Novoletni okraski 

Bazar 

Gradovi 

8. R 

8.11.. 2018 

27.11.2018 

2.2.2019 

15.5.2019 

Groharjeva hiša, Sorica, Visoko 

Novoletni okraski 

Bazar 

Bela krajina 

9. R 

27. 11. 2018 

2. 2. 2019 

9.  in 13. 5. 2019 

17. 4. (9.a)  in 8. 5. 2019 (9.b) 

Novoletni okraski 

Bazar 

Dekorativni izdelki 

Delavnice iz fizike 

d. Športni dnevi 

RAZRED DATUM VSEBINA 

1. R 

 

10.10.2018 

20.3. 2019 

22.5.2019 

14.6. 2019 

20. 6. 2019 

 

Pohod na Sv.Urh 

Športne igre 

Športni sedmeroboj 

Šolski tek 

Vodne igre 

2. R 

10. 10. 2018 

25. 1. 2019 

5.4.2019 

10.5.2019 

14.6.2019 

Pohod  po okolici Horjula 

Zimske igre 

Preverimo svoje spretnosti, ŠVK 

Kaj zmorem v športu 

Šolski kros 

3.R 

2.9. 

10.10. 

29.1. 

12.6. 

14.6. 

Plavanje (Cerkno) 

Pohod v okolici Horjula 

Smučanje (Šentjošt), sankanje (Horjul) 

Pohod Tamar 

Šolski kros 

4. R 

10. 10. 2018 

29. 1. 2019 

31. 5. 2019 
10.6. 2019 

14.6. 2019 

Pohod 

Zimski športni dan(smučanje -Šentjošt, igre na snegu- okolica šole) 

Pohod - KOŽLJEK,KORENA, HORJUL 

Blejski vintgar - pohod 

Šolski kros 

5. R 11. 10.2018 Plavalne veščine 
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30. 11. 2018 

13. 2. 2019 

14. 6. 2019 

19. 6. 2019 

Pohod v okolici Horjula 
Smučanje, drsanje, fitnes, pohod 
Šolski kros 
Šaljive športne igre 

6. R 

29. 9. 2018 

22. 1. 2019 

13. 2. 2019 

14. 6. 2019 

21. 6. 2019 

Športne igre 

Smučanje, drsanje, fitnes, pohod 

Smučanje, drsanje, fitnes, pohod 

Šolski kros 

Plavanje  (Krapina, Podčetrtek) 

7. R 

28.9.2018 

22.1.2019 

13.2.2019 

14.6.2019 

21.6.2019 

Športne igre 

Zimski športni dan 

Zimski športni dan 

Šolski kros 

Plavanje Prekmurje 

8. R 

28.9. 2018 

22.1. 2019 

13. 2. 2019 

14 6. 2019 

21.6. 2019 

Športne igre 

Zimski športni dan (smučanje, pohod, drsanje, fitnes) 

Zimski športni dan (smučanje, pohod, drsanje, fitnes) 

Kros 

Krapina, Podčetrtek 

9. R 

29. 9. 2018 

22. 1. 2019 

13. 2. 2019 

5. 6. 2019 

14. 6. 2019 

Športne igre 

Zimski športni dan: drsanje/fitnes/smučanje/pohod 

Zimski športni dan: drsanje/fitnes/smučanje/pohod 

Plavanje, športne igre 

Ples - valeta 

e. Večdnevni tabori in šola v naravi 

RAZRED 
ŠTEVILO 

UČENCEV 
DODELJEN DOM DODELJEN TERMIN 

VODJA 

TABORA 
UDELEŽENCI TABORA 

3. R 36 CŠOD Cerkno 2. 9. 2019 – 6. 9. 2019 Peternel Kobetič, Prebil 

5. R 32 Debeli rtič 
8. 10. 2018 - 12. 10. 

2018 
Leskovec 

Leskovec, Istenič, 

Novak, Kljenak 

6. R 33 Weinebene 11.-15.3.2019 Haler Kern, Končan 

8. R 25 CŠOD Kavka 20.5.-24.5.2019 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 
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Tabor 5. razred 

Plavalna šola v naravi je potekala v letovišču Rdečega križa na Debelem Rtiču od 8. 10. 2018 do 12. 10. 

2018.  

Tabora so se udeležili vsi učenci, razen enega, ki je bil zaradi bolezni odsoten. Osrednja dejavnost na 

taboru je bilo plavanje, ki je potekalo najmanj 2 uri v dopoldanskem in popoldanskem času v pokritem 

bazenu hotela Arija. Vmesni čas je bil namenjen spoznavanju značilnosti sredozemske pokrajine, kar je 

potekalo s pomočjo učnih listov, ves tovrstni pouk je potekal v naravi; ob morski obali, borovemu 

gozdičku. Učenci so spoznali tipične sredozemske rastline, živalstvo in rastlinstvo obalnega in morskega 

pasu. Obenem smo izvedli tudi sprehod do Ressljevega gaja, z ladjico obiskali Piran, imeli tekmovanje 

v morskih Sivih celicah ter lov na skriti zaklad.  

Predzadnji dan je bil namenjen preizkusu plavanja, vsi učenci so ga uspešno opravili. Prvi dan so se 

učenci razporedili na posamezne skupine, glede na njihove plavalne veščine.  Dva izmed njih sta 

osvojila zlatega delfinčka. Pogoji za poučevanje plavanja so bili odlični, vsaka skupina je imela svojo 

plavalno progo.  

Vodja tabora: Helena Leskovec 

 

Tabor 6. razred 

V času od 11. do 15. 3. 2019 so se učenci udeležili smučarskega tabora v Weinebene v Avstriji. Na tabor 

se je prijavilo 33 učencev. V tednu dni so se vsi učenci naučili smučati oziroma so izpopolnili svoje 

smučarsko znanje. Na taboru smo izvedli tudi tri dneve dejavnosti: KD Spoznavanje lokalnih kulturnih 

običajev, ND Šumenje gozdov in TD Izdelovanje skulptur iz snega. Pogoji za smučanje so bili odlični.  

Vodja tabora: Janja Haler 

Tabor 8. razred 

Šola v naravi za učence 8. razredov je potekala od 20. maja  do 24. maja 2019. Bivali smo v domu Kavka. 

Udeležilo so se jo vsi učenci. Učenci so na taboru zares uživali in se med seboj bolj povezali. Dejavnosti 

so bile zelo zanimive. Izvedli smo tudi ND Prve pomoči. 

Vodja tabora: Janja Haler 

INTERESNE DEJAVNOSTI 

ZAP. 
INTERESNA DEJAVNOST MENTOR - ICA RAZRED ČAS 

ŠTEV. 

  GLASBA         

1 Otroški pevski zbor OPZ Rus 1.   Četrtek, 5. ura 

2 Otroški pevski zbor OPZ Rus 2. -4. Torek, pred ura 

3 Mladinski pevski zbor   MPZ Rus 5. - 9. 
Torek, 7. in 8. ura 
Sreda, pred ura 

Četrtek, 6. in 7. ura 

  ŠPORT      

1. Planinski krožek PK1 M. Oblak 1. - 4. sobota po dogovoru 
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2. Planinski krožek PK2 M. Istenič 5. - 9. sobota po dogovoru 

3. Odbojka MDI  OMDI J. B. Končan 4.-7. sreda pred ura (7.40-8.25) 

4. Odbojka MDE OMDE J. B. Končan 4. - 7. torek 8. ura (14.00-14.45) 

7. Nogomet SDI NSDI T. Kern 7.-9. petek 7. ura 

8. Nogomet MDI NMDI  T. Kern 4.-7. Sreda 7. ura (2 skupini) 

9. Elementarne igre ELI 1,2 Marija Kovač 1.-2.a četrtek,12. 55 – 13. 40 

10. Elementarne igre ELI2,3 Andreja Kobetič 2.b - 3. 
četrtek,12. 55 – 13. 40 

 

  UMETNOST      

1. Lutkovni krožek LUK1 Irena Čadež 
od 1. do 
5.razreda četrtek od 7.40 do 8.25 

3. Dramski krožek DRK C. Šramel 5.-9.  Četrtek predura 

4 Ustvarjalne delavnice  Mojca 
Potrebuješ 

1-5 Sreda predura 

6. Likovni krožek 1 LIK Maja Prebil  1.r - 5.r Ponedeljek od 13.10 do 14.45 /na 14 dni  

7. Likovni krožek 2 (NRUM) LIK Maja Prebil  4.r - 6.r Ponedeljek od 13.10 do 14.45 /na 14 dni 

 TEHNIČNO USTVARJANJE     

1. Lego 1 LEG1 P. Peternel 1. - 3. Torek od 7. 40 - 8, 25 

2. Lego 2 LEG2 Petra Mrzlikar 4., 5. Sreda od 7.40 - 8.20 

2. Robotika ROB M. Istenič 5. - 6. Petek, 7.40  - 8.25 

3. Fotografski krožek FOK N. Hlade 4.- 9. Torek od 7. 40 – 8.25 (na 14 dni) 

  RAČUNALNIŠTVO, MATEMATIKA IN BIOLOGIJA     

1. Računalniški krožek RK1 N. Hlade 1.-3. Torek od 7. 40 – 8.25 (na 14 dni) 

2. Računalniški krožek RK2 N. Hlade 4.-6. Četrtek od 7. 40 – 8.25 

4. Matematične delavnice 
MATDEL 

678 
S.K. Jazbec 6.,7.,8. 

Realizirane v mesecu marcu in aprilu, kot 
priprava na državno tekmovanje iz matematike. 

5. Matematične delavnice 6 
MATDEL 

6 
S. K. Jazbec 6.a 

torek predura, urnik B 
 

  DOMAČA OBRT      

1. Klekljanje KLE M. Poženel 1. - 5. Sreda, 12. 55 – 13. 40 

2.  vezenje VEZ A.Krušič 
3.- 5. 
 

ponedeljek, 12.55 - 13. 40 

SODELOVANJE Z OKOLJEM    

1. Šolski eko vrt EKV H. Leskovec 1.- 5. Po dogovoru 

2. Prostovoljstvo SD B. Buh 5. - 9. Po dogovoru 
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TEKMOVANJA  

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

drugih pa tudi na regijskem in državnem nivoju. Dosegli so zavidljive rezultate.  

Poročilo s tekmovanja iz zgodovine 

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 

Poročilo s tekmovanja iz geografije 

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 je bilo 6. 3. 2018 na OŠ Tabor Logatec. Prejela je srebrno priznanje. 

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 iz tekmovanja Kresnička 

6. 2. 2019 je potekalo šolsko tekmovanje v znanju naravoslovja, ki se ga je udeležilo 80 učencev od 1. 

do 5. razreda (24 prvošolcev, 18 drugošolcev, 16 tretješolcev, 7 četrtošolcev in 15 petošolcev). 

Priznanja je prejelo 9 učencev iz 1. razreda, 6 učencev iz 2. razreda, 7 učencev iz 3. razreda, 3 učenci iz 

4. razreda in 5 učencev iz 5. razreda. Za to starostno skupino je predvideno le šolsko tekmovanje.  

Mentorica: Alenka Krušič 

Poročilo s tekmovanja v znanju angleščine za 9. razrede  

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 je 20. marca 2019 potekalo 

v Dolu pri Ljubljani. Učenka je na tem tekmovanju osvojila odlično zlato priznanje. 

Mentorica: Sonja Videčnik 

Poročilo s tekmovanja v angleščini, 8. razreda 

Šolsko tekmovanje se je odvilo oktobra, 2018. Udeležilo se ga je 8 učenk in učencev.  

2 učenca sta osvojila bronasto priznanje ter se uvrstila na državno tekmovanje, ki je potekalo 

novembra, 2018.  

Mentorica: Regina Zavec 
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Poročilo s tekmovanja za angleško bralno značko 

V marcu 2019 se je na šoli odvilo tekmovanje za angleško bralno značko. 

Na predmetni stopnji se ga je udeležilo 13 učencev, ki so reševali teste na tematiko prebranih knjig. 5 

učencev je doseglo zlato priznanje, 3 prejmejo srebrno, 5 učencev pa prejme priznanje za sodelovanje.  

Udeležili so se ga tudi učenci 2. in 3. razreda na razredni stopnji, in sicer 70 učencev. 60 učencev je 

prejelo zlato priznanje, 5 učencev srebrno priznanje, 5 pa priznanje za sodelovanje. 

Mentorici: Sonja Videčnik in Maja Prebil   

Poročilo s tekmovanja za angleško bralno značko  

 

V marcu 2019 se je na šoli odvilo tekmovanje za angleško bralno značko.  

Od 5.-8. je sodelovalo 29 učencev in učenk, ki so prebrali knjige in sodelovali na tekmovanju.  

12  učencev je doseglo zlato priznanje, 15 učencev je prejelo srebrno priznanje in dva učenca 

priznanje za sodelovanje.  

Mentorica: Regina Zavec 

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, od 2. do 5. razreda pa 49 učencev. 

Bronasto priznanje so dosegli: dvaindvajset učencev od 2.- 5. razreda, 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.  

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 Logična pošast 

Dne, 10. 5. 2019, je potekalo šolsko tekmovanje Logična pošast, na katerem je 

sodelovalo 36 učencev od 6. do 9. razreda. Osvojili so 12 srebrnih priznanj in 21 

bronastih priznanj ter 3 priznanja za sodelovanje. Šest učencev se je uvrstilo na 

državno tekmovanje, ki je potekalo, 25. 5. 2019, na OŠ Dobrova. Srebrno 

priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast je prejel Lenart Bastarda iz 8. 

a razreda. Zlato priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast so prejeli: Zala 

Končan iz 6. a razreda, Petra Kogovšek iz 7. a razreda, Rebeka Čepon iz 9. a 

razreda, Eva Žakelj iz 9. a razreda. 

Vodja tekmovanja: Saša Kopač Jazbec 
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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 

Šolskega kemijskega tekmovanja, ki je potekalo 21. 1. 2019, se je v letošnjem šolskem letu udeležilo 8 

učencev osmih razredov in 8 učencev devetega razreda. 

Iz 8. razredov je en učenec dosegel bronasto priznanje in se uvrstil na državno tekmovanje. 

Trije učenci iz 9. razreda so dosegli bronasto priznanje in ena učenka se je uvrstila na državno 

tekmovanje. Državno tekmovanje je potekalo 30. 3. 2019 na OŠ Brezovica. 

Mentorica: Janja Haler 

Poročilo s tekmovanja iz matematike 

V šolskem letu 2018/2019 je potekalo 55. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova 

priznanja. Šolsko tekmovanje je bilo 21. marca 2019 v Osnovni šoli Horjul, sodelovalo je 149 

tekmovalcev, ki so osvojili 60 bronastih priznanj. Tekmovalo je 30 prvošolcev, od tega jih je 15 prejelo 

bronasto priznanje, 23 drugošolcev in prejeli so 14 bronastih priznanj, 16 tretješolcev in prejeli so 5 

bronastih priznanj, ter 6 četrtošolcev od katerih sta  2 prejelo bronasto priznanje. V petem razredu je 

tekmovalo  12 učencev. Prejeli so 4 bronasta priznanja in ena učenka se je uvrstila na državno 

tekmovanje. V šestem razredu je tekmovalo 13 učencev in prejeli so 4 bronasta priznanja. Ena učenka 

se je uvrstila na državno tekmovanje. V sedmem razredu je tekmovalo 18 učencev in prejeli so 7 

bronastih priznanj. Štiri učenke so se uvrstile na državno tekmovanje. V osmem razredu je tekmovalo 

13 učencev, prejeli so 4 bronasta priznanja in en učenec se je uvrstili na državno tekmovanje. V 

devetem razredu je tekmovalo 17 učencev in prejeli so pet bronastih priznanj. Tri učenke so se  uvrstile 

na državno tekmovanje. Državno tekmovanje je potekalo 13. aprila 2019 v Osnovni šoli Brezovica pri 

Ljubljani, sodelovalo je 10 naših učencev, ki so osvojili 7 srebrnih priznanj in eno zlato.  

Vodja tekmovanja: Saša Kopač Jazbec 

 

Poročilo s tekmovanja iz znanja fizike za Stefanova priznanja 

V šolskem letu 2018/2019 je potekalo 39. Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova 
priznanja. Šolsko tekmovanje je bilo 6. februarja 2019 v Osnovni šoli Horjul, sodelovalo je 10 
tekmovalcev, ki so osvojili 3 bronasta priznanja. Področno tekmovanje je bilo 15. marca 2019 v Osnovni 
šoli Dravlje, Ljubljana, sodelovala sta 2 tekmovalca, ki sta osvojila 1 srebrno priznanje. Državno 
tekmovanje je bilo 6. aprila 2019 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, sodeloval je 1 tekmovalec, 
ki je osvojil 1 srebrno priznanje.  
 

Mentorica: Mateja Istenič 

Poročilo tekmovanja iz konstruktorstva in tehnologije obdelav 

Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav za učence osnovnih šol in deloma tudi za 

predšolske otroke je organizirano že od leta 1992. Namen tekmovanja je širjenje znanja o tehniških 
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dosežkih in popularizacija njihove uporabe tudi skozi tehnične dejavnosti, spodbujanje mladih k 

inovativnosti in ustvarjalnosti ter odkrivanje mladih, ki imajo kvalitete, potrebne za tehnične poklice 

(ročne spretnosti, prostorska predstavljivost, estetski čut ...). 

42. regijskega tekmovanja na OŠ Horjul se je 5. aprila 2019 udeležilo 15 otrok od 1. do 9. razreda. 

Bronasto priznanje je osvojilo 11 učencev. Pet učencev si je prislužilo vstopnico za državno tekmovanje.  

28. državno tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologijah obdelav je potekalo v soboto, 18. maja na 

Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Dva učenca sta osvojila srebrno priznanje (v kategoriji K1-lego). En učenec pa je iz konstruiranja T1- 

papir osvojil 3. mesto in zlato priznanje. 

 

Mentorice: Mateja Istenič, Petra Peternel, Petra Mrzlikar 

 

Poročilo z revije pevskih zborov na Brezovici 

V četrtek, 3. aprila 2019, so pevci otroškega in mladinskega pevskega zbora OŠ Horjul nastopili na 

Pevski reviji na OŠ Brezovica. Vsak pevski zbor se je predstavil s tremi skladbicami. Tako kot vsako leto 

so zelo dobro odpeli, zastopali šolo in bili deležni številnih pohval. 

                                                                                                                          Mentorica: Natalija Rus 

Poročilo interesne dejavnosti ustvarjalne delavnice 

V začetku šolskega leta je bilo v krožek vpisanih 7 učencev, vendar je število nihalo zaradi začetka 

izvajanja drugih dejavnosti: dodatnega pouka, dopolnilnega in ISP. K delu pa so se vključevali učenci, ki 

so bili v sredo zjutraj, ko je bil krožek na urniku, prisotni v jutranjem varstvu, pretežno so bili to učenci 

obeh drugih razredov. Izdelovali smo dekoracije za krasitev objekta šole, priložnostna darilca za obisk 

doma starejših občanov v Horjulu ter drugi tematski izdelki in tudi igračke. Poleg likovnih prvin smo se 

ukvarjali tudi z osnovami šivanja. 

Mentorica: Mojca Potrebuješ 

Športna tekmovanja 

V oktobru se je  11 učencev udeležilo šolskih tekov v okviru 23. Volkswagen ljubljanskega maratona. 

Od teh je 6 učencev sodelovalo v tekmovalnem delu. Vsi so dosegli lepe rezultate. 

V aprilu in maju so mlajše učenke tekmovale v mali odbojki. Na medobčinskem tekmovanju so osvojile 

2. mesto in se s tem uvrstile na področno tekmovanje, kjer so osvojile končno 3. mesto.  

Aprila so v mali odbojki tekmovali tudi mlajši učenci in na medobčinskem tekmovanju osvojili 3. mesto. 

Mentor: Jure B. Končan 

 

Decembra smo se udeležili medobčinskega tekmovanja v nogometu in odbojki za starejše učence. V 

odbojki smo zasedli 6. mesto. V obeh tekmovanjih so šolo zastopali učenci 8. razreda. 

Aprila smo se udeležili medobčinskega tekmovanja v nogometu za mlajše učence. Uvrstili smo se v 

finalni del ter zasedli 6. mesto. 

24. 5. 2019 je v Ljubljani potekalo področno posamično prvenstvo v atletiki. Našo šolo je zastopalo 5 

učencev. Dosegli so lepe rezultate. 

Mentor: Tomaž Kern 
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Dosežki učencev na tekmovanjih  

PREDMET 
ŠTEVILO VSEH 

UDELEŽENCEV 

DOSEŽKI (priznanja) 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Matematika 149 60 7 1 

Angleščina, 8. r 8 2 /  

Angleščina, 9. r 15 4 1 1 

Biologija 19 8 1 / 

Geografija 11 3 1 0 

Zgodovina 7 2 0 0 

Slovenščina 34 10 1 0 

Kemija 16 4 / / 

Fizika 10 3 1 / 

Angleščina – bralna značka 

(4.–9. r.) 
42 8 20 14 

Angleška bralna značka (2. in 

3. r) 
70 / 5 60 

Bralna značka (slovenska) 193    

Kresnička 80 30 / / 

Konstruktorstvo in obdelava 

gradiv 
14 11 2 0 

Logika in lingvistika 40 14 2 0 

Logična pošast 36 21 12 4 

Bober 73 28 / / 

 

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 

Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja pri matematiki v 6. razredu 

Nacionalnega preverjanja znanja iz matematike ob koncu 2. obdobja se je v šolskem letu 2018/2019 

udeležilo 36 učencev 6. razreda OŠ Horjul. Dva učenca sta bila odsotna. 

  

Povprečno število odstotnih točk v preizkusu znanja učencev iz matematike na ravni šole znaša 59,83 

%. Povprečno število odstotnih točk v preizkusu znanja učencev iz matematike na ravni države znaša 

57,28 %. Povprečni dosežek pri matematiki na šoli je za 2,55 % višji od povprečja v državi.  

  

Standardni odklon kaže razpršenost odstotnih točk okrog povprečnega števila odstotnih točk v 

preizkusu znanja. Na ravni države znaša 17,44, na ravni šole pa 16,40. Iz slednjih podatkov lahko 

ugotovimo, da je vrednost standardnega odklona na ravni šole nižja kot na ravni države. Torej je 

razpršenost okrog povprečja nižja na šoli, kot na ravni države, kar nam pove, da so podatki na šoli bolj 

zgoščeni. Večino nalog so naši učenci v povprečju reševali bolje kot je povprečje posamezne naloge na 

ravni države.  

bookmark://_Toc474754611/
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Nadpovprečni smo bili pri nalogah z naslednjimi cilji. Učenec: 

• pisno sešteva in odšteva naravna števila do milijona; 

• sešteva in odšteva decimalna števila (oziroma desetiške ulomke); 

• množi dve decimalni števili; 

• uporablja pojme množica, osnovna množica, podmnožica, unija, presek, prazna množica in jih 

zna zapisati z ustrezno simboliko; 

• na modelih in na sliki prepozna dele celote, ki so večji ali manjši od celote, in jih zapiše v obliki 

ulomka; 

• razlikuje desetiške enote; 

• računa v množici naravnih števil prek milijona; 

• pisno množi naravna števila do milijona; 

• pisno deli z enomestnim številom in napravi preizkus (tudi z ostankom); 

• spozna in uporablja pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10); 

• usvoji pojem velikost kota in primerja kota po velikosti (večji, manjši, skladen) brez merjenja; 

• oceni, nariše in izmeri kot do stopinje natančno (geotrikotnik, kotomer); 

• prepozna pravilo v vzorcu in ga nadaljuje. 

  

Rahlo nižje od povprečja so se naši učenci izkazali pri nalogah z naslednjimi cilji. Učenec: 

• deli dve decimalni števili in naredi preizkus; 

• uporablja pojme množica, osnovna množica, podmnožica, unija, presek, prazna množica in jih 

zna zapisati z ustrezno simboliko; 

• na modelih in na sliki prepozna dele celote, ki so večji ali manjši od celote, in jih zapiše v obliki 

ulomka; 

• primerja in ureja po velikosti decimalna števila; 

• število zaokroži na desetice, stotice; 

• deli dve decimalni števili in naredi preizkus; 

• pozna in uporablja matematično simboliko: vzporednost, pravokotnost; 

• izračuna ploščino pravokotnika in kvadrata z uporabo obrazcev in ju uporablja pri izračunu 

površine kocke in kvadra. 

  

Na vseh zgoraj omenjenih vsebinah bomo v prihodnje še delali. 

  

V grafični predstavitvi dosežkov vseh učencev v Sloveniji na nacionalnem preverjanju znanja iz 

matematike so z barvami označena štiri območja. Učenci v zeleno obarvanem območju so dosegli nižje 

število odstotnih točk kot učenci v rumenem območju, učenci v modrem območju pa so dosegli višje 

število odstotnih točk v primerjavi z učenci v rdečem območju. Vsako območje označuje učence s 

podobnimi dosežki. V posamezno območje so razvrščene naloge, ki jih učenci uspešno rešujejo z veliko 

verjetnostjo (nad 65 %).  
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Slika 1: Porazdelitev odstotnih točk pri matematiki na ravni države 

  

V zelenem področju imamo na šoli 6 učencev, pod zelenim 4 učence, nad zelenim 3 učence, v rumenem 

6 učencev, nad rumenim 2 učenca, v rdečem 7 učencev, nad rdečim 4 učence in v modrem področju 4 

učence.  

 
Slika 2: Porazdelitev odstotnih točk pri matematiki na ravni šole 

  
Učenci v zelenem območju seštevajo in množijo naravna števila do milijona ter seštevajo decimalna 
števila. Zaokrožijo naravno število na stotice. Prepoznajo dele celote in jih zapišejo v obliki ulomka. 
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Poznajo in uporabijo matematične simbole za vzporednost, pravokotnost in pripadnost množici. 
Zapišejo elemente dane množice. Ugotovijo pravilo vzorca in narišejo naslednjo sliko vzorca. 
  
Učenci v zelenem območju: 

• pisno seštevajo, odštevajo in množijo naravna števila do milijona (nalogi 1. a in 1. b); 

• seštevajo in odštevajo decimalna števila (oziroma desetiške ulomke) (naloga 1. c); 

• uporabljajo pojme množica, osnovna množica, podmnožica, unija, presek, prazna možica in jih 

znajo zapisati z ustrezno simboliko (nalogi 2.a.1 in 2. b); 

• na modelih in na sliki prepoznajo dele celote, ki so večji ali manjši od celote, in jih zapišejo v 

obliki ulomka (nalogi 3. a in 3. c); 

• število zaokrožijo na desetice, stotice (naloga 4. c); 

• seštevajo in odštevajo decimalna števila (oziroma desetiške ulomke) (naloga 4. d); 

• pisno množijo naravna števila do milijona (naloga 5. a); 

• poznajo in uporabljajo matematično simboliko: vzporednost, pravokotnost ⊥ (naloga 7. b); 

• prepoznajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo (nalogi 8. a in 8. d). 

  

 Z grafične predstavitve je razvidno, da se državno povprečje nahaja v rumenem območju. Rumeno 

območje označuje skupino učencev, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov. 

Učenci v rumenem področju od naravnega števila odštejejo decimalno število. Prepoznajo lik, na 

katerem je osenčen ustrezen del celote. Uporabljajo pravilo za deljivost z 10. Uporabijo pravilo vzorca 

pri opisu slike vzorca. 

  

Povprečje naše šole sega v rumeno področje, kar pomeni, da v povprečju učenci na šoli znanja, 
značilna za rumeno območje, izkazujejo z verjetnostjo 65 %. Iz opisa dosežkov lahko sklepamo, da pri 
matematiki tipični učeneci na naši šoli s 65% verjetnostjo: 

• seštevajo in odštevajo decimalna števila (oziroma desetiške ulomke) (naloga 1. d);  
• na modelih in na sliki prepoznajo dele celote, ki so večji ali manjši od celote, in jih zapišejo v 

obliki ulomka (naloga 3. b); 
• spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10) (naloga 6. e); 
• prepoznajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo (naloga 8. b). 

  
 Rdeče območje označuje skupino učencev, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine 

dosežkov glede na preostale dosežke. Učenci množijo in delijo naravna in decimalna števila ter 

odštevajo decimalna števila. Urejajo decimalna števila po velikosti, razlikujejo desetiške enote. Poznajo 

pravili za deljivost števila z 2 in s 5. Izmerijo ali prepoznajo velikost pravega kota in polovice pravega 

kota. 

  

Učenci v rdečem območju: 

• delijo dve decimalni števili in naredijo preizkus (naloga 1. f); 
• primerjajo in urejajo po velikosti decimalna števila (naloga 4. a); 
• razlikujejo desetiške enote (naloga 4. b); 
• seštevajo in odštevajo decimalna števila (oziroma desetiške ulomke) (naloga 4. e); 
• računajo v množici naravnih števil prek milijona (naloga 4. f); 
• pisno množijo naravna števila do milijona (naloga 5. b); 
• spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10) (nalogi 6. a in 6. c); 
• usvojijo pojem velikost kota in primerjajo kota po velikosti (večji, manjši, skladen) brez 

merjenja (naloga 7. a). 
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Modro območje označuje skupino učencev, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine 

dosežkov glede na preostale dosežke. Učenci množijo naravno število z decimalnim številom, delijo 

naravna števila in množijo decimalna števila. Poznajo pravila za deljivost števila s 3, z 9 ter z 2 in s 3 

hkrati. Zapišejo elemente preseka dveh množic. Rešijo geometrijski problem iz vsakdanjega življenja v 

povezavi s ploščinami. 

  

Učenci v modrem območju: 

• množijo dve decimalni števili (naloga 1. e); 
• uporabljajo pojme množica, osnovna množica, podmnožica, unija, presek, prazna možica in jih 

znajo zapisati z 
• ustrezno simboliko (naloga 2.a.2); 
• pisno delijo z enomestnim številom in napravijo preizkus (tudi z ostankom) (naloga 5. c); 
• množijo dve decimalni števili (naloga 5. d); 
• spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti (npr. z 2, s 5, s 3, z 9 in z 10) (naloge 6. b, 6. d in 6. 

f); 
• izračunajo ploščino pravokotnika in kvadrata z uporabo obrazcev in ju uporabljajo pri izračunu 

površine kocke in kvadra (naloga 9). 
  

Z rezultati naših učencev smo zadovoljni. Naloge na nacionalnem preverjanju znanja iz matematike ob 

koncu 2. obdobja so bile povečini ustrezno sestavljene in izbrane.  

  

                                                                               

Horjul, 24. 6. 2019                                                                                                         Poročilo sestavila: 

       Vesna BREZAR 

 

  

Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja pri v slovenščine 6. razredu 

Nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine se je udeležilo 37 otrok 6. razreda, ena učenka pa NPZ-

ja ni pisala.  

Učenci 6. razreda OŠ Horjul so na NPZ dosegli več odstotnih točk (52,59) kot je bilo povprečje na državni 

ravni (49,43).  

Precejšnja je razlika med rezultatoma 6. a in b razreda. 6. a je dosegel 57,69 odstotnih točk, 6. b pa 

48,71 odstotnih točk, skoraj 10 % razlika med razredoma, kar je precejšnje odstopanje. Zanimivo je 

tudi ocenjevanje NPZ-jev: v 6. a smo namreč po ugovorih rezultat zvišali za 2 %.  

bookmark://_Toc474754611/
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Podrobnejša analiza kaže, da povprečen učenec v državi sodi v rumeno območju. Tudi naša šola sodi v 

rumeno območje. Kar 12 učencev (tretjina) je pod rumenim območjem. To so med drugim učenci, ki 

imajo tudi tekom šolskega leta težave pri tem in tudi drugih predmetih oz. učenci, ki imajo DSP in so 

tudi slovenščino pisali individualno, saj jim pripada 50 % podaljšan čas pisanja.  

ANALIZA GRAFA:  

Iz grafa je razvidno, da 5 učencev naše šole dosega zeleno območje. Zeleno območje označuje 

učence, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov (glede na druge dosežke). V 

tem območju je 10 % učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 20 % in nižji od 70 % preostalih 

dosežkov.  

V I. delu preizkusa je v zelenem območju šest nalog: 

• v 1. nalogi so morali učenci določiti podteme; izbirali so med ponujenimi možnostmi;  

• v 4. nalogi so morali učenci prepoznati odstavka, za katera sta veljali zapisani trditvi o vsebini; 

• 10., 12. a, 13. a in 13. b naloga so preverjale skladenjsko zmožnost učencev;  

• v 10. nalogi so morali učenci v dani povedi obkrožiti ustrezno neosebno glagolsko obliko 

(nedoločnik ali namenilnik); 

• v 12. a nalogi so morali napisati pravilno vprašalnico za podčrtani lastnostni pridevnik v dani 

povedi;  

• v 13. a in b nalogi pa so morali v dveh povedih vstaviti besede iz oklepajev v pravilni obliki (v 

pravilnem sklonu).  

V II. delu preizkusa sta v zelenem območju dve nalogi: 

• v 2. nalogi so morali učenci med ponujenimi možnostmi izbrati čas dogajanja v odlomku;  

• v 5. nalogi so morali učenci s svojimi besedami razložiti besedno zvezo iz izhodiščnega 

besedila. 

Naloge v I. delu preizkusa, ki so bile v zelenem območju, so preverjale zmožnosti prve in druge 

taksonomske stopnje, v II. delu preizkusa pa zmožnosti prve in tretje taksonomske stopnje. Naloge tega 

območja so po UN preverjale minimalne standarde znanja. 

Pet učencev ne dosega niti zelenega območja.  

Območje nad zelenim področje, vendar še pod rumenim, dosegata 2 učenca naše šole. Ta dva učencev 

dosegata rezultat, ki ne presega 50 %. 

  

V rumeno območje sodijo 8 učencev naše šole. Rumeno območje označuje učence, katerih skupni 

dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov. V tem območju je 10 % učencev; njihovi dosežki so 

višji od spodnjih 45 % in hkrati nižji od 45 % preostalih dosežkov. 

V I. delu preizkusa je v rumenem območju šest nalog: 
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• 5. naloga: Učenci so morali v izhodiščnem besedilu poiskati določena podatka; 

• 9. b in 12. b naloga sta preverjali metajezikovno zmožnost učencev. Ti so morali v 9. b nalogi 

glagolom določiti oblikoslovno lastnost (časovno obliko) in pri tem uporabiti jezikoslovna izraza 

(preteklik, sedanjik);  

• V 12. b nalogi, ki je bila izbirnega tipa, pa so morali prepoznati vrsto podčrtanega pridevnika; 

• 11. naloga: Učenci so morali v povedi prepoznati, katero besedo nadomešča osebni zaimek jih, 

ki odpravlja ponovitev besede v povedi. Naloga je preverjala skladenjsko zmožnost učencev;  

• 14. a naloga: Učenci so morali v dani povedi prepoznati pravopisno napako (zapis skupaj 

namesto narazen ne bo); 

• 15. naloga (A) je preverjala zmožnost učencev za tvorjenje krajšega smiselnega, razumljivega, 

ustreznega in učinkovitega besedila.  

V II. delu preizkusa je v rumenem območju ena naloga, in sicer:  

• 6. naloga: Učenci so morali med ponujenimi pregovori izbrati tistega, ki ustreza vsebini 

izhodiščnega besedila. 

Naloge rumenega območja so večinoma preverjale zmožnosti prve in druge taksonomske stopnje, 

tvorbna naloga in naloga iz II. dela preizkusa pa tudi tretje taksonomske stopnje. Preverjale so 

minimalne standarde, nalogi 9. b in 14. a pa temeljna standarda. 

Štirje učenci sodijo v območje nad rumenim, vendar še ne dosegajo rdečega območja. So pa pisali nad 

50 %.  

  

Rdeče območje dosega 5 učencev. Rdeče območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo 

mejo zgornje četrtine dosežkov. V tem območju je 10 % učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 70 

% in nižji od 20 % preostalih dosežkov. 

V I. delu preizkusa so v rdečem območju tri naloge:  

• 2. naloga: Učenci so morali v izhodiščnem besedilu poiskati zahtevane podatke;  

• V 9. a nalogi so morali učenci pojasniti, zakaj so glagoli v delu izhodiščnega besedila v različnih 

časovnih oblikah;  

• 14. c naloga je preverjala skladenjsko zmožnost učencev. Ti so morali v povedi prepoznati 

skladenjsko napako (napačen sklon samostalnika ob zanikanem glagolu) in jo odpraviti. 

V II. delu preizkusa sta v rdečem območju dve nalogi: 

• v 3. nalogi (A) so morali učenci dokazati svojo recepcijsko zmožnost tako, da so izrazili svoje 

doživljanje, razumevanje in vrednotenje književne osebe (zakaj je taka, kako se kaže 

sprememba njenega vedenja in utemeljitev odnosa drugih književnih oseb do nje);  
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• v 4. b nalogi so morali učenci z izpisano povedjo dokazati, da razumejo motive za ravnanje 

književnih oseb. 

Naloge v I. delu, ki so v rdečem območju, so preverjale zmožnosti prve in druge taksonomske stopnje 

(znanje, razumevanje in uporaba). Nalogi rdečega območja v II. delu preizkusa sta taksonomsko 

zahtevnejši, preverjali sta zmožnosti druge in tudi tretje taksonomske stopnje (analiza, sinteza in 

vrednotenje). Večina nalog rdečega območja je preverjala minimalne standarde, izjemi sta 14. c naloga 

v I. delu in 3. (A) v II. delu, ki sta preverjali tudi temeljne standarde.  

V območje med rdečim in modrim območjem sodijo štirje učenci naše šole. 

  

Modro območje  

V modro območje sodijo štirje učenci. Modro območje označuje učence, katerih skupni dosežki so v 

zgornji desetini dosežkov. V tem območju je 10 % učencev z najvišjimi dosežki; njihovi dosežki so višji od 

90 % dosežkov. 

  

V I. delu preizkusa sta v modrem območju dve nalogi in ena delno: 

• v 3. nalogi so morali učenci v izhodiščnem besedilu poiskati zahtevane podatke;  

• 14. b naloga je preverjala pravopisno zmožnost. Učenci so morali v povedi prepoznati 

pravopisno napako (napačen zapis vrstnega pridevnika z veliko začetnico) in jo odpraviti; 

• v 15. nalogi se je postavka B nanašala na jezikovno pravilnost (tj. na slovnično in pravopisno 

pravilnost ter slogovno ustreznost) tvorbne naloge. 

  

V II. delu preizkusa je v modrem območju naslednje:  

• v 3. nalogi se je postavka B nanašala na jezikovno pravilnost krajše tvorbne naloge;  

• v 7. nalogi (A) so morali učenci tvoriti krajše besedilo in izkazati svoje razumevanje in 

vrednotenje motivov za ravnanje književnih oseb. 

  

Vse naloge modrega območja so preverjale zmožnosti druge in tretje taksonomske stopnje. Nalogi 14. 

b in 15 iz I. dela ter 3. naloga iz II. dela s kriterijem jezikovne pravilnosti so preverjale doseganje 

temeljnih standardov po UN, ostale minimalnih.  

  

• Nad slovenskim povprečjem so pri nalogah: 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.10., 1.11, 1.12a, 

1.12.b, 1.13.a, 1.14.a, 1.14.b, 1.15.B, 2.01.a,  2.03.A, 2.03B, 2.04.a, 2.04.b, 2.07.A, 2.07B, 2.08, 

torej pri 22-ih nalogah. 
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V I. delu preverjanja so to naloge, ki obsegajo naslednje standarde znanja: 

1. določi temo besedila, podteme/ključne besede in 

poglavitne podatke,  

2. določi poglavitne podatke, 

3. razloži besedne zveze iz prebranega besedila, 

4. tvori pridevniške izpeljanke za izvor in 

namembnost, 

5. sprašuje po danih delih povedih, 

6. dopolni nepopolne povedi s pomensko in 

oblikovno pravilnimi besedami, 

7. spreminja trdilne povedi v nikalne, 

8. v zvezah povedi odpravi ponovitve, 

9. piše besedilne vrste, predpisane s tem učnim 

načrtom, pri tem tvori smiselna, razumljiva, 

ustrezna besedila. 

 

  

 

V II. del pa sodijo naslednje naloge: 

1. avtorja književnega besedila loči od pripovedovalca, 

2. odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu, 

3. odgovori, kje in kdaj se je kaj dogajalo, 

4. odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu, 

5. poišče nekaj motivov za ravnanje književne besede. 

  

• Pod slovenskim povprečjem pa so pri nalogah: 1.03, 1.08, 1.09.a, 1.09.b, 1.12.c, 1.13.b, 1.14.c, 

1.15.A, 2.01a, 2.01b, 2.02, 2.06 ... torej 12 nalog. 

  

V I. delu te naloge preverjajo naslednje standarde znanja: 

1. določi okoliščine nastanka besedila, 

2. določi bistvene podatke, 

3. besede razvrsti v besedne vrste skladno z opredelitvijo v učnem načrtu, 

4. poroča o prvotnem govornem dogodku s premim govorom. 

V II. delu te naloge preverjajo: 
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5. uporablja literarnovedne izraze, 

6. odgovori na vprašanja o bistvenih podatkih v prebranem besedilu, 

7. upovedi čutnodomišljijsko predstavo književnih oseb. 

 

POVZETEK: 

V letošnjem preizkusu znanja za učence 6. razreda je bila večina nalog, ki so pripadle zelenemu ali 

rumenemu področju, povezana z neumetnostnim besedilom. V omenjenih območjih so bile le tri 

naloge povezane z umetnostnim besedilom. Med njimi sta bili dve izbirnega tipa; to pomeni, da so 

učenci izbirali pravilen odgovor med že ponujenimi. Take naloge so glede na tip manj zahtevne. 

Glede na naloge, ki so po rezultatih v rdečem in modrem območju ter območju nad modrim, 

predlagamo, da je učence treba spodbujati k natančnemu, poglobljenemu in kritičnemu branju ter 

k povezovanju podatkov iz raznih delov besedila (to velja tako za obravnavo umetnostnega kot 

neumetnostnega besedila).   

Učenci so imeli težave pri nalogah, pri katerih so morali v neumetnostnem besedilu poiskati 

določene podatke (podobno se je sicer pokazalo že ob lanskem preizkusu). Do napak je prihajalo, 

ker so iz besedila prepisovali tudi podatke, ki niso bili povezani z vprašanjem (npr. v nalogi 1.2 so 

morali navesti samo tiste razloge za raziskovanje, ki so bili povezani z vsakodnevnim preživetjem), 

ali so napisali nepopoln odgovor oz. so navedli premalo podatkov (npr. pri nalogi 1.3 niso navedli 

vseh namenov, s katerimi raziskujejo sodobni raziskovalci, naloga 1.7), ali pa v svojem odgovoru 

niso izhajali iz podatkov, navedenih v izhodiščnem besedilu (npr. naloga 1.6). V zvezi z umetnostnim 

besedilom so imeli največ težav pri nalogah, ki so preverjale zmožnost doživljanja, razumevanja in 

vrednotenja književnih oseb, predvsem o ravnanju književnih oseb in motivih zanj. Tudi letos je v 

območju nad modrim naloga, ki je preverjala literarnovedno znanje. Gre za nalogo najnižje 

taksonomske stopnje – učenci so morali napisati eno delo slovenskega pisatelja Leopolda 

Suhodolčana (po UN naj bi omenjenega avtorja pri pouku obvezno obravnavali). Učenci pri tej 

nalogi najpogosteje niso napisali odgovora ali pa so napisali naslov kakšnega dela Primoža 

namesto Leopolda Suhodolčana.  

Kot prejšnja leta tudi ob tem preizkusu ugotavljam, da je učencem težko tvoriti jezikovno pravilna 

krajša besedila. Pri vseh treh nalogah, v katerih so morali učenci samostojno tvoriti krajše besedilo, 

je bil kriterij jezikovne pravilnosti v modrem območju ali nad njim. Prav tako je bilo učencem težko 

prepoznati slovnične in pravopisne napake v danih povedih in jih odpraviti (naloga 1.14). Učenci 

bodo v nadalje pri pouku tvorili še več zapisanih besedil, jaz kot učitelj pa jim bom (tako kot že 

doslej) dajala o vsebini in jezikovni pravilnosti teh besedil kakovostno povratno informacijo ter jih 

opozarjala na pogoste in tipične jezikovne napake. 
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Natalija Kogovšek 

 

Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja iz angleščine v 6. razredu  
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Nacionalnega preverjanja znanja Nacionalnega preverjanja znanja iz angleščine, ob koncu 2. obdobja 

se je udeležilo vseh 38 učencev. Učenci 6. razreda OŠ Horjul so na NPZ pokazali dobro znanje, saj so 

dosegli …....povprečnega števila točk, medtem ko je bil uspeh na državni ravni 57,35%, kar pomeni, da 

smo na naši šoli dosegli rezultat, ki je za …...... odstotne točke višji od državnega povprečja.  

Podrobnejša analiza pokaže, da povprečen učenec v državi sodi sredino rumenega območja, kar 

pomeni, da je v povprečju uspešno reševal vse naloge v rumenem območju. Povprečen učenec naše 

šole je tudi v rumenem območju, vendar nekoliko bližje spodnji meji rumenega področja, kar pomeni, 

da je povprečen učenec naše šole nekoliko neuspešnejši od povprečnega učenca v državi.  

Osem učencev naše šole se nahaja v zelenem območju, kar pomeni, da so precej neuspešni, kar osem 

učencev pa se nahajajo izven zelenega območja, kar pomeni, da so resnično zelo neuspešni. Dejstvo 

je, da smo že med šolskim letom opozarjali na teh nekaj učencev in nekateri med njimi med drugim že 

dobivajo dodatno strokovno pomoč, nekateri izmed njih pa so bili za dodatno strokovno pomoč že 

predlagani s strani več učiteljev.  

V rdečem območju se nahaja eden učenec, ki je zelo uspešen, veseli pa predvsem dejstvo, da imamo 

na naši šoli kar pet učencev, ki so izjemni, saj sodijo med 10% najbolj uspešnih otrok v Sloveniji.  

Bolj podrobno analizo različnih nalog so pripravili na RICu:  

 

Zeleno območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo spodnje četrtine dosežkov 

(glede na druge dosežke). V tem območju je 10 % učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 20 % in 

nižji od 70 % preostalih dosežkov. (V statističnem žargonu pravimo, da so to dosežki med 20. in 30. 

kvantilom.) Učenci, katerih skupni dosežki pri angleščini določajo mejo spodnje četrtine dosežkov, so 

uspešno rešili te naloge in postavke: C) BESEDIŠČE 1. naloga: GET READY FOR A KITTEN Opis naloge: 

Učenci so pri tej nalogi prebrali besedilo o pripravah na sprejem hišnega ljubljenčka in ga dopolnili z 

besedami iz nabora, tako da so v vrzeli vpisali ustrezno črko od A do I. Tri besede so bile odveč.  V 

zeleno območje se je uvrstila 2. testna postavka, ki je preverjala poznavanje in rabo besede toys. Za 

uspešno reševanje te postavke so učenci morali prebrati uvodni odstavek in razumeti, da gre za 

priprave na sprejem hišnega ljubljenčka. V sobesedilu so morali naštete besede v oklepaju – balls, balls 

of string, rubber mice – povezati z nadpomenko toys. 2A. naloga: AT THE SEASIDE Opis naloge: Naloga 

prepoznavanja besed brez sobesedila s slikovno iztočnico se je navezovala na sliko, ki predstavlja 

peščeno plažo in morje. Učenci so morali poiskati besedo za označene predmete iz danega nabora, 

nato pa v razpredelnico vpisati črko, s katero je bila izbrana beseda označena. Tri besede so imele vlogo 

distraktorjev. V zeleno območje sta se uvrstili 1. in 2. testna postavka. Večina učencev je uspešno 

prepoznala morsko zvezdo (starfish) in grozdje (grapes). Morsko zvezdo so najverjetneje povezali z 

besedo star in obliko morske zvezde, vrste sadja pa se učenci učijo zgodaj, zato jim te besede iz nabora 

ni bilo težko ugotoviti.  

  

Rumeno območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov. 

V tem območju je 10 % učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 45 % in hkrati nižji od 45 % 

preostalih dosežkov. (V statističnem žargonu pravimo, da so to dosežki med 45. in 55. kvantilom.) A) 

SLUŠNO RAZUMEVANJE 2. naloga: THE ASTRONAUT Opis naloge: Naloga izbirnega tipa je preverjala 

razumevanje pogovora med učencem in astronavtom Stevom, ki odgovarja na vprašanja o mednarodni 

vesoljski postaji in življenju astronavtov na njej. Učenci so morali povedi dopolniti z ustreznim 

podatkom iz vnosnega besedila, odločali pa so se med tremi možnostmi. V rumeno območje se je 
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uvrstila 2. testna postavka. Učenci, ki so uspešno rešili to postavko, so morali iz vnosnega besedila 

razbrati vrsto zelenjave onion ter nato v odgovoru poiskati njeno nadpomenko vegetables.  

  

B) BRALNO RAZUMEVANJE 1. naloga: JUSTIN'S HENS Opis naloge: Naloga bralnega razumevanja je 

zahtevala kratke odgovore na vprašanja, vezana na besedilo o dveh prijateljih, ki redita kokoši. Besedilo 

je bilo razdeljeno na tri dele, da bi učencem olajšali iskanje informacij. V rumeno območje so se uvrstile 

3., 5. in 6. testna postavka. Učenci, ki so uspešno rešili 3. postavko, so morali povezati pomen besed 

feed in eat ter pri navajanju odgovora paziti, da niso navedli odvečnih informacij, ki bi vplivale na 

pomen odgovora. Pri reševanju 5. testne postavke so učenci morali razumeti vprašanje, ki sprašuje po 

pijači, ter izluščiti iskano informacijo besedišča tea. Pri 6. postavki so učenci, ki so uspešno rešili to 

postavko, razumeli vprašalnico why in razbrali, da gre za vzročnoposledično razmerje.   

BESEDIŠČE 1. naloga: GET READY FOR A KITTEN Pri tej nalogi sta se v rumeno območje uvrstili 3. in 5. 

testna postavka. Tretja testna postavka je preverjala poznavanje besedne zveze wake up. Učencem je 

bila v pomoč beseda up ter asleep in sleeping.  Peta testna postavka je preverjala poznavanje besede 

garden. Učenci, ki so razumeli ključne besede take out in street, so iz nabora besed izbrali besedo 

garden, ki se je edina nanašala na zunanji prostor. 2A. naloga: AT THE SEASIDE V rumeno območje se 

je uvrstila 3. testna postavka. Ta postavka je preverjala poznavanje oziroma prepoznavanje besede 

bowl. Gre za besedišče, obravnavano pri tematskih sklopih hrana, prostor (kuhinja).  

  

  

  

  

Rdeče območje označuje učence, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov. V 

tem območju je 10 % učencev; njihovi dosežki so višji od spodnjih 70 % in nižji od 20 % preostalih 

dosežkov. (V statističnem žargonu pravimo, da so to dosežki med 70. in 80. kvantilom.) A) SLUŠNO 

RAZUMEVANJE 1. naloga: GRANDPA'S SHOP Opis naloge: Naloga dopolnjevanja z naborom je 

preverjala razumevanje pogovora med Petrom in njegovim vnukom. Učenci so morali povedi dopolniti 

z ustreznim podatkom iz vnosnega besedila, v pomoč so imeli dane besede. Naloga je imela pet 

distraktorjev. V rdeče območje se je uvrstilo vseh šest testnih postavk. Za uspešno reševanje 1. 

postavke so morali učenci razumeti besedno zvezo likes best v postavki in hkrati med poslušanjem 

prepoznati, da se Peter's favourite clock v vnosnem besedilu nanaša na pred tem omenjeno cow clock, 

ter nazadnje vse skupaj povezati. Pri 2. postavki so morali učenci razumeti daljši del vnosnega besedila 

in izmed več zaporedoma naštetih podatkov izluščiti podatek o tem, da je the pendulum clock velika 

(big). Za uspešno reševanje 3. postavke so morali učenci razumeti besedni zvezi sweep the floor in 

clean the windows v vnosnem besedilu in ju povezati z iskano besedo cleaning. Za uspešno reševanje 

4. postavke so morali učenci dobro razumeti daljši del vnosnega besedila in izluščiti podatek o tem, da 

dedek nekega popoldneva trgovino zapre zgodaj (early). Pri 5. postavki so morali učenci razumeti 

zahtevnejše besedne zveze: slowly made their way outside of town, up a hill; reached the top in jih 

povezati z glagolom climb v postavki in iskano besedo hill. Za uspešno reševanje 6. postavke so morali 

učenci razumeti daljši del besedila, ki govori o dedkovih načrtih za prihodnost, in besedno zvezo sounds 

like a good plan iz vnosnega besedila povezati z iskano besedo surprised, ki je označevala dejansko 

Petrovo razpoloženje. 2. naloga: THE ASTRONAUT V rdeče območje so se uvrstile 3., 4. in 5. testna 

postavka. Pri 3. postavki so morali učenci razumeti in povezati besedi communicates v postavki in talk 

v vnosnem besedilu. V pomoč je bila beseda families v vnosnem besedilu in family v postavki. Učenci 

so morali pozorno poslušati celotni del vnosnega besedila, da so uspešno povezali telephone z every 
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day. Za uspešno reševanje 4. testne postavke so morali učenci razumeti glavno misel daljšega vnosnega 

besedila ter posamezne besede, kot so meat, fish, vegetables, povezati z every day food. Pri 5. testni 

postavki so morali učenci poslušati daljši del vnosnega besedila, da so razumeli in povezali podrobnosti. 

Ključna za uspešno reševanje sta bila dva dela vnosnega besedila ...we learn other languages… in a 

colleague from China is teaching me his language.  

  

 

Modro območje označuje učence, katerih skupni dosežki so v zgornji desetini dosežkov. V tem območju 

je 10 % učencev z najvišjimi dosežki; njihovi dosežki so višji od 90 % dosežkov. (V statističnem žargonu 

pravimo, da so to dosežki nad 90. kvantilom.) A) SLUŠNO RAZUMEVANJE 2. naloga: The Astronaut V to 

območje sta se uvrstili 1. in 6. postavka. Pri prvi testni postavki so morali učenci razumeti daljši del 

slušnega besedila, pri čemer so si lahko pomagali s ključnimi besedami free time... looking out on the 

Earth is my favourite thing. Učenci so morali besedno zvezo especially enjoys povezati z besedno zvezo 

iz vnosnega besedila favourite thing. Za uspešno rešeno 6. testno postavko so učenci morali razumeti 

daljši del slušnega besedila in izluščiti podatek, ki se je nanašal na čas. Vse tri možne izbire so učenci 

slišali tudi v vnosnem besedilu.   

 

B) BRALNO RAZUMEVANJE  1. naloga: JUSTIN’S HENS V rdeče območje spadajo 1., 2. in 4. testna 

postavka. Učenci, ki so uspešno reševali te postavke, so razumeli podatke in podrobnosti, prav tako pa 

so morali razumeti pomen besed in besednih zvez. Pri 1. testni postavki so iz sobesedila  … After this 

you can go into the field and look for … razbrali pravilen odgovor in povezali look for iz besedila s find 

v vprašanju. Pri 2. testni postavki so morali poiskati podatek v besedilu. Razumeti so morali sobesedilo 

v povezavi s števili tisoč in sto dvajset ter odgovoriti na vprašanje How many …? Ker se v tem odstavku 

pojavljajo tri števila, lahko predvidevamo, da večina učencev ni dovolj pozorno prebrala besedila. 

Postavka 4 je od učencev zahtevala razumevanje vprašanja Who … to … ? V sobesedilu je bilo treba 

poiskati podatek. 2. naloga: COLLECTING COINS Opis naloge: Naloga je bila sestavljena iz šestih kratkih 

besedil o zbiranju kovancev. Učenci so jih morali povezati z ustreznimi vprašanji. Posamezno krajše 

besedilo je odgovarjalo na eno izmed danih vprašanj v preglednici. Učenci so morali razumeti glavno 

misel v besedilu. Dve vprašanji sta bili odveč. V rdeče območje spadajo 1., 2., 4., 5. in 6. testna postavka. 

Učenci, ki so uspešno rešili te postavke, so razumeli sobesedilo v izbranih delih besedila, podrobnosti 

in notranja razmerja. Pri 1. testni postavki so morali pomensko povezati zbiranje kovancev z zaslužkom 

(collecting is a way to get rich …. sell … get a lot of money) in del besedila povezati z vprašanjem G 

(How can you earn money …?). Druga testna postavka je od učencev zahtevala razumevanje bistva 

besedila in povezavo med npr. show us a bit of history iz besedila z learn iz vprašanja F. Pri 4. testni 

postavki je bilo treba, podobno kot pri drugi, razumeti sobesedilo in besedi collect in collector ter oboje 

povezati. Peta testna postavka je od učencev zahtevala razumevanje odstavka in povezavo med 

preteklostjo in sedanjostjo all times and ages iz vprašanja H je bilo treba povezati z the past … iz 

besedila. Učencem je bil v pomoč tudi del besedila »The Hobby of the Kings« in povezava s sedanjostjo 

v zadnjem delu odstavka. Pri 6. postavki je bilo treba povezati vprašanje A z informacijami v besedilu 

kot npr. little apartment … fit into one corner of your drawer ...  

  

C) BESEDIŠČE 1. naloga: GET READY FOR A KITTEN V rdeče območje sta se uvrstili 1. in 4. testna 

postavka. Pri 1. testni postavki so morali učenci razbrati iz sobesedila, da se manjkajoča vrzel nanaša 

na besedo, ki opisuje sobo in bo ustrezna glede na del povedi, ki sledi besedi room (so that your kitten 

won’t be cold). Učenci so morali razumeti besede v naboru in se odločiti med dvema pridevnikoma: icy 
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in warm. Učenci, ki so sobesedilo razumeli, so pravilno vstavili črko H v vrzel (warm) in izločili pridevnik 

icy, saj mora biti soba topla, da mucku ne bo hladno. Četrta testna postavka je preverjala poznavanje 

glagola show in njegove uporabe v sobesedilu. Vse druge besede v naboru pomensko niso ustrezale 

kot dopolnitev vrzeli 4. 2A. naloga: AT THE SEASIDE V rdeče območje se je uvrstila 4. testna postavka. 

Učenci so morali na sliki prepoznati, da puščica kaže na brisačo (towel). 2B. naloga: AT THE SEASIDE Pri 

tej nalogi so se v rdeče območje uvrstile 1., 3. in 5. testna postavka. Prva postavka je zahtevala 

dopolnitev povedi z glagolom swim. Predložna zveza in the sea bi lahko služila kot namig za glagol 

swim.  Tretja testna postavka je zahtevala od učencev poznavanje besede castle. Na ta samostalnik jih 

je napeljevala slika (fant, ki gradi peščeni grad) in sobesedilo, tako pred vrzeljo (Others play on the 

beach and try to make a big) kot tudi za njo (with lots of towers and walls from sand). Morda je bil 

problematičen tudi zapis besede. Peta testna postavka je preverjala pomen in zapis besede mask. 

Učenec je plavalca z masko lahko videl na sliki, v pomoč bi mu lahko bilo tudi sobesedilo your snorkel 

in to see underwater. 

 Modro območje 

B) BRALNO RAZUMEVANJE 2. naloga: Collecting Coins V to območje se je uvrstila 3. postavka. Za 

uspešno rešitev te postavke so morali učenci prebrati krajše besedilo, ki govori o tem, kako se lotiti 

zbiranja kovancev. Učenci so morali vnosno besedilo povezati z vprašanjem How do you start collecting 

coins?. Učenci, ki so našli povezavo med besednima zvezama start collecting in how to get started, so 

uspešno rešili to postavko.  

  

C) BESEDIŠČE 2B. naloga: At the seaside V to območje sta se uvrstili 2. in 4. postavka. Predvidevamo, 

da so učenci pri 2. postavki imeli težave z razumevanjem besedne zveze lying under in umbrella, ki so 

jo morali vpisati v vrzel. Dodatno težavo je učencem povzročal sam zapis daljše besede. Za uspešno 

rešitev 4. postavke so morali učenci razumeti daljšo poved za vrzeljo (A b_________ ride can also be 

great fun if there are waves and your best friend sits in it with you) in biti natančni pri zapisu.  

  

D) PISNO SPOROČANJE Pri pisni nalogi so morali učenci napisati, kako v Sloveniji preživljamo novoletne 

počitnice. V sestavku so morali opisati priprave na praznovanje novega leta, kaj se dogaja na novoletni 

večer in kako preživijo prvi dan v novem letu. V modro območje so se uvrstili vsi trije kriteriji (vsebina, 

besedišče in pravopis ter slovnica). Izbrane teme so del učnega načrta in zato preseneča tako nizek 

rezultat pri kriteriju vsebina. Indeks diskriminativnosti odlično ločuje med učenci, ki so vsebinsko 

zadostili zahtevam naloge, in tistimi, ki morajo pisno sporočanje v angleščini še razviti.  

 

SKLEP  

Dosežki učencev pri nalogah slušnega razumevanja so, glede na preostali dve jezikovni spretnosti 

(branje in pisanje) in jezikovno znanje (raba besedišča v sobesedilu), pokazali, da so učenci še vedno 

najuspešnejši pri slušni spretnosti, kar je v skladu s teorijo učenja tujih jezikov, da se slednja razvije 

najprej. Nobena od testnih postavk se ni uvrstila v modro območje. Še vedno pa se kažejo težave pri 

tistih testnih postavkah, kjer morajo učenci zelo natančno poslušati (poslušanje za prepoznavanje 

podrobnosti) oziroma ločevati med več osebami. Težave imajo tudi takrat, ko morajo ob poslušanju 

besedila poiskati ustrezno sliko in pri tem izločiti distraktorje. V letošnjem preizkusu ugotavljamo 

napredek pri reševanju naloge kratkih odgovorov, kjer smo celotno besedilo razdelili na tri dele, kar je 

verjetno olajšalo iskanje ustreznega odgovora na zastavljeno vprašanje. Še vedno pa velja, da branje 

malo daljših besedil povzroča učencem težave, še posebej takrat, ko morajo sklepati iz sobesedila, 
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natančno brati in izluščiti glavne misli. Naloga dopolnjevanja besedila s povedmi je bila zato težka za 

večino učencev.  

Dosežki pri testnih postavkah, ki so preverjale znanje in rabo besedišča v sobesedilu, kažejo, da učenci 

nimajo težav s prepoznavanjem in priklicem posameznih besed zunaj sobesedila. Ko pa je treba besede 

uporabiti v sobesedilu, jih ne znajo uporabiti. Iz tega lahko sklepamo, da veliko učencev še ni 

napredovalo iz besedne na besedilno raven. Druga naloga preverjanja besedišča je poleg priklica in 

rabe besed v sobesedilu zahtevala še pravilen zapis posameznih besed.  

Pri pisni zmožnosti so se zopet vsi trije kriteriji (vsebina, besedišče in pravopis ter slovnica) uvrstili v 

modro območje. Zaradi dejstva, da se izbrana tema (opis osebe in njenega vsakdanjika) po učnem 

načrtu obravnava že zelo zgodaj in se kot takšna pojavlja v vseh učbenikih, preseneča tako nizek 

rezultat, še posebej pri kriteriju vsebine.  

Na podlagi dosežkov lahko sklepamo, da je populacija šestošolcev bimodalno porazdeljena, kar 

pomeni, da imamo skupino učencev, ki še zdaleč ne dosega zastavljenih ciljev, in na drugi strani 

skupino, ki presega standarde učnega načrta. Možnih vzrokov je prav gotovo veliko, med 

najpomembnejše pa štejemo, da se komunikacijski pristop poučevanja tujih jezikov nedosledno 

udejanja v pedagoškem procesu. Tudi Učni načrt za angleščino (2011) posebej poudarja, da izolirano 

učenje besed ne vodi k doseganju sporazumevalne zmožnosti v tujem jeziku, vsekakor pa ne k tekoči 

in samodejni rabi, ki je končni cilj učenja tujega jezika.  

 

Regina Zavec 

 

 

 

 

 

Razredne ure 
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Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja iz matematike v 9. razredu 

Nacionalnega preverjanja znanja iz matematike, ob koncu 3. obdobja, se je udeležilo vseh 37 učencev. 

Povprečno število odstotnih točk v preizkusu znanja učencev iz matematike na ravni šole znaša 59,89 

%. Povprečno število odstotnih točk v preizkusu znanja učencev iz matematike na ravni države pa 51,05 

%. Povprečni dosežek pri matematiki na šoli je za 8,84 % višji od povprečja v državi. Standardni odklon 

kaže razpršenost odstotnih točk okrog povprečnega števila odstotnih točk v preizkusu znanja. Na ravni 

države znaša 21,51, na ravni šole pa 19,80. Iz slednjih podatkov lahko ugotovimo, da je vrednost 

standardnega odklona na ravni šole nižja kot na ravni države. Torej je razpršenost okrog povprečja nižja 

na šoli, kot na ravni države, kar nam pove, da so podatki na šoli bolj zgoščeni. Na naši šoli je imelo 9  

učencev nižji rezultat od slovenskega povprečja, 25 učencev pa višji. Večino nalog so naši učenci v 

povprečju reševali bolje kot je povprečje posamezne naloge na ravni države. Naši učenci so bili visoko 

nad povprečjem pri nalogah, ki so preverjale: poznavanje in uporabo pravil za deljivost; pretvarjanje 

med sosednjimi enotami in računanje s količinami; računanje zmnožka vsote in razlike dveh danih 

členov ter kvadrata dvočlenika; računanje z algebrskimi izrazi: seštevanje, odštevanje in množenje 

veččlenika z enočlenikom; uporabljanje zakonov o ohranitvi relacije enakosti pri reševanju linearnih 

enačb in utemeljevanje; reševanje linearnih enačb z realnimi koeficienti in uporabo preizkusa; 

poznavanje in uporabo višine pri načrtovanju trikotnika; poznavanje Pitagorovega izreka in njegovo 

uporabo pri računanju neznane dolžine stranice v pravokotnem trikotniku; iskanje nasprotne vrednosti 

racionalnega števila, iskanje obratnega ulomka, določanje absolutne vrednosti racionalnega števila, 

poznavanje pojmov: osnova, eksponent, potenca, in vrednost potence; računanje kvadratnih korenov 

bookmark://_Toc474754613/
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popolnih kvadratov; uporabo Pitagorovega izreka pri reševanju nalog o telesih; uporabo obrazcev za 

izračun površine in prostornine prizme, valja, piramide in stožca ter računanje neznanih količin; 

računanje ploščine plašča, površine in prostornine teles; primerjanje in urejanje decimalnih števil; 

povečanje in zmanjšanje dane količine za p %. 

  

Zanimiva je ugotovitev, da so bili naši učenci precej nad slovenskim povprečjem pri nalogah, ki so bile 

kategorizirane od I do IV taksonomske stopnje (I- poznavanje in razumevanje pojmov in dejstev, II- 

izvajanje rutinskih postopkov, III- uporaba kompleksnih postopkov, IV-reševanje in raziskovanje 

problemov).  

  

Rahlo nižje od povprečja pa so se naši učenci izkazali pri nalogi, ki je preverjala: 

-Reševanje odprtih in zaprtih matematičnih problemov in razčlenjevanje problemske situacije. 

-Določevanje modusa in mediane za dane podatke. 

Pri nalogi za določevanje modusa in mediane so naši učenci spustili enote, ker je bilo v lanskem letu v 

navodilu v moderirani različici, naj se modus in mediana pišeta brez enot. Letos so naši učenci pravilno 

določili številčno vrednost, vendar zaradi manjkajoče enote, točk niso dobili. V prihodnjem šolskem 

letu bomo učence na nove zahteve predmetne komisije za matematiko opozorili. Rahlo nižji od 

povprečja so bili dosežki naših učencev pri reševanju besedilne naloge z uporabo enačbe. V prihodnjem 

šolskem letu bomo namenili več poudarka reševanju odprtih in zaprtih matematičnih problemov. 

  

Veseli nas pa, da so v letošnjem šolskem letu naši učenci visoko nad slovenskim povprečjem reševali 

besedilne naloge z odstotki, kajti prejšnja leta so bili rahlo pod slovenskim povprečjem. Visoko nad 

povprečjem so letos reševali tudi besedilne naloge z uporabo Pitagorovega izreka. V lanskem in 

letošnjem šolskem letu smo reševali vse zgoraj omenjene besedilne naloge z uporabo metode PV3P. 

Torej se je dodatno utrjevanje in uporaba bralnih učnih strategij obrestovala. 

  

V grafični predstavitvi dosežkov vseh učencev v Sloveniji na nacionalnem preverjanju znanja iz 

matematike so z barvami označena štiri območja. Učenci v zeleno obarvanem območju so dosegli nižje 

število odstotnih točk kot učenci v rumenem območju, učenci v modrem območju pa so dosegli višje 

število odstotnih točk v primerjavi z učenci v rdečem območju. Vsako območje označuje učence s 

podobnimi dosežki. V posamezno območje so razvrščene naloge, ki jih učenci uspešno rešujejo z veliko 

verjetnostjo (nad 65 %).  

V zelenem območju imamo na šoli dva učenca, v rumenem imamo sedem učencev, v rdečem pet 

učencev, v modrem pa šest učencev, kar predstavlja zgornji percentil učencev v državi.  

Pod zelenim območjem  so na šoli štirje učenci, nad zelenim in pod rumenim območjem dva učenca, 

torej štirje učenci imajo nižje znanje kot je opisano za zeleno  območje, dva učenca pa višje znanje. Nad 

rumenim in pod rdečim območjem imamo sedem učencev, nad rdečim in pod modrim območjem pa 

štiri učence. 

Učenci v zelenem območju izračunajo kvadratni koren popolnih kvadratov manjših števil, uporabljajo 

pravilo za deljivost z 10 in poznajo nasprotno vrednost racionalnega števila. Pretvarjajo med sosednjimi 

časovnimi enotami ter računajo z njimi. Uporabijo višino pri načrtovanju trikotnika. Iz preglednice 

preberejo ustrezni podatek. Prepoznajo pravilo zaporedja naravnih števil in zapišejo manjkajoči člen.  

  

Učenci:  

− izračunajo kvadratni koren popolnih kvadratov manjših števil (naloga 1. f);  
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− spoznajo in uporabljajo pravilo za deljivost z 10 (naloga 2. e);  

− iz prikaza razberejo podatek (naloga 3. a);  

− pretvarjajo med sosednjimi časovnimi enotami (večimenske enote v enoimenske in obratno) in 

računajo s količinami (nalogi 3. b in 3. c);  

− poznajo in uporabljajo višino pri načrtovanju trikotnika (naloga 5. a);  

− racionalnemu številu poiščejo nasprotno vrednost (naloga 6. a);  

− opazujejo vzorec, prepoznajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo (naloga 7.a.1).  

  

Iz grafične predstavitve je razvidno, da se državno povprečje nahaja v rumenem območju. Rumeno 
območje označuje skupino učencev, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov. 

 
Slika 1: Porazdelitev odstotnih točk pri matematiki na ravni države 

 
Učenci v rumenem območju odštevajo ulomke, decimalno število množijo s 100, uporabijo pravila za 

deljivost z 2 in s 5, zapišejo absolutno vrednost števila. Ekvivalentno preoblikujejo linearno enačbo z 

ulomki. Prepoznajo pravilo zaporedja racionalnih števil in zapišejo manjkajoči člen.  

  

Učenci:  

− seštevajo in odštevajo racionalna števila (naloga 1. b);  

− decimalna števila množijo in delijo s potenco števila 10 (naloga 1. c);  

− spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti z 2 in s 5 (nalogi 2. a in 2. c);  

− uporabljajo zakone o ohranitvi relacije enakosti pri reševanju linearnih enačb in jih utemeljijo (naloga 

4.b.1);  

− racionalnemu številu določijo absolutno vrednost (naloga 6. c);  

− prepoznajo pravilo v vzorcu in ga nadaljujejo (naloga 7.a.2);  

− opazujejo in prepoznajo pravilo v vzorcu in vzorec nadaljujejo (naloga 7.b.1).  
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 Slika 2: Porazdelitev odstotnih točk pri matematiki na ravni šole 

 

Povprečje  naše šole je nad rumenim in rahlo pred začetkom rdečega območja kar pomeni, da imajo 

v povprečju učenci na šoli znanja, značilna za zeleno in rumeno območje, izkazujejo z nekaj večjo 

verjetnostjo kot 65 % in nekaj znanj iz rdečega območja. Rdeče območje označuje skupino učencev, 

katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine dosežkov glede na preostale dosežke.  Učenci v 

rdečem območju seštevajo, odštevajo in delijo decimalna števila, določijo osnovo pri znani vrednosti 

potence in stopnji, uporabijo odstotni račun pri reševanju matematičnega problema iz vsakdanjega 

življenja. Odštejejo zmnožek vsote in razlike dveh členov ter seštevajo oz. odštevajo enočlenike. Rešijo 

linearno enačbo z ulomki in naredijo preizkus. Uporabijo Pitagorov izrek v enakokrakem trikotniku. 

Izračunajo aritmetično sredino. 

 Učenci:  

− seštevajo in odštevajo racionalna števila (naloga 1. a);  

− delijo dve decimalni števili in naredijo preizkus (naloga 1. d);  

− določijo aritmetično sredino (naloga 3. d);  

− izračunajo zmnožek vsote in razlike dveh danih členov ter kvadrat dvočlenika (naloga 4.a.2);  

− računajo z algebrskimi izrazi: seštevajo, odštevajo, množijo veččlenik z enočlenikom (naloga 4.a.3);  

− rešijo linearno enačbo z realnimi koeficienti in napravijo preizkus (nalogi 4.b.2 in 4.b.3);  

− poznajo Pitagorov izrek in ga uporabljajo pri računanju neznane dolžine stranice v pravokotnem 

trikotniku (naloga 5. d);  

− poznajo pojme: osnova, eksponent, potenca in vrednost potence (naloga 6. d);  

− povečajo dano količino oziroma jo zmanjšajo za p % (naloga 9.c.1).  

 

Modro območje označuje skupino učencev, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje 
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četrtine dosežkov glede na preostale dosežke. Učenci uporabijo pravilo za deljivost s 3, z 9 ter z 2 in s 
3 hkrati, zapišejo obratno vrednost števila in določijo korenjenec pri znani vrednosti kvadratnega 
korena. Izračunajo kvadrat dvočlenika. Načrtajo višino na krak enakokrakega topokotnega trikotnika. 
Z uporabo podatkov izračunajo višino stranske ploskve in ploščino plašča pravilne štiristrane piramide. 
Rešijo matematični problem iz vsakdanjega življenja. Določijo modus in mediano za dane podatke ter 
prepoznajo in zapišejo pravilo danega vzorca.  
  
Učenci:  

− spoznajo in uporabljajo pravila za deljivosti s 3, z 9 ter z 2 in s 3 hkrati (naloge 2. b, 2. d in 2. f);  

− določijo aritmetično sredino, modus in mediano za dane podatke (nalogi 3. e in 3. f);  

− izračunajo zmnožek vsote in razlike dveh danih členov ter kvadrat dvočlenika (naloga 4.a.1);  

− poznajo in uporabljajo višino pri načrtovanju trikotnika (naloga 5. b);  

− danemu ulomku določijo obratni ulomek (naloga 6. b);  

− izračunajo kvadratni koren popolnih kvadratov manjših števil (naloga 6. e);  

− prepoznajo pravilo v vzorcu, poiščejo posplošitev in zapišejo algebrski izraz (naloga 7.b.2);  

− rešijo odprte in zaprte probleme, razčlenijo problemsko situacijo in postavljajo raziskovalna 

vprašanja (nalogi 8.a.1 in 8.b.1);  

− rešujejo besedilne naloge z odstotki in pred računanjem ocenijo rezultat (tudi z uporabo žepnega 

računala, vendar brez neposredne uporabe tipke %) (naloga 8.a.2);  

− izračunajo p % od osnove naloga (naloga 8.b.2);  

− rešijo indirektne besedilne naloge (naloga 8. c);  

− uporabljajo Pitagorov izrek pri reševanju nalog o telesih (naloga 9.a.1);  

− uporabljajo obrazce za izračun površine in prostornine prizme, valja, piramide in stožca ter za 

računanje neznanih količin (naloga 9.a.2);  

− izračunajo ploščino plašča, površino in prostornino piramide ter stožca (direktne in indirektne naloge) 

(naloga 9.a.3);  

− primerjajo in urejajo po velikosti decimalna števila (naloga 9. b);  

− povečajo dano količino oziroma jo zmanjšajo za p % (naloga 9.c.2).  

  

Nad modrim območjem so označene naloge, ki niso tipične za nobeno od prej opisanih območij in jih 

v 65 odstotkih primerov ne rešijo niti učenci z najboljšimi dosežki. Te naloge reši manj kot tretjina 

najboljših učencev, to je učencev, ki so uvrščeni v modro območje.  

Učenci izračunajo vrednost izraza s potenco. Izmerijo velikost zunanjega kota enakokrakega 

topokotnega trikotnika. 

Učenci:  

− izračunajo vrednost potence (osnova je lahko celo število, ulomek, decimalno število ali kvadratni 

koren števila) (naloga 1. e);  

− razlikujejo pojma notranji in zunanji kot trikotnika (naloga 5. c).  

  

Iz grafa porazdelitve točk na šoli vidimo, da ima v devetem razredu le devet učencev nižji rezultat od 

slovenskega povprečja, vsi ostali pa višjega, od tega ima osemnajst učencev  nižji rezultat od 60% in 

štirje učenci od 30%. Razlika med šolskim in državnim povprečjem pa znaša 18,84 %. Osem učencev je 

doseglo več kot 80 % točk.  Dosežki pri nacionalnem preverjanju znanja iz matematike pri posameznem 

učencu so povečini primerljivi z njegovo zaključno oceno v devetem razredu pri matematiki. Z rezultati 

učencev smo zadovoljni. Učenci so se izkazali tudi pri nalogah, ki preverjajo višje taksonomske ravni 
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znanja, na kar imata gotovo vpliv zunanja in notranja diferenciacija pouka in vzpodbujanje učencev pri 

razvijanju njihovih močnih področij.  

  

Naloge na nacionalnem preverjanju znanja v rednem roku iz matematike ob koncu 3. obdobja so bile 

v večini dobro sestavljene in izbrane. Všeč so nam bile, ker so preverjale razumevanje, sklepanje in 

reševanje problemov, ter uporabo matematike v vsakdanjem življenju. Tudi navodila za vrednotenje 

so bila letos razumljiva in smiselna. Pripombo imamo le na nalogo, ki je preverjala določevanje mediane 

in modusa. V lanskem šolskem letu so zahtevali mediano in modus brez enot, letos pa z enotami.  

Saša Kopač Jazbec 

 

Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja iz slovenščine v 9. razredu, junij 2019 
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Iz grafa je razvidno, da povprečen učenec v državi sodi v rumeno območje. Osnovna šola Horjul sodi v 

območje tik za rumenim območjem, kar pomeni, da so naši učenci v večini pisali dobro. Tudi letos, v 

primerjavi z lani, je kar 7 učencev doseglo modro območje. 

  

ANALIZA GRAFA 

Iz grafa je razvidno, da 4 učenci naše šole dosegajo zeleno območje. Zelo območje kaže na naloge, ki 

jih je rešila večina učencev. Naloge zelenega območja, ki jih je uspešno rešila večina učencev in učenk 

(dobro so jih torej reševali tudi manj uspešni), so preverjale zmožnosti prve in druge taksonomske 

stopnje (znanje, razumevanje, uporaba) in minimalne standarde po UN. 

V zelenem območju je šest nalog iz II. dela preizkusa: 

‒ v 2. nalogi so morali učenci določiti sporočevalčev namen; izbirali so med že ponujenimi odgovori; 

‒ 6. naloga je preverjala poimenovalno zmožnost, in sicer so morali učenci razložiti besedno zvezo 

multitalentiran primerek, ki se pojavi v izhodiščnem besedilu; 

‒ naloga 9. c je prav tako preverjala poimenovalno zmožnost učencev. Prevzeti besedi iz izhodiščnega 

besedila konstantno so morali pripisati domačo sopomenko; 

‒ naloge 9. a, 11 in 12. č so preverjale skladenjsko zmožnost. Pri nalogi 9. a so se morali učenci pravilno 

vprašati po podčrtanem prislovu, pri nalogi 11 so morali podčrtati prislovno določilo kraja, pri nalogi 

12. č pa so med že ponujenimi odgovori izbirali poved z enakim pomenom, kot je bila že zapisana. 
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Pet učencev ne dosega zelenega območja. Zanimivo je, da so med njimi ne samo učenci, ki imajo težave 

pri slovenščini, ampak tudi isti, ki imajo lepe ocene pri slovenščini. Tri naloge iz tega območja so naši 

učenci rešili pod slovenskim povprečjem, tri pa nad povprečjem. 

Območje nad zelenim področjem, vendar še pod rumenim, dosega 6 učencev. Ti učenci so dosegli 

rezultat, ki ne presega 50 %. 

  

V rumeno območje sodi 6 učencev. Naloge rumenega območja preverjajo zmožnosti druge taksonomske 

stopnje (razumevanje), naloga 14. A pa je preverjala tudi zmožnosti tretje taksonomske stopnje (analiza, 

sinteza). Po UN gre za minimalne standarde, pri tvorbni nalogi pa tudi za temeljne. 

V rumeno območje spada v I. delu preizkusa ena naloga, in sicer so morali učenci v 2. nalogi prepoznati, 

katera tema povezuje obe pesmi. 

V II. delu preizkusa je v rumenem območju ena naloga v celoti in ena delno: 

‒ v 5. nalogi so morali učenci razvrstiti dane podteme glede na to, kako si sledijo v intervjuju; 

‒ naloga 14. A je preverjala učenčevo zmožnost tvorjenja enogovornih neumetnostnih besedil. Učenci 

so morali v zaokroženem besedilu na kratko predstaviti Gojmirja Lešnjaka Gojca. 

  

Naloge iz rumenega območja so naši učenci reševali tako: dve nalogi nad slovenskim povprečjem, eno 

pa pod slovenskim povprečjem. 

  

Štirje učenci sodijo v območje nad rumenim, vendar še ne dosegajo rdečega območja. 

  

V rdeče območje sodijo 4 učenci. Naloge rdečega območja so preverjale zmožnosti prve in druge 

taksonomske stopnje (znanje, razumevanje in uporaba). Izjema je naloga 3. a iz I. dela, ki je preverjala 

zmožnosti tretje taksonomske stopnje (analiza in sinteza). Naloge rdečega območja preverjajo po UN 

minimalne standarde. Izjemi sta naloga 3. a v I. delu in 3. naloga v II. delu, ki preverjata tudi temeljne 

standarde.  

V rdeče območje v I. delu preizkusa sodi ena naloga delno: v nalogi 3. a so morali učenci dokazati svojo 

recepcijsko zmožnost tako, da so izrazili svoje doživljanje, razumevanje in vrednotenje pesmi ter da so 

v pesmi poiskali pesniška sredstva in jih poimenovali. 

V II. delu preizkusa je v rdečem območju šest nalog, dve v celoti in štiri delno: 

‒ 3. naloga: Učenci so morali z dvema primeroma iz izhodiščnega besedila utemeljiti trditev, da je 

uvodni del intervjuja napisan subjektivno; 

‒ 7. naloga je preverjala, ali so učenci razumeli izpisani del izhodiščnega besedila; 

‒ naloga 8. A je preverjala učenčevo razumevanje izhodiščnega besedila in obenem njegovo zmožnost 

tvorjenja krajšega enogovornega neumetnostnega besedila; 

‒ naloga 9. b je preverjala učenčevo metajezikovno zmožnost, in sicer so morali učenci določiti, v katero 

besedno vrsto spada podčrtana beseda (prislov); 
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‒ naloga 12. a je preverjala skladenjsko zmožnost. Učenci so morali napisati, kako se vprašamo po 

podčrtanem delu povedi (po dopustnem odvisniku); 

‒ naloga 13. a je preverjala poimenovalno zmožnost. Učenci so morali razložiti, kaj pomenita dani 

besedi v izhodiščnem besedilu (pilovci, pilovka). 

  

Štiri naloge, ki sodijo v rdeče območje so naši učenci reševali nad slovenskim povprečjem, 3 pa pod 

povprečjem. 

  

V območje med rdečim in modrim območjem sodi en učenec naše šole. 

 V modro območje letos sodi kar 7 učencev, kar je dober dosežek. Naloge, ki so v modrem območju, so 

bile v I. delu druge in tretje taksonomske stopnje (razumevanje, analiza, sinteza, vrednotenje),  naloge 

v II. delu preizkusa pa so prve taksonomske stopnje (npr. naloge 1, 10, 12. b, 12. c) ali druge. Večina 

nalog je preverjala minimalne standarde, naloga 12. c pa temeljne standarde. V modrem območju je bilo 

letos veliko nalog. 

V I. delu preizkusa so v modrem območju tri naloge v celoti in dve delno: 

‒ naloga 3. B se je nanašala na jezikovno pravilnost (slovnično in pravopisno pravilnost ter slogovno 

ustreznost), krajše tvorbne naloge; 

‒ 5. naloga je preverjala zmožnost razumevanja književnega besedila (»Kdo je nagovorjen v pesmi 

Ona?«); 

‒ 6. naloga je preverjala razumevanje pesmi Ona, in sicer ločevanje glavnih motivov/pesemskih slik od 

stranskih glede na sporočilnost besedila; 

‒ 7. naloga je preverjala razumevanje posameznih prvin besedila. Učenci so morali s svojimi besedami 

pojasniti, kaj pomenita izpisana verza; 

‒ naloga 8. A je preverjala zmožnost tvorjenja krajšega, zaokroženega besedila. Učenci so morali 

sintetizirati spoznanja o pesemskih besedilih in oblikovati vrednostno sodbo. 

  

Razveseljiv je podatek, da so naši učenci samo eno nalogo, ki sodi v modro območje, iz tega dela 

preizkusa reševali pod slovenskim povprečjem, vse ostale pa nad njim, nekatere celo zelo nad 

povprečjem. 

  

V II. delu preizkusa so v modrem območju tri naloge v celoti in štiri delno: 

‒ 1. naloga: Učenci so morali določiti dva ključna podatka iz besedila oz. morali so prepoznati vlogo 

oseb v intervjuju; 

‒ 4. naloga je preverjala razumevanje besedne zveze (naslova) in njene povezave z vsebino izhodiščnega 

besedila; 

‒ 10. naloga je preverjala skladenjsko zmožnost učencev. Ti so morali dopolniti poved z oblikovno 

pravilnimi besedami (sklanjanje); 
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‒ naloga 12. b je preverjala metajezikovno zmožnost. Učenci so morali poimenovati vrsto odvisnika; 

‒ naloga 12. c je preverjala skladenjsko zmožnost. Učenci so morali zloženo poved strniti v skladenjsko 

pravilno enostavčno poved; 

‒ nalogi 8. B in 14. B sta se nanašali na jezikovno pravilnost krajše tvorbne naloge. 

  

Ugotavljam, da so učenci 1. in 10. nalogo iz II. dela preizkusa (naloge sodijo v modro območje) reševali 

pod slovenskim povprečjem, vse ostale, torej 5 nalog, pa nad slovenskim povprečjem, kar je še vedno 

dober rezultat. 

  

Naloge nad modrim območjem so preverjale zmožnosti na prvi in drugi taksonomski stopnji (znanje, 

razumevanje, uporaba). Preverjajo minimalne in temeljne standarde po UN. Nad modrim območjem na 

naši šoli ni nobenega učenca. 

V I. delu preizkusa so nad modrim območjem tri naloge v celoti in ena delno: 

‒ v 1. nalogi so morali učenci prepoznati, ali sta izhodiščni pesmi lirski ali epski, in svojo izbiro 

utemeljiti; 

‒ 4. naloga je preverjala, ali učenci razumejo vlogo ponavljanja verza odkar vem zanjo kot pesniškega 

sredstva v umetnostnem besedilu; 

‒ naloga 8. B se je nanašala na jezikovno pravilnost tvorbne naloge, povezane s primerjavo obeh 

izhodiščnih pesmi; 

‒ 9. naloga je preverjala literarnozgodovinsko znanje oz. poznavanje slovenskih avtorjev, katerih 

obravnava je obvezna po UN, njihovih del in literarnega obdobja, v katerem so delovali. 

V II. delu preizkusa je nad modrim območjem ena naloga delno: 

‒ naloga 13. b je preverjala pravopisno zmožnost učencev, in sicer njihovo znanje o rabi velike/male 

začetnice. 

Učenci so morali utemeljiti pravilnost zapisa z malo začetnico dveh občnih imen (pilovci in pilovka), 

nastalih iz lastnega imena. 

  

Nad slovenskim povprečjem so pri nalogah: 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08 A, 1.08 B, 2.03, 2.04, 2.05, 2.08 

A, 2.08 B … skupno torej 20 nalog. 

 

V I. delu preverjanja so to naloge, ki obsegajo naslednje standarde znanja: 

− najde bistvene prvine književnega besedila 

− izrazi svoje doživljanje, razumevanje posameznih prvin besedila 

− najde in presodi vlogo pesniškega sredstva 

  

V II. delu preverjanja so to naloge, ki obsegajo naslednje standarde znanja: 

− uvrstitev besedila med objektivna in subjektivna besedila 
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− razloži besedne zveze iz prebranega besedila 

− določi podteme/ključne besede 

− sprašuje po danih delih povedi 

− k dani besedi doda sopomenko 

− pretvorba zložene povedi v enostavčno poved 

   

Pod slovenskim povprečjem so pri nalogah: 1.01, 1.02, 1.03 A, 1.03 B, 1.09, 2.01, 2.02, 2.06, 2.07 … 

skupno torej 13 nalog. 

  

V I. delu preverjanja so to naloge, ki obsegajo naslednje standarde znanja: 

− izrazi temo izhodiščnega besedila 

− razlikuje med lirsko in epsko pesmijo 

− pozna, razume in uporablja literarnovedne izraze 

  

V II. delu preverjanja so to naloge, ki obsegajo naslednje standarde znanja: 

− določi sporočevalčev namen 

− razloži besedne zveze iz prebranega besedila 

− obnovi del besedila 

− besede razvrsti v besedne vrste 

− dopolni povedi s pomensko in oblikovno pravilnimi besedam 

  

SKLEP 

Besedila, ki so jih letos izbrali za izhodiščna besedila na nacionalnem preverjanju znanja, sta bili dve 

umetnostni in eno neumetnostno. Učenci so jih ovrednotili kot besedila, ki jih nagovarjajo, se jim zdijo 

zanimiva in ne preveč zahtevna za razumevanje, predvsem neumetnostno besedilo jim ni povzročalo 

težav. Iz rezultatov je tudi razvidno, da so najbolje reševali tiste naloge, ki so bile povezane z 

neumetnostnim besedilom.  

Umetnostni besedili sta bili dve pesmi. Pri reševanju nalog, povezanih s tema dvema besediloma, so 

imeli težave pri razlikovanju med lirsko in epsko pesmijo, določitvi teme pesmi, pri iskanju pesniških 

sredstev ter predvsem pri vrednotenju in doživljanju pesmi. Zaradi tega bomo v prihodnje pri pouku 

slovenščine več časa namenili temu, kako učenci doživljajo neko pesem, ali besedilo iz kakšne druge 

književne zvrsti, kako bi jo ovrednotili, in vse navedeno bodo poskušali tudi zapisati. Pesmi bomo torej 

bolj poglobljeno obravnavali. Pokazalo se je tudi, da imajo še vedno težave pri nalogah, ki preverjajo 

njihovo literarnozgodovinsko znanje, npr. poimenovanje slovenskih avtorjev, njihovih in literarnih 

obdobij, ne glede na to, da v 9. razredu spoznavamo časovno po vrsti književna obdobja, značilnosti 
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obdobij in njihove predstavnike. Tudi temu bo treba v prihodnje pred pisanjem nacionalnega preizkusa 

znanja nameniti še nekaj časa. 

  

Pri neumetnostnem besedilu se je pokazalo, da imajo naši učenci še vedno težave s funkcionalno 

(uporabno) pismenostjo ne glede na to, da v vseh letih učenja slovenščine namenjamo res veliko časa 

temu. Tako imajo še vedno težave pri razbiranju in izpisovanju ključnih oziroma bistvenih podatkov iz 

besedila. Le najuspešnejši učenci zmorejo svoje odgovore ustrezno utemeljevati na podlagi 

izhodiščnega besedila ter jih nato samostojno zapisati. V prihodnje bo treba torej še veliko delati na 

njihovi funkcionalni pismenosti.  

  

Učenci imajo še vedno težave pri tvorjenju jezikovno pravilnih besedil, in sicer so izgubljali veliko točk 

pri nalogah, kjer se je upoštevala tudi jezikovna pravilnost (torej da je besedilo skladenjsko, pravopisno 

itd. pravilno zapisano). Menim, da je ta težava povezana tudi s tem, da učenci ne berejo dovolj pozorno 

navodil in so predvsem osredotočeni na to, da bodo zapisali pravilen odgovor, ne pa toliko na to, kako 

(torej jezikovno ustrezno) ga bodo zapisali. 

  

Menim, da smo lahko zadovoljni z rezultati, saj so naši učenci nad slovenskim povprečjem. Prav tako 

se je tudi letos kar 7 učencev uvrstilo v modro območje, v katerem je bilo največ nalog, in so jih naši 

učenci tudi zelo uspešno reševali. 

Zapisala Cirila Šramel 

 

Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja iz fizike v 9. razredu  

Nacionalnega preverjanja znanja iz fizike ob koncu 3. obdobja se je v šolskem letu 2018/2019 udeležilo 

36 učencev 9. razreda OŠ Horjul. Ena učenka iz 9. b razreda se nacionalnega preverjanja znanja iz 

tretjega predmeta ni udeležila. 

  

Povprečno število odstotnih točk v preizkusu znanja učencev iz fizike na ravni šole znaša 71,30 %. 

Povprečno število odstotnih točk v preizkusu znanja učencev iz fizike na ravni države znaša 63,82 %. 

Povprečni dosežek pri fiziki na šoli je za 7,48 % višji od povprečja v državi.  

  

Standardni odklon kaže razpršenost odstotnih točk okrog povprečnega števila odstotnih točk v 

preizkusu znanja. Na ravni države znaša 17,16, na ravni šole pa 14,91. Iz slednjih podatkov lahko 

ugotovimo, da je vrednost standardnega odklona na ravni šole nižja kot na ravni države. Torej je 

razpršenost okrog povprečja nižja na šoli, kot na ravni države, kar nam pove, da so podatki na šoli bolj 

zgoščeni. Večino nalog so naši učenci v povprečju reševali bolje kot je povprečje posamezne naloge na 

ravni države.  

  

Nadpovprečni smo bili pri nalogah z naslednjimi cilji. Učenec: 

• ve, da obstajajo zbiralne in razpršilne leče. Različne leče razvrsti med zbiralne in razpršilne; 
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• ugotovi, ali so sile, ki delujejo na telo, v ravnovesju; razume, da telo miruje ali pa se giblje 

premo in enakomerno, če so sile na telo v ravnovesju; 

• zna izmeriti prostornino negeometrijskih teles. Odčita vrednost tudi iz analognih merilnih 

instrumentov; 

• izračuna tlak kot količnik sile in ploščine, na katero deluje sila pravokotno. Opredeli tlak kot 

količnik sile in ploščine, na katero deluje sila pravokotno; 

• opredeli moč kot količnik dela in časa, v katerem je delo opravljeno. V računskih primerih 

uporabi enačbo za računanje moči; 

• uporabi enačbo za računanje hitrosti; 

• nariše graf, ki prikazuje odvisnost poti od časa, z njega prebere podatke, ga razloži in razume, 

katero vrsto gibanja predstavlja; s poskusi usvoji, da je hitrost količnik poti in časa. Grafično 

prikaže in razloži odvisnost poti od časa pri enakomernem gibanju; 

• razloži pojme zvezda, planet, satelit, komet, meteor, galaksija ipd.; 

• spozna, da svetilo lahko oddaja svetlobo na vse strani, in opredeli pojme svetilo, osvetljeno 

telo, svetlobni curek, senca; 

• spozna nekaj oddajnikov zvoka (npr. glasilke, strune, radijski zvočnik) in sprejemnik zvoka 

(uho); 

• s poskusi razišče, kako se svetloba odbija od telesa, in analizira potek svetlobnega žarka pri 

odboju na ravnem zrcalu; 

• opredeli pojma opazovano telo in okolica;  

• uporabi pripravo za merjenje sil; 

• ugotovi primere, pri katerih sta dve sili enaki, in poišče dani sili nasprotno enako silo; 

• s poskusom ugotovi, da je raztezek vzmeti premo sorazmeren s silo, ki deluje na vzmet, in ga 

zato lahko uporabimo kot mero za velikost sile; 

• s primerjavo gostot oziroma povprečnih gostot razloži, v katerih okoliščinah telo plava, lebdi 

ali potone; predstavi odvisnost količin z grafi, bere grafe in razume odvisnosti; 

• uporablja fizikalno znanje za razumevanje in pojasnjevanje vsakdanjih izkušenj in pojavov; 

opiše pojave, ki jih preučuje fizika, in uporabo fizike v vsakdanjem življenju, znanosti, tehniki, 

medicini; 

• usvoji, da je pospešek količnik spremembe hitrosti in časa; nariše graf, ki prikazuje odvisnost 

hitrosti telesa od časa, z grafa prebere podatke, graf razloži in razume, kakšno vrsto gibanja 

predstavlja graf; 

• uporabi enačbo za računanje pospeška. Analizira, kako se s časom spreminja hitrost pri 

enakomerno pospešenem gibanju; 

• uporabi enačbo za računanje spremembe potencialne energije; 

• razume in uporabi izrek o kinetični in potencialni energiji; 

• uporabi termometer za merjenje temperature; 

• načrtuje in izvaja preproste poskuse in raziskave, obdeluje podatke, analizira rezultate 

poskusov in oblikuje sklepe; 

• s poskusi spozna osnovne elemente električnega kroga in uporablja dogovorjene znake za 

njegovo risanje. Prepozna vzporedni in zaporedno vezavo elementov v električnem krogu; 

• s poskusom razišče in usvoji Ohmov zakon. Opiše električni upor kot lastnost porabnikov; 

• ve, da se zaradi večjega števila vzporedno vezanih porabnikov povečuje skupni tok skoznje ob 

stalni napetosti izvira. Uporabi zakonitost delitve toka pri vzporedno vezanih porabnikih. 
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Rahlo nižje od povprečja so se naši učenci izkazali pri nalogah z naslednjimi cilji. Učenec: 

• razloži primere, v katerih so spremembe notranje energije povezane s spremembo 

temperature; 

• razloži enoto svetlobno leto; 

• spozna, da svetilo lahko oddaja svetlobo na vse strani, in opredeli pojme svetilo, osvetljeno 

telo, svetlobni curek, senca; 

• predstavi odvisnost količin z grafi, bere grafe in razume odvisnosti; 

• analizira, kako se s časom spreminja hitrost pri enakomerno pospešenem gibanju; 

• s poskusi razišče zakonitosti električnega toka skozi zaporedno vezane upornike in zakonitosti 

porazdelitve napetosti na zaporedno vezanih upornikih; 

• prepozna vzporedno in zaporedno vezavo elementov v električnem krogu. Uporabi 

zakonitost delitve toka pri vzporedno vezanih porabnikih; 

• uporabi enačbo za računanje moči in električnega dela. Uporabi zakonitost delitve toka pri 

vzporedno vezanih porabnikih. 

 

V grafični predstavitvi dosežkov vseh učencev v Sloveniji na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike so 

z barvami označena štiri območja. Učenci v zeleno obarvanem območju so dosegli nižje število 

odstotnih točk kot učenci v rumenem območju, učenci v modrem območju pa so dosegli višje število 

odstotnih točk v primerjavi z učenci v rdečem območju. Vsako območje označuje učence s podobnimi 

dosežki. V posamezno območje so razvrščene naloge, ki jih učenci uspešno rešujejo z veliko 

verjetnostjo (nad 65 %).  

  

 
Slika 1: Porazdelitev odstotnih točk pri fiziki na ravni države 

  

V zelenem področju imamo na šoli 2 učenca, pod zelenim 4 učence, nad zelenim 2 učenca, v rumenem 

7 učencev, nad rumenim 5 učencev, v rdečem 7 učencev in v modrem področju 9 učencev.  
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Slika 2: Porazdelitev odstotnih točk pri fiziki na ravni šole 

  
Učenci v zelenem območju izkazujejo predvsem pomembno kompetenco uporabe preprostih grafov 
in enostavnih vsebin iz astronomije, sil in dela.  
Učenci z dosežki v tem območju uspešno rešujejo naloge, ki so po pričakovanju I. ali II. taksonomske 
stopnje. V tem območju uspešno rešujejo tudi preprosto nalogo III. taksonomske stopnje, kjer prek 
grafičnega zapisa odvisnosti napovejo stanje sistema. 
  
Učenci v zelenem območju: 

• razložijo primere, v katerih so spremembe notranje energije povezane s spremembo 
temperature; 

• uporabijo enačbo za računanje hitrosti; 
• narišejo graf, ki prikazuje odvisnost poti od časa, z njega preberejo podatke, ga razložijo in 

razumejo, katero vrsto gibanja predstavlja; s poskusi usvojijo, da je hitrost količnik poti in 
časa; 

• razložijo enoto svetlobno leto; 
• razložijo pojme zvezda, planet, satelit, komet, meteor, galaksija ipd.; 
• spoznajo, da svetilo lahko oddaja svetlobo na vse strani, in opredelijo pojme svetilo, 

osvetljeno telo, svetlobni curek, senca; 
• spoznajo nekaj oddajnikov zvoka (npr. glasilke, strune, radijski zvočnik) in sprejemnik zvoka 

(uho); 
• uporabijo pripravo za merjenje sil; 
• s primerjavo gostot oziroma povprečnih gostot razložijo, v katerih okoliščinah telo plava, 

lebdi ali potone; predstavijo odvisnost količin z grafi, berejo grafe in razumejo odvisnosti; 
• predstavijo odvisnost količin z grafi, berejo grafe in razumejo odvisnosti; 
• analizirajo, kako se s časom spreminja hitrost pri enakomerno pospešenem gibanju; 
• uporabijo enačbo za računanje pospeška. Analizirajo, kako se s časom spreminja hitrost pri 

enakomerno pospešenem gibanju; 
• načrtujejo in izvajajo preproste poskuse in raziskave, obdelujejo podatke, analizirajo 

rezultate poskusov in oblikujejo sklepe; 
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• s poskusi raziščejo zakonitosti delitve toka skozi vzporedno vezane porabnike, spreminjanje 
toka skozi izvir, če se število vzporedno vezanih porabnikov povečuje, in primerjajo napetost 
izvira z napetostjo na porabnikih; uporabijo enačbo za računanje moči in električnega dela. 

  

Posredno smo izmerili še, da učenci z dosežki v zelenem območju: 

• vedo, da se svetloba pri prehodu iz snovi v snov v nobenem primeru ne lomi pod negativnim 
kotom, čeprav ne vedo zanesljivo, ali se lomi ali se širi po prehodu nemoteno; 

• vedo, da Sončev mrk ne more nastati ob Luninem prvem ali zadnjem krajcu, čeprav ne vedo, 
ali je ob Sončevem mrku mlaj ali ščip. 

 
Z grafične predstavitve je razvidno, da se državno povprečje nahaja v rumenem območju. Rumeno 

območje označuje skupino učencev, katerih skupni dosežki določajo mejo med polovicama dosežkov. 

Učenci v rumenem področju z dosežki izkazujejo večje znanje kakor učenci v zelenem območju, 

predvsem nekoliko presenetljivo pravilno rešujejo tudi naloge, ki zahtevajo preprosto sklepanje in se 

uvrščajo med naloge III. taksonomske stopnje. Poleg nalog, povezanih s tlakom v tekočinah, uspešno 

rešujejo naloge seštevanja vzporednih sil in poznajo enoto za prostornino. Morda je še najbolj 

presenetljivo, da za razliko od učencev rdeče skupine uspešno rešijo kar nekaj nalog, kjer je potrebno 

vsaj enostavno sklepanje. 

  
Povprečje naše šole sega v rumeno področje, kar pomeni, da v povprečju učenci na šoli znanja, 

značilna za rumeno območje, izkazujejo z verjetnostjo 65 %. Iz opisa dosežkov lahko sklepamo, da pri 

fiziki tipični učenci na naši šoli s 65% verjetnostjo: 
• znajo izmeriti prostornino negeometrijskih teles; 
• ugotovijo primere, pri katerih sta dve sili enaki, in poiščejo dani sili nasprotno enako silo; 
• s poskusom ugotovijo, da je raztezek vzmeti premo sorazmeren s silo, ki deluje na vzmet, in 

ga zato lahko uporabimo kot mero za velikost sile; 
• usvojijo, da je pospešek količnik spremembe hitrosti in časa; narišejo graf, ki prikazuje 

odvisnost hitrosti telesa od časa, z grafa preberejo podatke, graf razložijo in razumejo, 
kakšno vrsto gibanja predstavlja graf; 

• uporabijo enačbo za računanje pospeška. Analizirajo, kako se s časom spreminja hitrost pri 
enakomerno pospešenem gibanju; 

• razumejo in uporabijo izrek o kinetični in potencialni energiji; 
• uporabijo termometer za merjenje temperature. 

 
Rdeče območje označuje skupino učencev, katerih skupni dosežki določajo mejo zgornje četrtine 

dosežkov glede na preostale dosežke. Učenci v tem območju uspešno rešujejo preproste računske 

naloge, osnove geometrijske optike, kinematike in dinamike ter vsebin naravoslovja. Glede na učence 

rumenega in zelenega območja kažejo malo boljše razumevanje osnovnih fizikalnih zakonitosti in zvez 

med posameznimi količinami.  

Uspešnost učencev rdečega območja v povezavi s taksonomskimi stopnjami nalog kaže, da ti uspešneje 

»uporabljajo« znanje od učencev zelenega in rumenega območja, saj je večina dodatnih nalog, ki jih 

rešijo glede na prej omenjeni skupini, II. taksonomske stopnje. Zanimivo je, da ne rešujejo uspešno 

nobene dodatne naloge III. taksonomske stopnje. 

  

Učenci v rdečem območju: 

• ugotovijo, ali so sile, ki delujejo na telo, v ravnovesju; razumejo, da telo miruje ali pa se giblje 
premo in enakomerno, če so sile na telo v ravnovesju; 

• opredelijo moč kot količnik dela in časa, v katerem je delo opravljeno; 



                                                                              Letno poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Zavoda OŠ Horjul v šolskem letu 2017/2018 
 

60 

 

• usvojijo, da so vzvod, škripec in klanec preprosta orodja; 
• s poskusi raziščejo, kako se svetloba odbija od telesa, in analizirajo potek svetlobnega žarka 

pri odboju na ravnem zrcalu; 
• uporabljajo fizikalno znanje za razumevanje in pojasnjevanje vsakdanjih izkušenj in pojavov; 

opišejo pojave, ki jih preučuje fizika, in uporabo fizike v vsakdanjem življenju, znanosti, 
tehniki, medicini; 

• uporabijo enačbo za računanje spremembe potencialne energije; 
• s poskusi spoznajo osnovne elemente električnega kroga in uporabljajo dogovorjene znake za 

njegovo risanje; prepoznajo vzporedno in zaporedno vezavo elementov v električnem krogu; 
• s poskusi raziščejo zakonitosti delitve toka skozi vzporedno vezane porabnike, spreminjanje 

toka skozi izvir, če se število vzporedno vezanih porabnikov povečuje, in primerjajo napetost 
izvira z napetostjo na porabnikih; prepoznajo vzporedno in zaporedno vezavo elementov v 
električnem krogu. 

 

Modro območje je območje 10 odstotkov učencev z najvišjimi dosežki v celotni populaciji. Učenci z 

dosežki v tem območju uspešno rešujejo večino nalog in kažejo razumevanje fizikalnih zakonitosti 

pojavov. Izpostaviti velja, da edini relativno uspešno rešujejo naloge iz vzporedne vezave porabnikov v 

električnem krogu. Uspešno rešujejo naloge in kažejo znanje zahtevnejših vsebin iz vesolja, sil in tlaka, 

gibanja in elektrike. 

  

Učenci uspešno rešujejo naloge vseh taksonomskih stopenj, vendar so tudi med nalogami, ki jih ne 

rešujejo uspešno, naloge vseh treh taksonomskih stopenj. Zanimivo je, da so po eni strani med šestimi 

nalogami, ki jih niti učenci iz te skupine ne rešujejo uspešno, kar tri I. taksonomske stopnje. Po drugi 

strani so med nalogami, ki jih učenci te skupine rešujejo uspešno, glede na skupino učencev rdeče 

skupine, skoraj vse (razen dveh) naloge II. taksonomske stopnje. Značilna razlika je, da so med temi 

nalogami težje računske ali konceptualne naloge. 

  

Učenci v modrem območju: 

• izračunajo tlak kot količnik sile in ploščine, na katero deluje sila pravokotno; 
• spoznajo, da svetilo lahko oddaja svetlobo na vse strani, in opredelijo pojme svetilo, 

osvetljeno telo, svetlobni curek, senca; 
• s poskusi raziščejo zakonitosti električnega toka skozi zaporedno vezane upornike in 

zakonitosti porazdelitve napetosti na zaporedno vezanih upornikih. 

   

Z rezultati naših učencev smo zadovoljni. Naloge na nacionalnem preverjanju znanja iz fizike ob koncu 

3. obdobja so bile ustrezno sestavljene in izbrane.  

 

Zapisala: Vesna Brezar



   

 

   

 

PROJEKTI V OŠ 

NASLOV PROJEKTA NIVO VODJA PROJEKTA 

Šolska shema sadja in zelenjave Evropski projekt Mirica Založnik Simončič 

Zdrava šola Republiški projekt Petra Peternel 

Otroški parlament:  

Šola in šolski sistem 
Republiški projekt Marjeta Požru Krstić 

Tradicionalni slovenski zajtrk Republiški projekt Mirica Založnik Simončič 

Gasbena pravljica Večletni projekt Natalija Rus 

 

a) Šolska shema sadja in zelenjave 

Naša šola je bila tudi v šolskem letu 2018/19 vključena v Šolsko shemo -  sadja in zelenjave. Odločili smo se 

za delitve v obdobju od septembra do meseca maja. Sadje in zelenjava sta bila v tem obdobju razdeljena 

enkrat tedensko – ob sredah oz. ob dnevih, ko so bili v šoli prisotni vsi razredi. Ta ukrep dodatno popestri 

šolske jedilnike in dodatno navaja učence k čim bolj raznovrstnemu uživanju sadja in zelenjave, zato se bomo 

tega posluževali tudi v prihodnje. V omenjenem obdobju sta bila sadje in zelenjava na voljo po malici. Učenci 

so predvidoma zaužili 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. Prav tako so anketni 

vprašalnik reševali ob koncu šolskega leta   

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. V ta namen smo porabili vsa sredstva, ki šoli pripadajo.  

 

M. Založnik Simončič  

b) Zdrava šola 

Rdeča nit v letošnjem šolskem letu je DUŠEVNO ZDRAVJE, GIBANJE IN PREHRANA. 

Učiteljice razredne stopnje smo v letošnjem letu izvajale aktivne odmore in smo bile vključene v projekt 365 

dni migajmo vsi. Prav tako smo izvajali 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. 

Skrbeli smo tudi za ekološke vsebine: zbirali smo star papir, pokrovčke, ločeno smo zbirali odpadke. 
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Tudi letos smo sodelovali v projektu Varno s Soncem. Eno uro oddelčne skupnosti smo namenili tej temi ter 

učencem razdelili zgibanko. 

Vsebine povezane z Zdravo šolo (Zdrava šola, Zdrava prehrana, Umivamo roke, Hrup, Varno s Soncem …) smo 

predstavili na panoju Zdrave šole. 

 Petra Peternel 

 

c) Otroški parlament: Šola in šolski sistem 

V šolskem letu 2018/2019 so otroški parlamenti potekali 29. leto, pod pokroviteljstvom Zveze prijateljev 

mladine Slovenije. Tema ŠOLA IN ŠOLSKI SISTEM je bila izbrana na nacionalnem otroškem parlamentu v 

šolskem letu 2017/2018 in je potekala 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.  

Dva učenca sta se udeležila regijskega otroškega parlamenta. 

V sodelovanju s šolsko skupnostjo je bila tudi letos izvedena priprava časovne kapsule ob sprejemu 

prvošolcev v šolsko skupnost – nadaljevanje z akcijo, začeto v predlanskem šolskem letu. 

V sodelovanju s šolsko skupnostjo smo sodelovali pri dnevu odprtih vrat Občine Horjul, v okviru katerega so 

se vsi učenci 7., 8. in 9. razreda ter predstavniki šolske skupnosti in šolskega otroškega parlamenta seznanili 

z delovanjem Občine Horjul. Mladi predstavniki so tudi v delavnicah oblikovali vizijo občine skozi oči mladih 

in se preizkusili v vlogi občinskih svetnikov na občinski seji. 

Za prihodnje šolsko leto je bila kot osrednja tema otroških parlamentov izbrana nova dveletna tema: Moja 

poklicna prihodnost. 

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). Letos smo se, po priporočilih, še prav posebej potrudili, saj smo otrokom ponudili bio kruh, 

bio maslo, bio mleko, jabolka lokalnega pridelovalca. Čebelarji Čebelarskega društva Dolomiti pa so že peto 

leto sponzorji medu tako v šoli, kot tudi v vrtcu, za kar smo jim zelo hvaležni.   

Omenjeni projekt poteka tudi v vrtcu, kjer so po zajtrku otroke obiskali čebelarji in jim o svojem delu veliko 

povedali.    

V šoli smo na ta dan izvedli le zajtrk, vse ostale spremljevalne dejavnosti pa smo zaradi lažje izvedbe izvedli 

že 8. 11. 2018, ko 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. Izdelali so plakate na temo zdrava prehrana, 

prehranske piramide v različnih jezikih in naredili čebelnjake iz slanega testa. V avli šole je učence pričakal 

model krave, kjer so se učenci preizkusili v molži.  
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Ob tem so izdelali na omenjene teme tudi plakate, pisali pesmice, pregovore o hrani ... Dan so zaključili z 

razstavo izdelkov v jedilnici.  

Povabili smo tudi naše dobavitelje, ki so na stojnicah v jedilnici predstavili svoje izdelke. 

 Hiša medu Božnar nam je na stojnici predstavila različne vrste medu, različnih okusov. Učenci so si ob tem 

izdelali svojo svečko iz čebeljega voska. Bio pekarna B-forma nam je predstavila različne vrste bio kruha in 

svojih krušnih izdelkov (buhtelj z domačo eko marmelado). Pekarna Vita Activus d.o.o. oz. pekarna Deveta 

vas je predstavila svoje obarvane (rdeče, zelene, rumene in črne)  bio bombete in svoje ostale izdelke. Vsi 

omenjeni izdelki so bili na voljo, da jih učenci  poizkusijo in se z njimi posladkajo. 

Na stojnicah so bili na voljo tudi probiotični jogurti, ter sadje in zelenjava. Vse dogajanje na šoli so si ogledali 

tudi vrtčevski otroci. Povabili smo dr. Lucijo Čevnik, predavateljico in svetovalko s področja (telesne) 

samopodobe in čutne vzgoje, ki je učencem 7., 8. in 9. razreda predstavila problematiko negativne telesne 

samopodobe pri otrocih in mladostnikih, pasti medijskega vpliva in izpostavila najpogostejše vzroke, ki 

privedejo do motenj hranjenja. 

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. 

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. 

 Mirica Založnik Simončič  

• Glasbena pravljica 

Glasbeni projekt bo praviloma izpeljan v šolskem letu 2019/ 2020. 

Mentorica: Natalija Rus 

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. Marca smo obiskali našo občino, kjer smo predstavili vizijo prihodnosti občine Horjul skozi oči 

mladih. Organizirali smo  tudi ples v maskah. 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  

Bralna značka  

Tudi v šolskem letu 2018/2019 je potekalo branje za Bralno značko. Učenci razredne stopnje so Bralno značko 

opravili pri svojih razredničarkah, učenci predmetne stopnje pa so se v času odprtja s knjižničarko pogovarjali 

o knjigah, ki so jih prebrali. Učenci predmetne stopnje so morali prebrati pet proznih del in deklamirati eno 
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pesem na pamet. Knjige so si sami izbrali, objavljen pa je bil tudi seznam priporočene literature. Priznanja za 

opravljeno Bralno značko je prejelo 193 učencev, trije učenci iz 7. a razreda so opravili bralno značko še za 

eno leto nazaj. 7 učencev je pridno bralo knjige vseh devet let osnovne šole in so postali zlati bralci, dobili so 

knjižno nagrado ter so bili nagrajeni z izletom v Benetke. Bralna značka se je zaključila 2. aprila na mednarodni 

dan knjig za otroke, ko so bili vsi “značkarji” vabljeni na pravljico in sladoled v knjižnico. Za to priložnost so 

učenci obeh petih razredov posneli avdiovideo poslanico o pomenu branja knjig, ki jo je napisal litovski 

pisatelj Kestutis Kasparavičius.  

Polona Končar 

ŠOLSKE PRIREDITVE  

Bazar 

V mesecu novembru so se začeli učenci skupaj z učitelji pripravljati na šolski bazar. Po razredih in pri 

interesnih dejavnostih so izdelovali različne izdelke in voščilnice, ki so jih konec novembra predstavili 

staršem in ostalim krajanom Horjula na Novoletnem bazarju. Ob tem dogodku so učenci s pomočjo učiteljev 

pripravili tudi novoletno prireditev. Zbrali so okoli 1600 evrov prostovoljnih prispevkov, ki so bili namenjeni 

šolskemu skladu. 

Janja Haler 

 

Ob slovenskem kulturnem prazniku smo v sredo, 7. februarja 2019,  s proslavo obeležili obletnico smrti 

našega pesnika Prešerna. Učenci so recitirali njegove pesmi. Ker pa kultura niso le njegove pesmi in ker 

kultura niso sploh le pesmi, smo prisluhnili tudi različnim glasbenim inštrumentom, saj so se nam z različnimi 

skladbami predstavili učenki, ki obiskujejo glasbeno šolo. V veznem tekstu pa smo spoznali življenje in delo 

Franceta Prešerna, pobližje pa smo spoznali tudi, kdo so bili ljudje, ki so pomembno vplivali na njegovo 

življenje. 

Natalija Kogovšek 

 

Devetošolci so ob zaključku osnovnošolskega šolanja pripravili kulturni program, ki so ga predstavili na valeti, 

14. 6. 2019. Nastopali so številni glasbeniki, šolski ansambel in plesalci. Prireditev so pričeli in končali z 

zborom, v katerem so nastopili vsi devetošolci. Odplesali so venček družabnih plesov in se poveselili ob glasbi 

s starši in učitelji. Doživeli so prijetno slovo od osnovne šole, ki jim bo ostal v lepem spominu. 

Saša Kopač Jazbec, Natalija Rus 

 

Zadnjo prireditev v tem šolskem letu smo pripravili na zadnji šolski dan, in sicer v ponedeljek, 24.  junija 2019. 

Nastopali so učenci prve triade (1.r, 2.r in 3.a) s pevskimi in plesnimi točkami in učenci obeh pevskih zborov.  

V uvodnem delu smo v kratkem predstavili vzrok in pomen praznika državnosti. Prireditev smo poimenovali 

Potovanje okrog sveta, saj smo pripravili točke z različnih delov sveta in tako proslavili prihajajoče počitnice. 

Prireditev je povezovalo več otrok 2.a razreda, ki so ponazarjali potujoči vlak.  

Ob koncu prireditve nas je nagovorila gospa ravnateljica, nam zaželela prijetne počitnice in skupaj z mentorji 

so se tri učenke vpisale v zlato knjigo, saj so se visoko uvrstile na tekmovanjih na državni ravni. 

Irena Leskovar in Irena Čadež 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 

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

Opravljene so bile naslednje dejavnosti: 

  

1. UČENJE IN POUČEVANJE 
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• 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, izvedba presejanja in obravnave 

učencev 1. razreda v manjših skupinah 

• 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 gluhe in naglušne Ljubljana, Center IRIS 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 postopka identifikacije nadarjenih učencev v 4. in 9. razredu 

• izvedba delavnic za pripravo in evalvacijo 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, sodelovanje pri pripravi in evalvaciji letnega delovnega načrta, 

razvojnega načrta in spremljanja kakovosti šole 

  

3. TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ UČENCEV 

• individualno svetovalno delo z učenci z osebnimi težavami - podpora osebnostnemu razvoju in 

vključenosti v skupine vrstnikov, pogovori s starši 

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

Vič in že navedene) pri urejanju ustrezne pomoči učencem, ki jo potrebujejo 

• mentorstvo šolskemu otroškemu parlamentu 

  

4. ŠOLANJE 

• informiranje in sodelovanje z učitelji in starši v zvezi s poklicno orientacijo (urejanje dokumentacije, 

informiranje) 

• poklicno svetovanje učencem 9. razreda 

• sodelovanje z vsebinami karierne orientacije pri dveh roditeljskih sestankih v 9. razredu  

• urejanje dokumentacije za vpis učencev 9. razreda v srednje šole 
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• sodelovanje pri organizaciji predstavitve srednjih šol (6. tržnice poklicev) skupaj s sosednjimi 

osnovnimi šolami 

• koordinacija sodelovanja učencev s posebnimi potrebami, vključenih v projektu Prehod mladih s 

posebnimi potrebami na trg dela 

• opravljanje vloge namestnika za NPZ: priprava izvedbenega načrta NPZ, priprava in hranjenje 

dokumentacije, obveščanje 

• vpis bodočih prvošolcev, informiranje staršev, urejanje prepisov 

• izvedba roditeljskega sestanka za starše 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 smo celo leto organizirali in načrtovali šolsko prehrano.  

Šola je organizirala:  

•  obvezno malico za vse učence,  

• kot dodatno ponudbo pa zajtrk, kosilo in popoldansko malico,  

• dietno prehrano.  

Šolska kuhinja je zagotavljala 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.  

Prilagajali smo se tudi individualnim potrebam učencev, ki so potrebovali dietno prehrano. Zanje smo kuhali 

posebej in ob tem sodelovali 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 smo 

upoštevali naslednja merila ustreznosti:  

a) letni čas, sezonska živila,  
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b) kvaliteta živil in cena,  

c) način in čas razdeljevanja hrane,  

d) kuhinjske kapacitete,  

e) fiziološke potrebe učencev,  

f) prehrambene navade učencev,  

g) raznolikost obrokov,  

h) biološko in energijsko vrednost živil,  

i) količinski optimum,  

j) navodila strokovnih služb.  

Vzpodbujali smo zdravo prehranjevanje z vključevanjem svežega sadja in zelenjave, vzdrževanje ustreznega 

hranilnega in energijskega ravnovesja obrokov, nudili zadostno količino pijač itd. 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 smo 

se, da je šolska prehrana kvalitetna in raznovrstna. Pomembno nam je bilo, da hrana zadovolji fiziološke 

potrebe otrok, zato smo si prizadevali narediti čim bolj pester jedilnik.  

Jedilniki so bili objavljeni na stalnih oglasnih deskah na šoli in na spletni strani šole.  

Tako kot vsa leta doslej smo si tudi v šolskem letu 2018/2019 prizadevali pripravljati za otroke zdravo in 

uravnoteženo prehrano. Učencem je bilo v času kosila na voljo sadje, kruh, ostanki malice in voda. Učenci so 

uživali hrano kulturno v ustreznih higienskih pogojih in si tako pridobivali zdrave navade prehranjevanja, za 

to so poskrbeli tudi dežurni učenci in učitelji.  

Zaradi vse pogostejših močnih alergij na posamezne alergene v hrani smo že leta  2012 prepovedali vnos 

hrane v šolo. Učenci so lahko prinašali le jabolko (sadje ali zelenjavo) in vodo. Vse to je veljalo tudi za dneve 

dejavnosti. Ukrep je vplival tudi na navajanje na zdrave prigrizke, saj so učenci predvsem na dejavnosti 

prinašali velike količine nezdravih prigrizkov (sladkarije, bomboni, čips, razne gazirane pijače, tudi energetske 

napitke...). 

Za boljši vpogled in pridobitev povratne informacije o zadovoljstvu učencev in staršev s šolsko prehrano smo 

v začetku šolskega leta izvedli anketo o šolski prehrani. Starši so bili  v več kot 95% zadovoljni s ponudbo 

prehrane v šoli.   

Pri organizaciji prehrane smo upoštevali 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. Predavanje je izvedla Dr. Lucija Čevnik, ki je spregovorila o samopodobi mladostnikov 

in prehranskih odklonih pri mladostnikih (anoreksija, bulimija).  

Na šoli so potekale dejavnosti ob dnevu tradicionalnega slovenskega zajtrka (8. In 16. 11. 2018)  

Šola je bila vključena v projekt promocije medu slovenskih čebelarjev.  

Tudi letos smo bili vključeni v izvajanje šolske sheme sadja in zelenjave, ki je ukrep skupne kmetijske politike 

EU v sektorju sadja in zelenjave. Na voljo je bilo dodatno sadje 1-krat tedensko od septembra do junija. Ta 

ukrep je še dodatno popestril šolske jedilnike in dodatno navajal učence, k čim bolj raznovrstnemu uživanju 

sadja in zelenjave. V omenjenem obdobju je bilo sadje na voljo po malici. Učenci so ga zaužili med odmori do 

konca pouka.   
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Uravnoteženo prehrano in okusne obroke v kuhinji šole so pripravljale: Darja Pečevnik, Mateja Velkavrh in 

Veronika Trček. Organizatorka šolske prehrane je bila Mirica Založnik Simončič, ki je v sodelovanju s 

kuharskim osebjem in HACCP timom vodila šolsko prehrano.  

Za doseganje želenih ciljev so morali HACCP sistem upoštevati in so bili zanj odgovorni vsi zaposleni v kuhinji. 

Nadzor nad ustrezno kvaliteto in količino prehrane je izvajal NLZOH. Pobude in predloge so dajali učenci preko 

šolske skupnosti, starši preko Sveta staršev.  

 

Shema šolskega sadja in zelenjave  

Naša šola je bila tudi v šolskem letu 2018/2019 vključena v Šolsko shemo. Odločili smo se za delitve v obdobju 

od 1. 9. 2018 do 15. 6. 2019. Sadje in zelenjava sta bila razdeljena enkrat tedensko – ob sredah oz. ob dnevih, 

ko so bili v šoli prisotni vsi razredi. Ta ukrep je še dodatno popestril šolske jedilnike in dodatno navajal učence, 

k čim bolj raznovrstnemu uživanju sadja in zelenjave. V omenjenem obdobju sta bila sadje in zelenjava na 

voljo po malici. Učenci so ju 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 smo namenili pozornost tudi izobraževalnim dejavnostim, ki so potekale preko celega leta. Omenjene 

vsebine so bile obravnavane v okviru pouka, na izbranih tematskih sestankih oddelčnih skupnosti, ob tem so 

izdelali različne izdelke. Starši pa so bili seznanjeni na roditeljskih sestankih ter na 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.  

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, ki je letos zaradi lažje organizacije potekal 

8. 11. 2018.  

Učenci so obravnavali teme:  
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• 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 ...   

Za učence 7., 8. in 9. razreda smo organizirali predavanje »Spodbujanje in utrjevanje pozitivne (telesne) 

samopodobe mladih«.  

Dan smo zaključili z razstavo izdelkov v jedilnici. V času malice pa so si učenci v jedilnici ogledali tudi kratek 

film z omenjeno tematiko.  

Mirica Založnik Simončič  

 

Prehrana v vrtcu  

V VVE pri OŠ Horjul smo organizirali in načrtovali prehrano za 161 otrok.  

V kuhinji vrtca smo pripravljali 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.  

Pripravljali smo tudi obroke za zunanje odjemalce. Poleg tega smo pripravljali malico in tople obroke za 

zaposlene.  

Prilagajali smo se tudi individualnim potrebam otrok, ki so potrebovali dietno prehrano. Zanje smo  kuhali 

posebej in ob tem sodelovali s starši, ki so bili zadovoljni, da je njihov otrok jedel skupaj z vrstniki. Dietno 

prehrano lahko uveljavljajo starši otrok na podlagi zdravniškega potrdila lečečega 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 smo 

upoštevali 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) prehrambene navade učencev,  

g) raznolikost obrokov,  

h) biološko in energijsko vrednost živil,  

i) količinski optimum,  

j) navodila strokovnih služb.  

Vzpodbujali smo zdravo prehranjevanje z vključevanjem svežega sadja in zelenjave, vzdrževanje ustreznega 

hranilnega in energijskega ravnovesja obrokov, nudili zadostno količino pijač itd. Vzpodbujali smo kulturno 

prehranjevanje, skrbeli 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. Trudili smo se, da je bila prehrana kvalitetna in 
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raznovrstna. Pomembno nam je bilo, da zadovolji fiziološke potrebe otrok, zato smo si prizadevali narediti 

čim bolj pester jedilnik.  

Jedilniki so bili objavljeni na stalnih oglasnih deskah v vrtcu in na spletni strani vrtca.  

Tako kot vsa leta doslej smo si tudi v šolskem letu 2017/2018 prizadevali pripravljati za otroke zdravo in 

uravnoteženo prehrano. Učenci so uživali hrano kulturno v ustreznih higienskih pogojih in si tako pridobivali 

zdrave navade prehranjevanja.  

Za boljši vpogled in pridobitev povratne informacije o zadovoljstvu otrok in staršev s prehrano v vrtcu smo v 

začetku šolskega leta izvedli anketo o vrtčevski prehrani. Starši so bili s ponujeno prehrano v 93% zadovoljni.  

Pri organizaciji prehrane smo upoštevali 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 in sicer o mladostnikovi samopodobi v povezavo s prehranskimi boleznimi 

(anoreksija, bulimija).  

V vrtcu smo načrtovali tudi druge dejavnosti povezane s prehrano:  

• dan sadja in zelenjave,  

• kostanjčkov piknik,  

• bučijada in ob tem dogodku pripravljene različne jedi iz buč,  

• tradicionalni slovenski zajtrk.  

V okviru načrtovanih dejavnosti so v posameznih skupinah občasno pripravili kakšno jed, kaj spekli in seveda 

z veseljem poskusili.  

Uravnoteženo prehrano in okusne obroke v kuhinji vrtca so pripravljale: Francka Jereb, Majda Marolt in 

Bernarda Verbič. Organizatorka šolske prehrane je bila Mirica Založnik Simončič, ki je v sodelovanju s 

kuharskim osebjem in HACCP timom vodila šolsko prehrano.  

Za doseganje želenih ciljev so morali HACCP sistem upoštevati in so bili zanj odgovorni vsi zaposleni v kuhinji. 

Nadzor nad ustrezno kvaliteto in količino prehrane je izvajal NLZOH. Pobude in predloge so dajali starši preko 

Sveta staršev.  

 

Mirica Založnik Simončič 

KNJIŽNICA IN UČBENIŠKI SKLAD 

V šolskem letu 2018/19 smo skušali bolj redno nabavljati knjige, saj se tudi učenci bolj redno oglasijo v 

knjižnici, če vedo, da lahko v knjižnici pričakujejo novosti.  

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 konca junija 2019 je vpisanih skoraj 

10.000 enot gradiva, nevpisano je ostalo še gradivo iz priročne knjižnice, učiteljsko gradivo ter gradivo iz vrtca. 

Izposoja v Cobissu poteka nemoteno. 

Pri opremljanju gradiva z nalepkami so bili v veliko pomoč posamezni delavci šole in učenci - prostovoljci; 

tako je delo lahko potekalo veliko hitreje. 

V juniju sem v Cobiss vpisala tudi vse učbenike iz učbeniškega sklada, ki si jih bodo tako učenci v prihodnjih 

letih izposojali v Cobissu. 
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 Izvajala sem dejavnosti po LDN:  

• opravljanje Bralne značke; 

• sodelovanje v projektu “Nacionalni mesec skupnega branja” s ciljem spodbujanja bralne kulture in bralne 

pismenosti; 

• noč v knjižnici; 

• razstave gradiva ob mednarodnih dnevih in akcijah; 

• sodelovanje v akciji Mednarodna izmenjava knjižnih kazalk; 

• seznanjanje z novostmi v šolski knjižnici; 

• obisk pisateljice Majde Koren. 

Med letom sem uvedla nekaj aktivnosti s ciljem spodbujanja branja: 

• ura pravljic; 

• knjižničar za 1h (učenci so se v času jutranjega varstva učili izposoje v knjižnici in urejenosti le-te); 

• avdiovideo interpretacija poslanice ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, ki so jo posneli učenci 5. 

razredov. 

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 so se izvajale naslednje medpredmetne povezave: 

ODDELEK PREDMETI IZVAJALEC VSEBINA 

7. a, b 
TIT, MAT, LUM, 

ZGO 
Jazbec, Jagodic Gradovi in mreže teles 

8. a MAT, TJA 
Kopač Jazbec, Hlade, Jurić, 

Videčnik, Zavec 
Večkotnik ND 

7. a, b MAT, TIT, LUM 
Jurić, Kopač Jazbec, Sovre, 

Istenič 
Preslikave, TD 

8. a 
BIO, KEM, ZGO, 

LUM,  TIT 
Haler, Jagodic, Sovre, 

Istenič 

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

zbirka, evolucija, les 

7. a, b 
ZGO, NAR, GEO, 

TIT, ŠVZ 
Haler, Jagodic, Istenič, 

Končan 

Logarska dolina, ND, 

Kulturna dediščina na solčavskem, 
Marija Terezija, živalstvo in 
rastlinstvo Logarske doline, 

oglarstvo, pohod po Logarski dolini 

7. a, b TIT, NAR Istenič, Haler 
Bistra – pogoni in Komunalno 
podjetje Vrhnika, ekologija. 

8. in 9. razred 
NPH, SPH, SLJ, ZGO, 

GEO 
Založnik, Jagodic, 

Kogovšek, Šramel, Dolenc 
Bela Krajina 
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Načrt medpredmetnega sodelovanja družboslovnega aktiva 2018/2019 

V šolskem letu 2018/2019 so se izvajale naslednje medpredmetne povezave: 

ODDELEK PREDMETI IZVAJALEC 
VSEBINA 

 

7. a 
TJA, GEO, ZGO, 
MAT, BIO, SLJ, 
GUM 

Jagodic, Kogovšek, Rus Ljudska pesem doma in po svetu 

9. TJA, psihologinja Požru Krstić, Zavec, Videčnik Poklici – govorni nastop 

8. a TJA, MAT 
Kopač Jazbec, Jurić, Hlade, 
Videčnik, Zavec  

ND Večkotnik 

9. SLJ, GEO, ZGO Jagodic, Kogovšek Ljudska pesem doma in po svetu 

8. 
LVZ, GVZ, SLJ, 
GEO, ZGO 

Jagodic, Kogovšek, Rus Ljudska pesem doma in po svetu 

7., 8., 9. SLJ, GVZ Kogovšek, Rus 
Uglasbena dela slovenskih avtorjev 
(Strniša, Jenko) 

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 vsebinski in terminski plan dela v šolskem letu 

2018/2019, ki ga je s spretnim prilagajanjem novim okoliščinam, uspešno izvedla.  

 

Člani smo se v šolskem letu sestali 8-krat. Vsak član je vsaj 1-krat prišel na vrsto za pisanje zapisnika. Zaključno 

poročilo Komisije za kakovost OŠ Horjul za šolsko leto 2018/2019 in osnutek načrta dela Komisije za kakovost 

OŠ Horjul za šolsko leto 2019/2020 bosta predstavljena na uvodni pedagoški konferenci v avgustu 2019 ter 

na Svetu staršev in na Svetu šole septembra 2019.   

 

Zapisala: Barbara Buh 
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VVE 

 

Ob oblikovanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 smo se odločili, da prednostne naloge in 

cilje, ki smo si jih zastavili v letu 2012/2013 razvijamo naprej. Tako smo na sestanku Komisije za kakovost 

pregledali oblike evalvacije posameznih nalog in ciljev in določili kako poteka evalvacija, prve ugotovitve in 

načrt za delo naprej.  

  

Na januarskem srečanju smo se pogovorili tudi o kakovosti vrtca z vidika izvajanja vodenih dejavnosti v 

naravnem okolju.  

Na sestanku KZK smo pregledali preglednice za evalvacijo s pomočjo katerih strokovne delavke ocenijo 

izvajanje prednostnih nalog in ciljev za svojo skupino, ta poročila pa bo potem vodja Komisije za kakovost 

združila v skupno poročilo.  

Razpravljale smo tudi o prednostnih nalogah in ciljih za naslednje šolsko leto. Smo mnenja, da nadaljujemo z 

zastavljenimi nalogami in cilji, izdelamo primerjavo stanja glede na prejšnje leto..  

Strinjamo se, da je gibanje v predšolskem obdobju izrednega pomena, zato z nalogami in cilji  s področja 

gibanja nadaljujemo. V pomoč nam bo tudi projekt Mali sonček.  

Aktivnosti na področju jezika smo v vseh teh letih dobro vpletli v naš vsakdan. Vsaka skupina izvaja vsaj en 

projekt za spodbujanje branja in vzgojiteljice so mnenja, da bodo projekte še naprej izvajali saj so bili lepo 

sprejeti tako s strani otrok, kot tudi staršev.  

Naravne danosti in lega našega vrtca nam ponujata veliko gibanja v naravi, kar je za otroke velika prednost. 

V naravno okolje želimo prenesti velik del izvajanja vzgojnih dejavnosti. Odločile smo se, da v prihodnjem 

šolskem letu naprej razvijamo ti dve področji - gibanje in naravo. Kazalniki za evalvacijo področja narave 

ostajajo enaki, kot lani. Izdelane imamo tabele, v katerih strokovni delavci spremljajo število vzgojnih 

dejavnosti po posameznih vzgojnih področjih, izvedenih v naravnem okolju, izven vrtca.  

Sedaj, ko smo naredili evalvacijo ugotavljamo, da se je število dejavnosti izvedenih v naravnem okolju precej 

povečalo, kar je tudi naš cilj. 

  

Zapisala: Andreja Naglič Kumer 



   

 

   

 

POROČILA RAZREDNIKOV 

Predmetnik: 

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

PREDMET ŠTEVILO UR POSAMEZNEGA PREDMETA TEDENSKO 

Slovenščina      5  3,5 4,5 

Matematika      4 4 4 4 

Angleščina 2 2 2 2 3 4 4 3 3 

Likovna vzgoja      1  1 1 

Glasbena umetnost  2   1,5 1 1 1 1 

Spoznavanje okolja          

Družba          

Geografija      1 2 1,5 2 

Zgodovina      1 2 2 2 

Državljanska in domovinska 

vzgoja ter etika 
      1 1  

Fizika        2 2 

Kemija        2 2 

Biologija        1,5 2 

Naravoslovje      2 3   

Narav. in tehnika          

Teh. in tehnologija      2  1  

Gospodinjstvo      1,5    

Športna vzgoja      3   2 

Izbirni predmet 1        1 2 

Izbirni predmet 2        1 1 

Izbirni predmet 3         1 

Oddelčna skupnost        0,5 0,5 

       

Št. predmetov         14 

Tedenska obveznost         30 

Št. tednov pouka         32 

   

 ŠTEVILO  DNI  POSAMEZNIH  DEJAVNOSTI  LETNO 

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

KULTURNI DNEVI   4 3  3 3 3 3 

NARAVOSLOV. DNEVI   3 3  3 3 3 3 

TEHNIŠKI DNEVI   3 4  4 4 4 4 

ŠPORTNI DNEVI   5 5  5 5 5 5 

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

Razrednik: Marija Kovač 

Število dečkov:  11       Število   deklic: 11         Skupaj: 22 

Obisk pouka:  95, 99% 

Število opravičenih izostankov:  739     Število neopravičenih izostankov: 0       Skupaj  : 739 

Realizacija pouka v urah in v %:   764 ur,     99,22% 

 

 SLJ MAT SPO A1  LUM GUM DRU NIT 

št. ur po predmetniku 210 140 105 70 70 70   

št. realiziranih ur 210 138 103 70 72 69   

v % 100 98,57 98,09 100 102,85 98,57   

         

 GOS ŠPO Skupaj      

št. ur po predmetniku  105 770      

št. realiziranih ur  102 764      

v %  97,14 99,22      

Ure individualne in skupinske pomoči 

UČITELJ PREDEMET 

ŠTEVILO 

UČENCEV Z 

UČNIMI 

TEŽAVAMI 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

TEDENSKO/LETNO 

REALIZACIJA 

UR 

Marija Kovač SLJ 3  0,5/17,5 11 (62,85%) 

Marija Kovač MAT 3   7 (40%) 

     18 (102,85%) 

Dodatni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Marija Kovač SLJ 15 0,5/17,5 7 (40%) 

Marija Kovač SPO 15  4 (22,85%) 

Marija Kovač MAT 16  8 (45,71%) 

    19 (108,57%) 

Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Marija Kovač SLJ 3 0,5/17,5 10 (57,14%) 

Marija Kovač MAT 3  8 (45,71%) 

    18 (102,85%) 
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Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Lutkovni krožek Irena Čadež 4 

Elementarne igre Marija Kovač 12 

Lego 1 P. Peternel 6 

Likovni krožek Maja Prebil 5 

OPZ N.Rus 8 

Planinski krožek Marjeta Oblak 4 

Ročna dela Mojca Potrebuješ 1 

Klekljanje  M. Poženel 0 

Šolski eko vrt Helena Leskovec 0 

Pravljični krožek Irena Leskovar 3 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 

DOSEŽKI 

BRONAST

A 

SREBRN

A 

ZLAT

A 

Vegovo priznanje 16 6 / / 

Tekmovanje v RJI 
22 (priznanje za 

sodelovanje) 
/ / / 

Bralna značka 22 (20 opravilo) / / / 

Kresnička 14 4 / / 

Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije 

obdelav 
1 1 1  

POROČILO RAZREDNIKA O USPEHU 1. a   

V oddelku je bilo 22 otrok. Za nami je prvo šolsko leto. Učenci so se že vključili v skupino in se v šoli bolj ali 

manj dobro počutijo. Delo v razredu je potekalo po učnem načrtu. Uspešno smo izvedli  vse dneve dejavnosti. 

Vsi učenci so opravili športno-vzgojni karton. Snov je  predelana in utrjena. Vsi učenci so dosegli standarde 

znanja in tako napredujejo v drugi razred. V oddelku je bilo 6 učencev, ki so dosegali visoko raven temeljnih 

standardov znanja na več različnih področjih. 20  učencev je opravilo bralno značko.  

Pri dodatnem pouku  smo se ukvarjali s pravljico Maček Muri, se pripravljali na  naravoslovno tekmovanje 

Kresnička in matematično tekmovanje Kenguru. Bronasto priznanje na naravoslovnem tekmovanju Kresnička 

so dosegli 4 učenci. Bronasto priznanje na matematičnem tekmovanju Kenguru je doseglo 6 učencev. Vsi 

učenci so sodelovali na tekmovanju v RJI in prejeli priznanja za sodelovanje. Učenec 1.a  je osvojil 1. mesto 

na regijskem  in 3. mesto na državnem  tekmovanju iz konstruktorstva in tehnologije obdelav.  

Vsi učenci so bili vključeni v podaljšano bivanje, 6 učencev je koristilo šolski prevoz. 

Dopolnilni pouk je bil namenjen predvsem utrjevanju oz. dodatni razlagi snovi pri tistih učencih, kjer pri pouku 

ni bila usvojena. Pri ISP smo čas namenili pravilni artikulaciji besed (sičniki, šumniki), grafomotoričnimi vajami 

in vajami pozornosti. 3 učenci so DOP in ISP obiskovali redno, nekateri pa po potrebi. V  marcu smo s šolsko 

psihologinjo izvedli tudi presejalno testiranje zaznavno - motoričnih sposobnosti učencev prvega razreda. Po 

analizi rezultatov smo oblikovali skupino, ki bi potrebovala dodaten trening. Štirje učenci so bili vključeni v  

skupinico. Trening se je začel izvajati konec aprila in je potekal enkrat tedensko. Dva učenca težje sledita 

pouku.  
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Medpredmetne povezave so potekale vsakodnevno, saj je bil pouk podprt z medpredmetnim delovnim 

zvezkom. V medgenaracijskih povezavah smo sodelovali z obema 5. razredoma. 

Bralno pismenost smo razvijali z različnimi dejavnostmi preko celega šolskega leta in dosegli dobre rezultate. 

Ob vstopu v šolo je bilo zaznano veliko nespoštljive medsebojne komunikacije. Učenci so se med seboj 

zmerjali z žaljivkami, se posmehovali drug drugemu in tudi fizično obračunavali med seboj. Težave smo 

reševali z različnimi socialnimi, družabnimi, elementarnimi igrami in s pogovori o počutju posameznika v dani 

situaciji. Ker so nekateri učenci za svoje vedenje potrebovali tudi vidno podporo, smo uvedli tudi barvanje 

gosenice. Napredek je bil opazen, potrebno pa bo še veliko dela.  

Večina staršev je redno spremljala delo svojih otrok, njihovo napredovanje in počutje v šoli.  

Marija Kovač 

Tuj jezik angleščina 

Vsi učenci  v 1. razredu so obiskovali izbirni predmet angleščina. Učenje je potekalo na podlagi kratkih 

angleških zgodbic primernih za otroke za to starostno obdobje. Iz teh zgodbic se je nadgrajevalo učenje 

pesmic, besedišča, enostavnih jezikovnih struktur, igre vlog idr. Pri urah je bil poudarek predvsem na 

poslušanju in slušnem razumevanju, pa tudi na govornem sporočanju in sporazumevanju ter razvijanju 

motivacije za učenje tujih jezikov. Učenci so bili delavni, pri dejavnostih so radi sodelovali. Večjih vzgojnih 

težav ni bilo. Močno področje, s pomočjo katerega se hitro učijo so pesmi, gibalne igre, igre vlog in didaktične 

igre.   

Maja Prebil  

1. B razred 

Razrednik: Petra Mrzlikar 

Število dečkov: 11 Število deklic: 10 Skupaj: 21 

Obisk pouka:  

Število opravičenih izostankov: 884, število neopravičenih izostankov: 0 Skupaj: 884 

Realizacija pouka v urah in v %: 756 ur, 97,21% 

 SLJ MAT SPO A1  LUM GUM DRU NIT 

št. ur po predmetniku 210 140 105 70 70 70   

št. realiziranih ur 209 139 105 69 70 70   

v % 99,52 99,29 100,00 99,85 100,00 100,00   

         

 GOS ŠPO Skupaj      

št. ur po predmetniku  105 770      

št. realiziranih ur  104 766      

v %  99,05 99,48      

Ure individualne in skupinske pomoči 

UČITELJ 
PREDME

T 

ŠTEVILO UČENCEV Z 

UČNIMI TEŽAVAMI 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

TEDENSKO/LETNO 

REALIZACIJA 

UR 

Petra 

Mrzlikar 

MAT 

SLJ 
5 0 

0,5/17 

 

8 (44,44%) 

10 (55,55%) 
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Skupaj: 18 

(105,88%) 

Dodatni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Petra 

Mrzlikar SLJ 

 SPO 

MAT 

10 
0,5/17 

 

4 (23,52%) 

4 (23,52%) 

9 (52,94%) 

Skupaj: 17 

(100%) 

Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Petra 

Mrzlikar MAT 

SLJ 
5-7 

0,5/17 

 

9 (50%) 

9  (50%) 

skupaj:18 

(105,88%) 

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Lutkovni krožek Irena Čadež 3 

Elementarne igre Marija Kovač 8 

Lego 1 P. Peternel 6 

Likovni krožek M. Prebil 5 

OPZ N.Rus 6 

Planinski krožek M.Oblak 0 

Klekljanje  M. Poženel 0 

Šolski eko vrt Helena Leskovec 2 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA 
ŠTEVILO 

UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

  

  BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Vegovo priznanje 16 9 / / 

Tekmovanje v RJI 
21 (priznanje za 

sodelovanje) 
/ / / 

Bralna značka 21 (opravilo) / / / 

Kresnička 15 9 / / 

Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije 

obdelav 
0 / / / 

Poročilo o delu v razredu 

V 1. b razredu je 21 učencev (10 deklic in 11 dečkov). Učna snov je predelana in utrjena v skladu z učnim  

načrtom, vsi dnevi dejavnosti so realizirani. Vsi učenci napredujejo v 2. razred.   
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V oddelku je bilo 5 učencev, ki so dosegali visoko raven temeljnih standardov znanja na več različnih 

področjih. 

ISP in dopolnilni pouk je redno obiskovalo 5 učencev, občasno pa še dva. V mesecu maju in juniju so določeni 

učenci obiskovali trening zaznavno motoričnih sposobnosti za razvijanje pravilne tehnike branja in pisanja pri 

gospe Marjeti P. K. 

Pri dodatnem pouku  smo se ukvarjali s pravljico Maček Muri, se pripravljali na  naravoslovno tekmovanje 

Kresnička in matematično tekmovanje Kenguru. Bronasto priznanje na naravoslovnem tekmovanju Kresnička 

je doseglo 9 učencev. Bronasto priznanje na matematičnem tekmovanju Kenguru je doseglo 9 učencev. Vsi 

učenci so sodelovali na tekmovanju v RJI in prejeli priznanja za sodelovanje.  

Vsi učenci so uspešno opravili Športno vzgojni karton ter Bralno značko. 

Začeli smo z osnovami opismenjevanja, spoznali smo vse velike tiskane črke. Pet učencev je bralcev 

začetnikov. Pri matematiki smo spoznali števila do dvajset, z njimi smo seštevali in odštevali brez prehoda in 

s preštevanjem tudi s prehodom. Večina učencev je računala ob pomagalih (prstkih), izstopa nekaj otrok, ki 

so hitri in zanesljivi računarji.  

Večina učencev je bila vključenih v podaljšano bivanje, 8 učencev je bilo vozačev, dve deklici  in deček so 

redno odhajali domov po pouku.  V  maju smo s šolsko psihologinjo izvedli tudi presejalno testiranje zaznavno 

- motoričnih sposobnosti učencev prvega razreda. Po analizi rezultatov smo oblikovali skupino, ki potrebuje 

dodaten trening.  Štirje učenci so vključeni v  skupinico. Trening se je začel izvajati  maja in poteka enkrat 

tedensko. 

Starši so se udeleževali  pogovornih ur, roditeljskih sestankov  in razredne kulturne prireditve za starše. 

Učenci so bili pri vodenih dejavnostih, zlasti pouku, delavni in vodljivi, več težav so imeli ob manj usmerjenih 

dejavnostih.  

Petra Mrzlikar 

Tuj jezik angleščina 

Vsi učenci  v 1. razredu so obiskovali izbirni predmet angleščina. Učenje je potekalo na podlagi kratkih 

angleških zgodbic primernih za otroke za to starostno obdobje. Iz teh zgodbic se je nadgrajevalo učenje 

pesmic, besedišča, enostavnih jezikovnih struktur, igre vlog idr. Pri urah je bil poudarek predvsem na 

poslušanju in slušnem razumevanju, pa tudi na govornem sporočanju in sporazumevanju ter razvijanju 

motivacije za učenje tujih jezikov. Učenci so bili delavni, pri dejavnostih so radi sodelovali. Večjih vzgojnih 

težav ni bilo. Močno področje, s pomočjo katerega se hitro učijo so pesmi, gibalne igre, igre vlog in didaktične 

igre. 

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 zaznavno-motoričnega področju.  

Zapisala: Barbara Buh in Marjeta Požru Krstić 

2. A razred 

Razrednik: Irena Čadež 

Število  deklic: 8   Število dečkov: 10   Skupaj: 18 
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Obisk pouka:   94,70  % 

Število opravičenih izostankov: 849 

Število neopravičenih izostankov: 0    Skupaj: 849 

Realizacija pouka v urah in v :    799 ur,    99,30 %  

 SLJ MAT SPO A1  LUM GUM DRU NIT 

št. ur po predmetniku 245 140 105 70 70 70   

št. realiziranih ur 244 140 102 71 68 69   

v % 99,6 100 97,1 101,1 97,1 98,6   

         

 GOS ŠPO Skupaj      

št. ur po predmetniku  105 805      

št. realiziranih ur  105 799      

v %  100 99, 3       

Ure individualne in skupinske pomoči 

UČITELJ PREDEMET 
ŠTEVILO UČENCEV Z 

UČNIMI TEŽAVAMI 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

TEDENSKO/LETNO 

REALIZACIJA 

UR 

Irena 

Čadež 
LUM 

MAT 

SLJ 

 

0 

3 

5 

 

7 

0 

0 

 

0,5/17,5 

 

2 

2 
14 

SK: 100 % 

Dodatni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Irena Čadež 

 

 

SLJ 

SPO 

MAT 

12 

11 

12 

0,5/17,5 

 

3,5 

7 
7 

SK:100% 

Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Irena Čadež 

 

 

MAT 

SLJ 

SPO 

LUM 

 

3 

5 

0 

5 

 

0,5/17,5 

 

8 

8,5 

0 

1 

SK:100 % 

Interesne dejavnosti: 

Lutkovni krožek Irena Čadež 7 

ELI 1,2  Marija Kovač 4 

Lego 1 P. Peternel 3 

Likovni krožek Maja Prebil 0 

OPZ N.Rus 6 
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Planinski krožek M. Oblak 8 

Računalništvo Nik Hlade 2 

Klekljanje  M. Poženel 0 

Šolski eko vrt H. Leskovec 2 

Ustvarjalne delavnice Mojca Potrebuješ 1  

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Vegovo priznanje 11 5 / / 

Bralna značka 18 ( vsi osvojili) / / / 

Mehurčki 11 11 / / 

Kresnička 12  0 0 0 

Bober 11 (7 priznanj) 4 / / 

Beremo z MAVRIČNO RIBICO - razredna bralna značka za 

spodbujanje branja 
11 7 1 2+1 

Angleška bralna značka Epi Reading Badge  18   15 

 

Končno poročilo o uspehu  2. a razreda v šolskem letu 2018-19 

V 2. A razredu je 18 učencev; 8 deklic in 10 dečkov. Vsi učenci so dosegli temeljne ali višje standarde znanja 

in napredujejo v tretji razred.  Učna snov načrtovana za drugi razred je v celoti predelana in večinoma dobro 

utrjena. Izvedene so vse z LDN načrtovane dejavnosti, prav tako vse oblike pomoči.  

Učenci 2.a so lepo vodljiva in delovna skupina šolarjev, ki pri pouku kaže veliko interesa za spoznavanje novih 

vsebin. Veliko otrok je učno uspešnih ali zelo uspešnih na vseh področjih učenja. Pri nekaj učencih so se tekom 

leta začele kazati vrzeli v znanju, predvsem s področja jezika. Ti so bili vključeni v bralno skupino. Branje smo 

spodbujali z rednimi tedenskimi obiski knjižnice, kjer smo 10 do 15 minut tiho brali in z razredno bralno 

značko Beremo z Mavrično ribico, koder je sodelovala večina učencev.   

Razred so med seboj večinoma lepo povezana skupina, občasno se pojavljajo manjše skupine ločene po spolu, 

kar je pripisati predvsem njihovi razvojni stopnji. Preko leta so se med posameznimi dvojicami pojavili občasni 

manjši  konflikti, ki smo jih uspešno rešili s pogovorom in smo tako rasli v zrelo skupino drugošolcev. 

Razredničarka 2.a: Irena Čadež 

Tuj jezik angleščina 

Učenje tujega jezika v 2. razredu je potekalo na podlagi kratkih angleških zgodbic primernih za otroke za to 

starostno obdobje. Skozi različne, zanimive in večkrat poučne zgodbe smo se učili besedišča, pesmi, skozi igro 

vlog in didaktične igre pa tudi kratke jezikovne strukture. Pri učnih urah je bil poudarek na poslušanju in 

slušnem razumevanju, govornem sporočanju in sporazumevanju, dotaknili pa tudi razvijanja bralne in pisne 

zmožnosti. Učenci so bili sicer delavni in so pri dejavnostih radi sodelovali. Močno področje, s pomočjo 

katerega so se hitro učili, so pesmi, gibalne in didaktične igre. Sodelovali smo tudi pri angleški bralni znački 

Epi Reading Badge v mesecu marcu in bili zelo uspešni. 

Maja Prebil  
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2. B razred 

Razrednik: Mojca Potrebuješ 

Število dečkov:10     Število deklic: 8   Skupaj: 18 

Obisk pouka:   97% 

Število opravičenih izostankov: 358  Število neopravičenih izostankov: 0   

 SLJ MAT SPO A1  LUM GUM DRU NIT 

št. ur po predmetniku 245 140 105 70 70 70   

št. realiziranih ur 225 130 97 69 65 67   

v % 92 92 97 98,57 93 96   

         

 GOS ŠPO Skupaj      

št. ur po predmetniku  105 910      

št. realiziranih ur  96 837      

v %  91 92,9      

Ure individualne in skupinske pomoči 

UČITELJ PREDEMET 
ŠTEVILO UČENCEV Z 

UČNIMI TEŽAVAMI 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

TEDENSKO/LETNO 

REALIZACIJA 

UR 

Mojca 

Potrebuješ 

SPO 

MAT 

SLJ 

1  17,5 

18 

SLO:9 

MAT:9 

Dodatni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Mojca 

Potrebuješ 

 

SLJ 

 SPO 

MAT 

18 17,5 

18 

SLO 7 

MAT 7 

SPO 4 

Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Mojca 

Potrebuješ 

 

MAT 

SLJ 
4 17,5 

18 

SLO  9 

MAT 9 

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Lutkovni krožek Irena Čadež 0 

ELI 2, 3  Andreja Kobetič 5 

Lego 1 P. Peternel 4 

Likovni krožek Maja Prebil 1 

OPZ N.Rus 7 
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Planinski krožek M. Oblak 2 

Klekljanje  M. Poženel 2 

Ustvarjalne delavnice Mojca Potrebuješ 3 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Vegovo priznanje 14 10   

Tekmovanje v RJI    4 

Bralna značka 16  16   

Mehurčki 9 9   

Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije 

obdelav 
1 1   

Kresnička  6   

Bober 13 8 / / 

Angleška bralna značka Epi Reading Badge  16   15 

 

V 2. b razredu je 18 učencev, 10 dečkov in 8 deklic. Vsi učenci so uspešno zaključili šolsko leto. Razred je 

prijetna skupina, učenci so motivirani za učenje, so vedoželjni in radi sodelujejo pri pouku. Večinoma so 

samostojni pri delu.  

Večjih učnih težav ni bilo, občasno smo se ukvarjali z vzgojnimi težavami. V septembru je bilo izpeljano kratko 

predavanje za starše na temo branja in pisanja. V novembru smo s specialnimi pedagogi izvedli tudi 

presejalno testiranje učencev drugega razreda. Po analizi rezultatov smo oblikovali skupino, ki je potrebovala 

dodaten trening branja in pisanja. Štirje učenci so bili vključeni v bralno skupino. Vsi učenci berejo in vsi so 

osvojili tiskane in pisane črke. Nekateri še berejo zlogujoče, vendar se je pri ponovnem presajanju v juniju 

pokazalo, da jih večina bere z razumevanjem. Tudi nalogo, kjer se je preverjalo slušno pomnjenje, so dobro 

opravili.  

16 učencev je osvojilo bralno značko, 10 učencev je osvojilo priznanje iz matematike, 6 iz naravoslovja, iz 

logike 12, od tega 6 bronastih.  Sodelovali smo na šolskih proslavah, pripravili smo se tudi 2 igrici: lutkovno 

Zrcalce ter dramsko Žogica Nogica. Z njima smo nastopili za učence šole in za starše, z obema pa smo gostovali 

tudi v domu starejših občanov in v vrtcu. Obiskali so nas bodoči prvošolci, za katere smo pripravili program. 

Sestavili smo tudi razredno tematsko glasilo pravljic.  

Starši so se udeleževali  pogovornih ur, roditeljskih sestankov  in razredne kulturne prireditve za starše. 

Učenci so bili pri vodenih dejavnostih, zlasti pouku, delavni in vodljivi, več težav so imeli ob manj usmerjenih 

dejavnostih. Nekateri dečki so imeli težave z odnosi in v medsebojni komunikaciji. Probleme, ki so se pojavili, 

smo sproti reševali s strpnimi pogovori, pri katerih smo upoštevali temeljna načela komunikacije, o primernih 

in manj primernih oblikah reagiranja v določenih situacijah. Vključena je bila tudi šolska svetovalna služba. 

Učili smo se analizirati občutke v različnih bolj ali manj primernih oblikah vedenja ter sprejemati odgovornost 

in posledice za svoja dejanja. Deklice so se odlikovale po večji zrelosti in delavnosti. 

Mojca Potrebuješ 

 

Tuj jezik angleščina 

Učenje tujega jezika v 2. razredu je potekalo na podlagi kratkih angleških zgodbic primernih za otroke za to 

starostno obdobje. Skozi različne, zanimive in večkrat poučne zgodbe smo se učili besedišča, pesmi, skozi igro 

vlog in didaktične igre pa tudi kratke jezikovne strukture. Pri učnih urah je bil poudarek na poslušanju in 
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slušnem razumevanju, govornem sporočanju in sporazumevanju, dotaknili pa tudi razvijanja bralne in pisne 

zmožnosti. Učenci so bili sicer delavni in so pri dejavnostih radi sodelovali. Močno področje, s pomočjo 

katerega so se hitro učili, so pesmi, gibalne in didaktične igre. Sodelovali smo tudi pri angleški bralni znački 

Epi Reading Badge v mesecu marcu in bili zelo uspešni. 

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 do konca maja 2019 je specialna pedagoginja enkrat tedensko izvajala 

trening branja in pisanja s skupino učencev pri katerih je bil prepoznan zaostanek oz. zastoj na področju 

razvijanja veščine branja in pisanja. V maju 2019 je bilo izvedeno ponovno presejanje temeljnih znanj in 

veščin. Specialna pedagoginja, ki je izvajala treninga branja in pisanja v 2. razredu  in razredničarki 2. razreda 

so starše otrok, pri katerih je bilo zaznati vztrajanje težav, v juniju seznanili z ugotovitvami ter jim svetovale 

nadaljnje korake pomoči. 

 Barbara Buh  

3. A razred 

Razrednik:  Petra Peternel 

Število dečkov: 11   Število deklic: 6   Skupaj: 17 

Obisk pouka:  97% 

Število opravičenih izostankov:457    Število neopravičenih izostankov:0 Skupaj:  457 

Realizacija pouka v urah in v %:824ur, 98% 

 SLJ MAT SPO A1  LUM GUM DRU NIT 

št. ur po predmetniku 245 175 105 70 70 70   

št. realiziranih ur 242 173 105 70 67 68   

v % 98 98 100 100 95,7 97   

         

 GOS ŠPO Skupaj      

št. ur po predmetniku  105 840      

št. realiziranih ur  105 830      

v %  100 98      

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 

3 

5 

3 

1 

1 

1 

0/5/18 

2 

9 

7 

Dodatni pouk 



                                                                              Letno poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Zavoda OŠ Horjul v šolskem letu 2017/2018 
 

85 

 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Petra 

Peternel 

SLJ 

 SPO 

MAT 

7 

7 

7 

0,5/18 

6 

8 

4 

     

Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Petra 

Peternel 

MAT 

SLJ 

SPO 

5 

3 

3 

0,5/18 

7 

9 

2 

     

     

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Lutkovni krožek Irena  Čadež 2 

Elementarne igre Andreja Kobetič 7 

Lego 1 P. Peternel 5 

Likovni krožek Maja Prebil 4 

OPZ N.Rus 1 

Planinski krožek M. Oblak 3 

Klekljanje  M. Poženel 2 

Šolski eko vrt H. Leskovec 2 

 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Vegovo priznanje 7 5   

Mehurčki 5 (vsi dobijo priznanja)    

Bralna značka 14    

Kresnička 8 1   

Tekmovanje RJI 17 4  3 

Bober 10 3   

Angleška bralna značka Epi reading Badge  17  2 14 

Poročilo o delu v razredu 

V 3. a razredu je 17 učencev (9 deklic in 8 dečkov).  

Učna snov je predelana in utrjena v skladu z učnim  načrtom, vsi dnevi dejavnosti so realizirani. Vsi učenci 

napredujejo v 4. razred.   

V mesecu septembru je bil uspešno izveden plavalni tabor v Cerknem. Udeležili so se ga vsi učenci, ena učenka 

zaradi zdravstvenih razlogov ni plavala. 
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ISP in dopolnilni pouk so redno obiskovali trije učenci, občasno pa še dva.   Namenjena sta bila predvsem 

utrjevanju oziroma dodatni razlagi snovi, ki pri pouku ni bila usvojena (iskanje manjkajočega člena pri 

seštevanju in odštevanju, urjenju poštevanke, branju in razumevanju prebranega, poznavanju ure). 

Pri slovenščini je bil poudarek na bralnem razumevanju. Težave imajo učenci, ki še ne berejo tekoče. Branje 

smo spodbujali tudi z bralnimi listi, učenci s težavami pa so bili vključeni v skupino za bralni trening pri gospe 

Barbari Buh. Nekaj otrok ima še težave s pravopisom (velika začetnica, končna ločila, besede nagajivke). Nekaj 

učencev pa je zelo uspešnih pri samostojnih zapisih. 

Pri matematiki smo utrjevali poštevanko do avtomatizacije, ki so jo večinoma  vsi učenci usvojili. Utrjevali in 

ponavljali smo seštevanje in odštevanje do 100, iskanje manjkajočega člena, pisno seštevanje in odštevanje 

do 1000. 

 Ena učenka je v postopku za pridobitev odločbe. Imela je prilagoditve pri pouku ter pisnih preizkusih; 

podaljšan čas pisanja. 

V okviru dodatnega pouka smo se pripravljali na tekmovanja (Mednarodni matematični kenguru, tekmovanje 

Računanje je igra, tekmovanje v znanju naravoslovja Kresnička, tekmovanje  iz slovenščine Mehurčki ter 

računalniškem tekmovanju Bober). Bralno značko je opravilo 14 učencev. 

Vse probleme, ki so se pojavili, smo sproti reševali preko pogovora.  

Starši so se redno udeleževali pogovornih ur. 

Razred je prijeten, delaven in vodljiv.  

Zapisala razredničarka: Petra Peternel 

Tuji jezik angleščina  

Učenje je potekalo na podlagi kratkih angleških zgodbic primernih za otroke za to starostno obdobje. Iz 

zgodbic se nadgrajuje učenje pesmi, besedišča, jezikovne strukture, igre vlog, delo s plakatom ... Pri učnih 

urah je bil poudarek na poslušanju in slušnem razumevanju ter na govornem sporočanju in 

sporazumevanju, zadnje obdobje pa smo že razvijali tudi bralno in pisno zmožnost. 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. Sodelovali smo tudi pri angleški bralni znački Epi Reading Badge v mesecu 

marcu in bili zelo uspešni. Pri učenju je uspešnih zelo veliko učencev. 

Maja Prebil  

3. B razred 

Razrednik: Irena Leskovar 

Število dečkov: 10   Število deklic: 9    Skupaj: 19 

Obisk pouka:  95% 

Število opravičenih izostankov: 659   Število neopravičenih izostankov: 0  Skupaj:  659 

Realizacija pouka v urah in v %:  833ur, 99% 

 SLJ MAT SPO A1  LUM GUM DRU NIT 

št. ur po predmetniku 245 175 105 70 70 70   

št. realiziranih ur 245 173 104 70 64 70   

v % 100 98,86 99 100 91,43 100   

         

 GOS ŠPO Skupaj      

št. ur po predmetniku  105 840      

št. realiziranih ur  107 833      

v %  101,90 99      
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Ure individualne in skupinske pomoči 

UČITELJ PREDEMET 
ŠTEVILO UČENCEV Z 

UČNIMI TEŽAVAMI 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

TEDENSKO/LETNO 

REALIZACIJA 

UR 

Irena 

Leskovar 

MAT 

SLJ 

SPO 

4 

4 

4 

 0,5/18 16 

Dodatni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Irena 

Leskovar 

SLJ 

MAT 

SPO 

7 

9 

9 

0,5/18 18 

     

Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Irena 

Leskovar 

SLJ 

MAT 

SPO 

5 

5 

3 

0,5/18 17 

     

     

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Lutkovni krožek Irena  Čadež 0 

Elementarne igre Andreja Kobetič 10 

Lego 1 P. Peternel 3 

Likovni krožek M. Prebil  2 

Planinski krožek M. Oblak 2 

Klekljanje  M. Poženel 2 

Šolski eko vrt H. Leskovec 2 

 

Tekmovanja 
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VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Vegovo priznanje 11 7  4 

Mehurčki 6 (vsi dobijo priznanja)    

Bralna značka 16    

Kresnička 8 6   

Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav 1 1 1  

Bober 9    

Angleška bralna značka Epi Reading Badge  19  3 16 

POROČILO OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA 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. 

16 učencev je opravilo 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 smo utrjevali poštevanko do avtomatizacije, ki so jo večinoma  vsi učenci usvojili. Utrjevali in 

ponavljali smo pisno seštevanje in odštevanje do 1000.  

Pri slovenščini je bil poudarek na branju z razumevanjem in iskanju ključnih besed, branje s pravilno 

intonacijo. Pri branju ima še  nekaj otrok težave s tehniko branja, zato smo tudi temu področju namenili 

precej časa, tako v šoli kot doma.  V šoli so ti otroci obiskovali  skupino BRALNI TRENING pri Barbari Buh, ker  

imajo izrazitejše težave pri branju. 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 smo se tudi 

pisanja daljših  zgodb , ki vsebujejo uvod – jedro-zaključek ter nadaljevanja zgodb. Nekaj učencev je pri tem 

že zelo uspešnih. 

Učenci, ki so sodelovali v Tekmovanju Bober : 9 učencev 

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. 

PRIZNANJA ZA TEKMOVANJA: 

CANKARJEVO: 6 učencev 

Regijsko tekmovanje konstruktorstvo in tehnologija obdelav: bronasto priznanje :1 učenec 

Državno tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav: srebrno priznanje 1 učenec 

BOBER: Priznanje: 9 učencev 

KRESNIČKA: 6 učencev 

RAČUNANJE JE IGRA: ZLATO PRIZNANJE: 4 učenci 

Priznanje: 7 učencev 

  

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: Irena Leskovar  

 

Tuji jezik angleščina  

Učenje je potekalo na podlagi kratkih angleških zgodbic primernih za otroke za to starostno obdobje. Iz 

zgodbic se nadgrajuje učenje pesmi, besedišča, jezikovne strukture, igre vlog, delo s plakatom ... Pri učnih 

urah je bil poudarek na poslušanju in slušnem razumevanju ter na govornem sporočanju in 
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sporazumevanju, zadnje obdobje pa smo že razvijali tudi bralno in pisno zmožnost. 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. Sodelovali smo tudi pri angleški bralni znački Epi Reading Badge v mesecu 

marcu in bili zelo uspešni. Pri učenju je uspešnih zelo 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 do konca 

maja 2019 je specialna pedagoginja enkrat tedensko izvajala trening branja in pisanja s skupino učencev pri 

katerih je bil prepoznan zaostanek oz. zastoj na področju razvijanja veščine branja in pisanja. V maju 2019 je 

bilo izvedeno ponovno presejanje temeljnih znanj in veščin. Specialna pedagoginja, ki je izvajala treninga 

branja in pisanja v 3. razredu  in razredničarki 3. razreda so starše otrok, pri katerih je bilo zaznati vztrajanje 

težav, v juniju seznanili z ugotovitvami ter jim svetovale nadaljnje korake pomoči. 

Zapisala: Barbara Buh 

4. A razred 

Razrednik: Mateja Poženel 

Število dečkov: 10    Število deklic: 6    Skupaj: 16 

Obisk pouka: 96, 98 

Število opravičenih izostankov: 525  Število neopravičenih izostankov: / Število neopravičenih 

izostankov:/   Skupaj: 525  

Realizacija pouka v urah in v %: 1089 ur, 99, 27 % 

 SLJ MAT SPO 
TJA 

LUM GUM DRU 
NIT  

 

št. ur po predmetniku 175 175 / 70 70 52 70 105 

št. realiziranih ur 172 174 / 71 69 54 73 99 

v % 98, 29 99, 43 / 
101, 43 

98, 57 101, 92 104, 29 
94, 

29 

         

 GOS ŠPO Skupaj      

št. ur po predmetniku / 105 822      

št. realiziranih ur / 102 814      

v % / 97, 14 99, 02      

Ure individualne in skupinske pomoči 

UČITELJ PREDMET 
ŠTEVILO UČENCEV Z 

UČNIMI TEŽAVAMI 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

TEDENSKO/LETNO 

REALIZACIJA 

UR 

Mateja 

Poženel 

 

MAT 
4 1 0.5 tedensko/18 letno 

17/ 

94, 44 % 
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SLJ 

NIT 

Ure so bile namenjene utrjevanju učne snovi ter usvajanju postopkov reševanja pri matematiki. V tem 

šolskem letu se je izkazala večja potreba po tem, da se ure nameni učencem, ki potrebujejo pomoč pri učenju 

in usvajanju učne snovi. Manjše število ur je bilo namenjenih tusi pripravam na tekmovanja. 

Dodatni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Mateja Poženel SLJ 

MAT 

NIT 

5-8 
0.5 tedensko/18 letno 

 

17 

94, 44 % 

Ure dodatnega pouka so bile namenjene pripravam na tekmovanja in učenci, ki je bil predlagan za 

nadarjenega učenca.  

Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Mateja Poženel MAT 

SLJ 

NIT 

4 
0.5 tedensko/18 letno 

 

18 

100 % 

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Lutkovni krožek Irena Čadež 0 

Lego 2 P. Mrzlikar 0 

Likovni krožek M. Prebil  0 

OPZ N.Rus 2 

Odbojka MDE J. B. Končan 2 

Nogomet MDI T. Kern 5 

Planinski krožek M. Oblak 2 

Klekljanje  M. Poženel 0 

Šolski eko vrt H. Leskovec 0 

 

Tekmovanja 
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VRSTA TEKMOVANJA 
ŠTEVILO 

UDELEŽENCEV 

 DOSEŽKI 

PRIZNANJA BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Vegovo priznanje 2  0 / / 

Tekmovanje v RJI 16  / / 2 

Bralna značka 12 12 / / / 

Kresnička 2 1 / / / 

Cankarjevo tekmovanje 3  1 / / 

Tekmovanje za angleško bralno značko 2  1 / 1 

Bober 3  1 / / 

Poročilo o delu v razredu 

Vsi učenci so uspešno zaključili šolsko leto. Učna snov je bila predelana po letnem delovnem načrtu, tudi 

dnevi dejavnosti  so bili realizirani po zastavljenem planu. Dopolnilni pouk in ISP je redno obiskovalo 4 učenci, 

drugi pa po potrebi. Utrjevali smo snov iz matematike (poštevanka, množenje, deljenje, seštevanje in 

odštevanje) in slovenskega jezika( branje, zapis pravopisno težjih besed). 

Pri dodatnem pouku smo se pripravljali na tekmovanja (CANKARJEVO TEKMOVANJE, KRESNIČKA, KENGURU). 

Največ težav so imeli učenci pri branju, zato je še potreben reden trening branja in utrjevanje pravopisno 

težjih besed. Usvojene so tehnike pisnega množenja in deljenja do 100000 ter pisnega seštevanja in 

odštevanja do milijona.  

Učenci so med sabo povezani, radi sodelujejo v skupinah in so pri delu zelo samostojni.  Pod drugi strani je 

pa kar  nekaj učencev, ki so bili učno uspešni na vseh področjih. Za nadarjeno je bil evidentiran en učenec.  

Dopolnilni pouk in ISP je bil namenjen utrjevanju snovi pri matematiki in slovenščini ter NIT. Učenci so ure 

redno obiskovali. Dodatni pouk je bil do decembra namenjen pripravam na Cankarjevo tekmovanje iz SLJ. 

Naslednje ure dodatnega pouka smo namenili pripravam na tekmovanje iz naravoslovja – Kresnička in od 

februarja do aprila smo ure dodatnega pouka namenili pripravam na matematični kenguru. Sodelovali smo 

na sledečih tekmovanjih: Cankarjevo tekmovanje,  računalniško tekmovanje Bober, tekmovanje Računanje je 

igra, naravoslovno tekmovanje Kresnička. V razredu je bilo delo prijetno in z veseljem sem z njimi delila šolsko 

leto.  

Zapisala: Mateja Poženel 

Tuj jezik Angleščina 

 
Pri pouku angleščine v 4. a razredu smo skozi vse šolsko leto sistematično razvijali vse štiri veščine: branje in 

brano razumevanje, pisanje in pisno sporočanje, poslušanje in slušno razumevanje ter govor in govorno 

sporočanje. Pri pouku angleščine so učenci spoznavali in utrjevali jezikovne strukture z glagolom »biti«, 

strukturo »there is/there are« in strukturo »have got/has got«, nekaj »velelnikov«. Učenci so se seznanili z 

novim besediščem in s tem širili svoj besedni zaklad na teme: neposredno obdajajoča nas predmetnost, 

številke do 20, živali, igrače, pridevniki – nasprotja, družina, dom, hiša, pohištvo.  

Učenci so pouku angleščine pridno sledili in izvajali dejavnosti za doseganje ciljev. Večina učencev je zelo 

uspešno dosegla vse cilje. Nekaj učencev pri angleščini dosega izjemne rezultate, saj so tako njihovi pisni 

izdelki kot govor tekoči, ob pravilni uporabi več različnih jezikovnih struktur in nadpovprečno bogatega 

besedišča. Le dva ali trije učenci pa ob koncu šolskega leta kažejo zelo slabo razvite veščine pisanja in pisnega 

sporočanja ter govora in govornega sporočanja. Le s težavo in ob pomoči učitelja zmorejo tvoriti preproste 

povedi v pisni ali govorjeni obliki. Njihov besedni zaklad je izjemno skromen. 
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Sonja Videčnik 

4. B razred 

Razrednik: Andreja Kobetič 

Število dečkov: 9   Število deklic: 8   Skupaj:  17 

Obisk pouka: 98, 63  % 

Število opravičenih izostankov:  1059  Število neopravičenih izostankov: 0   Skupaj:  

1059 

Realizacija pouka v urah in v %: 1089 ur, 99, 27 % 

 SLJ MAT SPO TJA  LUM GUM DRU NIT 

št. ur po predmetniku 175 173  70 70 52 70 105 

št. realiziranih ur 174 171  68 74 53 68 105 

v % 99 98  97 105 101 97 100 

         

 OS ŠPO Skupaj      

št. ur po predmetniku 17 105 839      

št. realiziranih ur 21 102 838      

v % 123 97 99      

Ure individualne in skupinske pomoči 

UČITELJ PREDEMET 
ŠTEVILO UČENCEV Z 

UČNIMI TEŽAVAMI 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

TEDENSKO/LETNO 

REALIZACIJA 

UR 

Andreja 

Kobetič 

MAT- 8 ur 

SLJ – 7 uri 

NIT - 3 

3 1 0, 5/18 18/94, 44 

Dodatni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Andreja 

Kobetič 

 

MAT – 5 

NIT – 1 

SLJ - 9 

4 0, 5/17, 5 
17 

100 

Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Andreja 

Kobetič 

 

MAT - 14 ur 

SLJ - 6 ur 

 

3 0.5/18 
20 

111 % 

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Lutkovni krožek Irena Čadež 0 

Lego 2 P. Mrzlikar 6 
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PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Likovni krožek M. Prebil  3 

OPZ N.Rus 3 

Planinski krožek Marjeta Oblak 5 

Odbojka MDE J. B. Končan 3 
Nogomet MDI T. Kern 2 

Klekljanje  M. Poženel 0 

Šolski eko vrt Helena Leskovec 0 

 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Vegovo priznanje 4 2   

Cankarjevo tekmovanje 4 1 / / 

Bralna značka 11 / / / 

Kresnička 13 2 / / 

Tekmovanje iz konstruktorstva in tehnologije obdelav 0 0 0 0 

Tekmovanje za angleško bralno značko 5 1 3 1 

Bober 5 2 / / 

Poročilo o delu v razredu 

 

V razredu je 17 učencev: 9 dečkov in 8 deklic.  

Pri vseh predmetih smo ob zaključku 2. ocenjevalnega obdobja snov predelali po učnem načrtu. Pri SLJ je bil 

poudarek na samostojnem zapisu neumetnostnih in umetnostnih besedil ter slovničnim pravilih (raba 

končnih ločil, velike začetnice, težje pravopisne besede).  

Pri matematiki je bila poudarek na pisnem seštevanju in odštevanju do 1000, ter pisnem  množenju in deljenju 

z enomestnim številom. Pri predmetu Naravoslovje in tehnika pa je bil  poudarek na spoznavanju človeškega 

telesa, neživi naravi, kraljestvu rastlin in živali.  

Izvedeni so bili 3 roditeljski sestanki, vsi naravoslovni dnevi, športni dnevi, tehniški in kulturni dnevi. Klima v 

razredu je bila pozitivna: to pomeni, da ni bilo posebnih disciplinskih težav. Tako je lahko delo pri pouku 

potekalo nemoteno in tudi učenci so bili vedno pripravljeni opraviti vse naloge. Vse delo, za katerega smo se 

dogovorili,  so vestno opravili in pri tem so bili samostojni ter si med sabo pomagali. Tudi domače naloge so 

redno opravljali in so bile pregledane.  

Nekaj učencev se je še spopadalo s težavami na področju branja, ter pisnega množenja in deljenja. Pod drugi 

strani je pa kar  nekaj učencev, ki so bili učno uspešni na vseh področjih. Za nadarjeno je bila evidentirana 

ena učenka.  

Dopolnilni pouk in ISP je bil namenjen utrjevanju snovi pri matematiki in slovenščini ter NIT. Učenci so ure 

redno obiskovali. Dodatni pouk je bil do decembra namenjen pripravam na Cankarjevo tekmovanje iz SLJ. 

Naslednje ure dodatnega pouka smo namenili pripravam na tekmovanje iz naravoslovja – Kresnička in od 

februarja do aprila smo ure dodatnega pouka namenili pripravam na matematični kenguru. Sodelovali smo 

na sledečih tekmovanjih: Cankarjevo tekmovanje,  računalniško tekmovanje Bober, tekmovanje Računanje je 

igra, naravoslovno tekmovanje Kresnička. V razredu je bilo delo prijetno in z veseljem sem z njimi delila šolsko 

leto.  
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Andreja Kobetič 

Tuj jezik Angleščina 

 

Pri pouku angleščine v 4. b razredu smo skozi vse šolsko leto sistematično razvijali vse štiri veščine: branje in 

brano razumevanje, pisanje in pisno sporočanje, poslušanje in slušno razumevanje ter govor in govorno 

sporočanje. Pri pouku angleščine so učenci spoznavali in utrjevali jezikovne strukture z glagolom »biti«, 

strukturo »there is/there are« in strukturo »have got/has got«, nekaj »velelnikov«. Učenci so se seznanili z 

novim besediščem in s tem širili svoj besedni zaklad na teme: neposredno obdajajoča nas predmetnost, 

številke do 20, živali, igrače, pridevniki – nasprotja, družina, dom, hiša, pohištvo.  
Učenci so pouku angleščine pridno sledili in izvajali dejavnosti za doseganje ciljev. Večina učencev je zelo 

uspešno dosegla vse cilje. Nekaj učencev pri angleščini dosega izjemne rezultate, saj so tako njihovi pisni 

izdelki kot govor tekoči, ob pravilni uporabi več različnih jezikovnih struktur in nadpovprečno bogatega 

besedišča. Le dva ali trije učenci pa ob koncu šolskega leta kažejo zelo slabo razvite veščine pisanja in pisnega 

sporočanja ter govora in govornega sporočanja. Le s težavo in ob pomoči učitelja zmorejo tvoriti preproste 

povedi v pisni ali govorjeni obliki. Njihov besedni zaklad je izjemno skromen. 

Sonja Videčnik 

5. A razred 

Razrednik: Alenka Krušič 

Število  dečkov: 9 Število  deklic: 7  Skupaj: 16 

Obisk pouka: 98,86   % 

Število opravičenih:1025  Število neopravičenih izostankov: 3    Skupaj: 1028 

Realizacija pouka v urah in v %: ur: 1215, kar je 98,9 % 

 

 MAT SLJ TJA LUM GUM DRU NIT 

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

št. realiziranih ur 143 174 98 70 52 107 103 

v % 102,14 99,43 93,33 100 100 101,90 98,10 

 

 GOS ŠPO Skupaj     

št. ur po predmetniku 35 105 892     

št. realiziranih ur 38 101 886     

v % 108,57 96,19 99,3     

Ure individualne in skupinske pomoči 

UČITELJ PREDMET 
ŠTEVILO UČENCEV Z 

UČNIMI TEŽAVAMI 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

TEDENSKO/LETNO 
REALIZACIJA UR 

 

Alenka 

Krušič 

MAT/SLO 4 1 0,5/18 22 
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Dodatni  

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETN 

 

Alenka Krušič 

 

MAT/SLO/ 

LUM/NIT 
7 0,5/18 / real. 22 ur 

Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Alenka Krušič Mat, slj 7 0,5/18 18 

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Odbojka MDI Končan 1 

Nogomet MDI T. Kern 4 

Vezenje A:Krušič 6 

Mladinski pevski zbor N.Rus 1 

Dramski krožek C. Šramel 0 

Računalniški krožek (4. – 6.) N. Hlade 1 

Planinski krožek M. Istenič 5 

Robotika M. Istenič 2 

Klekljanje M. Poženel 2 

Lutkovni krožek Irena Čadež 0 

Prostovoljstvo B. Buh 7 

Likovni krožek  M. Prebil  3 

Lego 2 P. Mrzlikar 1 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Cankarjevo tekmovanje 1 1 / / 

Vegovo tekmovanje 6 3 1 / 

Bralna značka 9 / / / 

Tekmovanje za angleško bralno značko 3 / 3 / 

Tekmovanje Bober 7 1 / / 

Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij 1 / / / 

Poročilo o delu v razredu 

Učenci 5. a uspešno zaključujejo šolsko leto. Izvedeni bodo vsi načrtovani dnevi dejavnosti, snov je predelana 

po učnem načrtu.  

Delo v razredu je potekalo s primerno hitrostjo, vendar so med učenci velike razlike tako v sposobnostih kot 

tudi v vedenjskih vzorcih. Veliko dela sem namenila oblikovanju strpnih medsebojnih odnosov. V razredu v 

znanju izstopa 1 učenka, ki se je udeležila vseh tekmovanj in je osvojila vidne rezultate na vseh omenjenih 
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področjih. Dobre učne rezultate so dosegli še 3 učenci. 7 učencev ima učne težave na posameznih področjih, 

nekatere od teh so lažje in otroci potrebujejo le več ponovitev in jasna, strukturirana navodila.  

Sodelovali so v mednarodnem projektu izmenjave knjižnih kazal. Enkrat tedensko smo izvajali 

medpredmetno povezovanje slovenščine ali družbe in računalništva. Z veseljem so sodelovali pri 

medgeneracijskem sodelovanju s sedmošolci, devetošolci in prvošolci. Kljub specifiki razreda nam je v marcu 

uspelo pripraviti razredni nastop za starše, učenci so sodelovali na šolskih prireditvah in v domu starejših 

občanov, več otrok pa se je vidno izkazalo tudi pri prostovoljstvu. Sodelovali smo z Montessori šolo (pripravili 

učne ure za goste in obratno – spoznali smo njihov način učenja), s policijsko postajo Vič – delavnice Policist 

Leon svetuje, Rdečim križem Slovenije – delavnica Samo eno življenje imaš (prva pomoč). 

razredničarka: Alenka Krušič 

 POROČILO IZ ANGLEŠČINE  5.a  RAZREDA     

Angleščina je potekala tri krat tedensko. Vsi učenci in učenke imajo pozitivno oceno iz angleščine.   V tem 

obdobju so učenci pridobili tri ocene iz pisnega preverjanja in več ocen iz ustnega preverjanja znanja.  

Pri angleški bralni znački so sodelovali le 3 učenci. Vsi so usvojili zlato priznanje. V tem  razredu vidim več  

potencialov nadarjenih otrok.  

V razredu je kar nekaj učencev, kateri bi lahko imeli v prihodnosti težave pri jeziku. 

Razred je deloven in vedoželjen. 

                                                                                                                   Zapisala: Regina Zavec 

 

5. B razred 

Razrednik: Helena Leskovec 

Število dečkov: 8     Število  deklic:  9  Skupaj: 17 

Obisk pouka:  99,1 % 

Število opravičenih izostankov:  521  Število  neopravičenih izostankov: 0    Skupaj: 521 

Realizacija pouka v urah in v %: 878 ur,   98,5% 

 

 MAT SLJ TJA LUM GUM DRU NIT 

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

št. realiziranih ur 145 173 99 71 50 100 103 

v % 103,5 98,8 94,2 101,4 96,1 95,2 98,1 

 

 GOS ŠPO Skupaj     

št. ur po predmetniku 35 105 892     

št. realiziranih ur 36 101 878     

v % 102,8 96,1 98,5     
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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 
6 1 0.5 /18  17 

 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETN 

Helena Leskovec MAT/SLO/ NIT 9 0,5/18  

Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETN 

 

Helena Leskovec 

 

MAT/SLO 6 0,5/17 

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Odbojka MDE Končan 1 

Šolski eko vrt Leskovec 2 

Mladinski pevski zbor N.Rus 2 

Dramski krožek C. Šramel 0 

Računalniški krožek (4. – 6.)  1 

Planinski krožek M. Istenič 7 

Robotika M. Istenič 5 

Klekljanje M. Poženel 6 

Nogomet MDI T. Kern 3 

Prostovoljstvo B. Buh 1 

Lutkovni krožek Irena Čadež 1 

Likovni krožek  M. Prebil  1 

Lego 2 P. Mrzlikar 0 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Cankarjevo tekmovanje 8 2 / / 

Vegovo tekmovanje 7 1   

Bralna značka 14    

Tekmovanje za angleško bralno značko 17 2 12 3 

Tekmovanje RJI /    

Tekmovanje Bober 8 3 / / 

Kresnička 8 3   
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Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij 1 1 / / 

Poročilo o delu v razredu 

Vso učno snov in načrtovane dneve dejavnosti smo izvedli v skladu z LDN- jem in učnimi načrti. V mesecu oktobru smo 

imeli šolo v naravi, plavalni tabor, ki je potekal na Debelem Rtiču, kjer so učenci spoznali tudi značilnosti sredozemske 

pokrajine, kar se povezuje z učnim načrtom družbe.  

Izvedli smo tri roditeljske sestanke, starši so se redno udeleževali govorilnih ur na katerih smo si izmenjali medsebojne 

izkušnje, videnja in opažanja.  

Na začetku leta je imelo nekaj otrok težave z branjem, bilo je zatikajoče, nerazumljivo, zaradi česar so imeli ti učenci tudi 

slabše razumevanje nalog z besedilom ali prepoznavanjem bistvenih in nebistvenih podatkov pri drugih umetnostnih ali 

neumetnostnih besedilih. Njihovo branje z razumevanjem je bilo zelo okrnjeno.  

Nihče izmed učencev ni imel specifičnih učnih težav, dopolnilni pouk in pouk individualne ter skupinske pomoči, je redno 

obiskovalo pet otrok. Največkrat zaradi slabšega razumevanja učne snovi pri matematiki.  

Dva učenca sta na svojo željo občasno obiskala šolsko psihologinjo Marjeto Požru Krstić.  

Med šolskim letom smo se povezovali s starejšimi in mlajšimi učenci, da smo si medsebojno izmenjali znanje. Občasno 

nas je obiskal tudi policist, s katerim smo se naučili nekaj preventivnih ukrepov v prometu ali življenju. Proti koncu 

šolskega leta so vsi učenci uspešno opravili kolesarski izpit.  

Razred kot celota je med seboj zelo dobro povezan, solidaren, vedoželjen in delaven. Med učenci na drastičnih 

odstopanj.  

Sodelovali smo na številnih tekmovanjih; Bober – tekmovanje iz logike in matematike, Cankarjevo tekmovanje, Bralni 

znački, Kresnički - naravoslovno tekmovanje, Mednarodnem matematičnem tekmovanju – Kenguru.  

Razredničarka: Helena Leskovec 

POROČILO IZ ANGLEŠČINE  5.b RAZREDA    

  

Angleščina je potekala tri krat tedensko. Vsi učenci in učenke imajo pozitivno oceno iz angleščine.   V tem 

obdobju so učenci pridobili tri ocene iz pisnega preverjanja in več ocen iz ustnega preverjanja znanja.  

Vsi učenci in učenke 5.b razreda so sodelovali pri angleški bralni znački, kar je zelo zelo pohvalno. 3 učenci so 

usvojili zlata priznanja. Nato je še 12 učenec usvojila srebrno priznanje in 2 priznanje za tekmovanje. 

V tem razredu vidim več  potencialov nadarjenih otrok. 

V razredu je kar nekaj učencev, kateri bi lahko imeli v prihodnosti težave pri jeziku. To šolsko leto so se zelo 

trudili, kar je pohvalno.  

Razred je deloven in vedoželjen.  

 

6. A razred 

Razrednik: Natalija Kogovšek 
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Število dečkov:  7 Število deklic:  deklic: 10 8 Skupaj: 17 

Obisk pouka: 97,6 % 

Število opravičenih izostankov: 854  Število neopravičenih izostankov: 0 Skupaj: 854 

Realizacija pouka v urah in v %:  863 ur,  97 % 

 SLJ MAT TJA LUM GUM GEO ZGO 

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

št. realiziranih ur 173 137 123 33 40 34 33 

v % 98,86 97,86 87,86 94,29 114,29 97,11 94,29 

        

 NAR TIT GOS ŠPO Skupaj   

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

št. realiziranih ur 69 73 50 100 865   

v % 98,57 104,29 95,24 94 96,91   

Ure individualne in skupinske pomoči 

UČITELJ PREDMET 
ŠTEVILO UČENCEV Z 

UČNIMI TEŽAVAMI 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

TEDENSKO/LETNO 

REALIZACIJA 

UR 

Kogovšek SLJ 4 (10 ur) 4 (6 ur) 16/17,5 92 % 

 

 

Dodatni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Mirica 

Založnik 

Simončič 

GOS 5 18/17,5 102,8 

Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Saša Kopač 

Jazbec 

Matematika 

izvaja se kot 

MATDEL 6 

7 0,5/17 18 (106 %) 

Zavec Angleščina 5 0,5/18 15 

ISP, DOP in DOD se izvaja v obeh oddelkih, kjub temu da je sistematiziran v oddelku.  

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Odbojka MDE  Končan 6 

Odbojka MDI Končan 1 

Matematične 

delavnice 6 
 K. Jazbec 7 
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PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Dramski C. Šramel / 

Nogomet MDI Kern 6 

Prostovojstvo Buh / 

Planinski krožek M. Istenič 4 

Likovni krožek  M. Prebil  1 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Vegovo tekmovanje 8 3 0 1 

Tekmovanje za angleško bralno značko 5 / / 5 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 2 / / / 

Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij 1 1 / / 

Tekmovanje iz znanja logike in lingvistike 1 1 0 0 

Logična pošast 6 2 4 1 

Tekmovanje Bober 6 2 / / 

Bralna značka 5    

Poročilo o delu v razredu 

V razredu je 17 učencev (10 deklic in 17 dečkov). Vsi učenci so uspešno zaključili 6. razred, 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 Barbari Buh.  Dva učenca imata največ težav 

pri branju in pisanju, saj imata disleksijo. Pišeta zelo počasi, ne želita brati glasno, daljša besedila jima je 

potrebno prebrati.  

Uspešni učenci so dosegli tudi nekaj priznanj. Ena učenka v letošnjem letu zelo napredovala, saj je postala 

veliko bolj samostojna, zanesljiva, izginile so njene psihosomatske težave. Včasih še kakšno stvar pozabi in ko 

je na to opozorjena, stvar popravi oz. prinese.  

En učenec pa v razredu ni najbolj priljubljen, saj s svojim vedenjem, nagajanjem dekletom (meče šol. stvari, 

skriva, jim daje vzdevke, ki so žaljivi …). Z njim se pogovarjam, o tem sem obvestila mamo, a vidnega 

izboljšanja vedenja ni. Prosti koncu šolskega leta, ko smo delali drugi sociogram, pa je bilo stanje še slabše, 

saj fanta ni nihče izbral. Njegovo obnašanje je res specifično in pogovori z njim ali s celim razredom ne 

pomagajo. 

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.  
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Izvedli smo vse dneve dejavnosti, ki so bile po LDN načrtovane.  

Učenci so sicer precej živahni, pri delu z njimi ni nikoli dolgčas.  Zanimivo se mi zdi predvsem to, da se sami 

ne znajo ali pa nočejo npr. postaviti v skupine in vedno želijo, da jih jaz z žrebanjem določim, kdo bo v kateri 

skupini. In ne glede na žrebanje skupina funkcionira. 

Natalija Kogovšek 
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6. B razred 

Razrednik:  Regina Zavec 

Število dečkov: 10  Število  deklic: 11  Skupaj: 21 

Obisk pouka: 97% 

Število opravičenih izostankov: 919   Število neopravičenih izostankov: 0         Skupaj: 490 

Realizacija pouka v urah in v %:  880 ur,   101  % 

 

 SLJ MAT TJA LUM GUM GEO ZGO 

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

št. realiziranih ur 168 130 124 37 33 39 27 

v % 96 98 89 106 94 111 77 

        

 NAR TIT GOS ŠPO Skupaj   

št. ur po predmetniku 70 70 52 105 892   

št. realiziranih ur 72(10) 79(5) 51(5) 100 880   

v % 117 120 108 95    

Opomba:  

Zaradi dolgotrajnega bolniškega staleža, je realizacija pri angleščini in zgodovini nizka.  

Ure individualne in skupinske pomoči 

UČITELJ PREDMET 
ŠTEVILO UČENCEV Z 

UČNIMI EŽAVAMI 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

TEDENSKO/LETNO 

REALIZACIJA 

UR 

Zavec  TJA 9 10 0,5/17,5 15 

 

 

ISP angleščine se je izvajal v obeh oddelkih, kljub temu, da je sistematiziran v oddelku (6.b)- 

Dodatni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Š. Marcen Nemščina 5 0,5/17,5 9 (51%) 

Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Saša Kopač 

Jazbec 
Matematika 7 0,5/17,5 19 (108 %) 

Kogovšek SLJ 5 0,5/17.5 18 (106 %) 

Interesne dejavnosti: 
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PREDMET MENTOR 
ŠT. 

UČENCEV 

MPZ N.Rus 1 

Nemščina Š. Marcen 1 

Nogomet MDI T. Kern 4 

Odbojka MDI Končan 5 

Planinski krožek M. Istenič 7 

Prostovoljstvo B. Buh 3 

Dramski krožek Šramel 4 

Likovni krožek  M. Prebil  3 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Vegovo tekmovanje 5 1 0 / 

Tekmovanje za angleško bralno značko 6 / / 6 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 5 2 / / 

Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij 1 / / / 

Tekmovanje iz znanja logike in lingvistike 5 1 0 0 

Logična pošast 4 3 0 0 

Tekmovanje Bober 3 1 / / 

Bralna značka 8    

 

Poročilo o delu v razredu  

 

V 6.b je 21 učencev in učenk. Vsi učenci so uspešno zaključili 6. razred.   

Nekaj učencev je imelo učne težave in s pomočjo ga. psihologinje in ga. spec. pedagoginje pomoč  pri  

organizaciji učenja za doseganje učne uspešosti. Učenci so se zelo trudili in temu primerne so bile njihove  

ocene, kar je pohvalno.   

Nekaj učencev je zelo živahnih, vendar z  vztrajnostjo in delom dosegajo lepe uspehe pri učenju.  

V razredu je več, kot tretjina učencev in učenk, ki so bili učno zelo uspešni ali odlični.  

V razredu je tudi nekaj učencev, ki so želeli biti vodilni, vendar sem z individualnimi pogovori to željo nekako 

znižala, nisem je pa še uspela izničiti.  

Učenci so dosegli tudi nekaj priznanj in pohval iz različnih področjih.  

Vsi TD, ND in KD so bili uspešno realizirani po LDN-ju.  

Pri PU smo se veliko pogovarjali o komunikaciji oz. spoštljivi komunikaciji in moram reči, da so rezultati že 

vidni ampak še zdaleč nismo prišli na cilj, prav tako smo se pogovarjali o medsebojni pomoči in sprotno 

reševali morebitno problematiko.  

Obisk staršev na roditeljskem sestanku je bil visok, prav tako obisk pogovornih ur. Razred je dinamičen, 

vedoželjen, inovativen in radi pomagajo drug drugemu. Prav tako so učenci sodelovali na različnih 

prireditvah, parlamentu ter projektih. Vzdušje v razredu je bilo in je pozitivno.  

Razredničarka: Regina Zavec  
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7. A razred 

Razrednik: Barbara Jagodic 

Število dečkov:8   deklic:8    Skupaj:16  

Obisk pouka: 93,5% 

Število opravičenih 862  Število  neopravičenih izostankov:  0ur  Skupaj: 862ur 

Realizacija pouka v urah: 831, 99% 

 SLJ MAT TJA GUM GEO ZGO 

št. ur po predmetniku 140 140 140 35 70 70 

št. realiziranih ur 135 139 143 37 68 70 

v % 96 99 102 106 97 100 

       

 DKE NAR TIT ŠPO Skupaj  

št. ur po predmetniku 35 105 35 70 840  

št. realiziranih ur 28 106 37 69 832  

v % 80 101 106 98 99  

Ure individualne in skupinske pomoči 

UČITELJ PREDEMET 
ŠTEVILO UČENCEV Z 

UČNIMI TEŽAVAMI 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

TEDENSKO/LETNO 

REALIZACIJA 

UR 

Jazbec MAT 7 1 0,5/18 18/100% 

Dodatni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Haler 
NAR 7 0,5/17,5 16 ur/91,4 % 

Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Šramel SLJ 4 0,5/17,5 13ur/72 % 

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Nogomet MDI T. Kern 6 

Nogomet SDI T. Kern 7 

Matematične 

delavnice 678 
S.K. Jazbec 2 

Odbojka MDE J. B. Končan 3 

Odbojka MDI J. B. Končan 5 

Planinski krožek M. Istenič 1 

Mladinski pevski zbor  N.Rus 4 
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Prostovoljstvo B. Buh / 

Dramski krožek C. Šramel 6 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDE/EŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Vegovo tekmovanje 11 3 1 / 

Tekmovanje za angleško bralno značko 3 1 / 2 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 4 1 / / 

Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij / / / / 

Tekmovanje iz znana logike in lingvistike 6 1 0 0 

Tekmovanje Bober 7 1 / / 

Logična pošast 7 7 0 0 

Bralna značka 9 0 0 0 

Poročilo o delu v razredu 

 V razredu je bilo 16 učencev, od tega 8 deklic in 8 dečkov. Vsi učenci so uspešno zaključili razred. V primerjavi 

z lanskim šolskim letom so številni učenci izboljšali uspeh. Dve učenki sta imeli vse ocene zaključene 5. Zelo 

uspešnih je bilo še pet učencev, ki so imeli večino ocen zaključenih 5. Ena učenka  je v letošnjem letu v šolo 

vlagala več truda in je zelo izboljšala ocene.  

Učenci so prejeli tudi številna priznanja. Štirje učenci so sodelovali na dnevu odprtih vrat na občini, kjer so 

predstavili svojo vizijo razvoja občine županu. Kar 9 učencev je opravilo bralno značko. Trije učenci so opravili 

bralno značko tudi za preteklo leto. 

Dva učenca sta bila identificirana kot nadarjena in sta dosegala uspehe na različnih področjih. En učenec je 

imel učno pomoč, vendar je ob pomoči očeta in specialne pedagoginje ter lastne pridnosti in zavzetosti 

dosegel lepe rezultate. Pri večini predmetov je imel zaključene štirice in petice, nižje ocene je dosegel le pri 

naravoslovju. En učenec je pri angleščini dobil prilagoditve, s pomočjo katerih je dosegel minimalne 

standarde. Mama je vložila zahtevo za uvedbo postopka o usmerjanju.  

Izvedli smo vse dneve dejavnosti po načrtu. Izvedli smo 4 športne dneve: v septembru športne igre, v januarju 

in februarju zimski športni dan in v juniju šolski kros in plavanje na zaključni ekskurziji v Laškem. 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. Maja smo obiskali tehniški muzej v Bistri 

in si ogledali razstavo Moja Ljubljanica na Vrhniki. Izvedli smo naravoslovni dan na temo  ploščine ter obiskali 

Prekmurje. 
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Večina staršev je redno obiskoval govorilne ure, izvedli smo dva roditeljska sestanka. 

Bili so zelo prijeten in živahen razred, pri urah so bili komunikativni in radovedni. Delo z njimi pri pouku je 

potekalo nekoliko počasneje. Učenci so bili težko pozorni na eno temo dolgo časa. Hitro so si želeli 

preusmeriti pozornost na drugo temo. Med sabo so se večinoma dobro razumeli in so si radi pomagali. Pri 

fantih je občasno prihajalo do trenj pri športni vzgoji. Deklice so bile razdeljene v dve skupini, vendar med 

njimi ni prihajalo do večjih nesoglasij. Učenke so se ob koncu želele bolj povezati med sabo. Predlagale so, da 

jih v prihodnjem šolskem letu pri delu v skupinah premešamo. Ena učenka je imela težave z uspehom in 

popularnostjo druge sošolke. Učenkama sem predlagala mediacijo, vendar se zaenkrat nista odločili zanjo. 

Učenci so redno delali domače naloge.  

Barbara Jagodic 

7. B razred 

Razrednik: Sonja Videčnik 

Število dečkov: 8  deklic: 7  Skupaj:15  

Obisk pouka: 94%   

Število opravičenih 815 ur  Število neopravičenih izostankov:  2 uri  Skupaj: 817 ur 

Realizacija pouka v urah: 867 ur, 99% 

 SLJ MAT TJA LUM GUM GEO ZGO 

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

št. realiziranih ur 143 137 141 34 36 71 69 

v % 102,1 97,9 100 97 102 101 99 

        

 DKE NAR TIT GOS ŠPO Skupaj  

št. ur po predmetniku 35 105 35 / 70 875  

št. realiziranih ur 35 98 35 / 69 868  

v % 100 93 100 / 98 99  

Ure individualne in skupinske pomoči 

UČITELJ PREDEMET 
ŠTEVILO UČENCEV Z 

UČNIMI TEŽAVAMI 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

TEDENSKO/LETNO 

REALIZACIJA 

UR 

Jazbec MAT 7 1 0,5/18 18/100% 

Videčnik TJA 8 2 0,5/18 19/105% 

Dodatni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Pangeršič 
NEM 8 1/18 14/78% 
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Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Videčnik TJA 12 1/18 17/94% 

 

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR ŠT. UČENCEV 

Nogomet MDI T. Kern 1 

Nogomet SDI T. Kern 1 

Matematične 

delavnice 678 
S. K. Jazbec 3 

Odbojka MDE J. B. Končan 2 

Odbojka MDI J. B. Končan 2 

Planinski krožek M. Istenič 7 

Mladinski pevski zbor  N.Rus 3 

Prostovoljstvo B. Buh / 

Dramski krožek C. Šramel 3 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDE/EŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Vegovo tekmovanje 9 4 2 / 

Tekmovanje za angleško bralno značko 1 / / 1 
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 4 1 / / 

Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave 

tehnologij 
3 3 / / 

Tekmovanje iz znana logike in lingvistike 2 2 0 0 

Tekmovanje Bober 6 2 / / 

Logična pošast 4 0 4 1 

Bralna značka 8 0 0 0 

Poročilo o delu v razredu 

V 7. b je bilo 15 učencev (7 deklic in 8 dečkov). V šolskem letu 2018/19 so bili vsi uspešni. Kar nekaj učencev 

je bilo zelo sposobnih in nadarjenih.  

Izstopali sta zagotovo deklici, ki sta imeli zaključene same petice. Tudi dve drugi deklici sta bili izredno uspešni 

s skoraj samimi peticami.  

Po drugi strani bi bilo potrebno izpostaviti še nekaj učencev, ki si imeli pri učenju več težav.  

Eden učenec je imel odločbo o usmeritvi in je s pomočjo specialnega pedagoga, dobrim sodelovanjem mame 

in s pomočjo prilagoditev uspešno napredoval. Deček je bil drugače vesel in precej zadovoljen, tudi v razredu 

se je dobro počutil. 

Ena učenka je imela odločbo o usmeritvi in je s pomočjo specialnega pedagoga in s pomočjo prilagoditev 

uspešno napredovala. Deklica je bila izjemno uspešna pri angleščini, največ težav pa je imela pri matematiki. 

Deklica je bila drugače v razredu dobro sprejeta in se je dobro počutila. Deklica je imela tudi spremljevalko, 
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ki je bila prisotna pri pouku v razredu in jo je  spremljala tudi med odmori, najbolj pomembno pa je bilo, da 

je deklico spremljala na šolskih dejavnostih izven šole in na ta način poskrbela za njeno varnost. 

Eden učenec je imel odločbo o usmeritvi in je s pomočjo specialnega pedagoga uspešno napredoval. 

Eden učenec je imel odločbo o usmeritvi. Precej težav je imel pri angleščini. Poleg tega je bil pogosto zelo 

nemiren in je imel zelo slabo pozornost. Z dodatno strokovno pomočjo in s prilagoditvami je uspešno 

napredoval. Težav pri angleščini je bilo proti koncu šolskega leta vedno manj.  

Na splošno gledano, je bil razred zelo prijeten, večinoma je vladalo delavno vzdušje, učenci so se med seboj 

večinoma dobro razumeli. Učenci so radi sledili navodilom in reševali naloge, pisali, odgovarjali. Večkrat smo 

izvedli individualne pogovorne ure v času razrednih ur. 

Učenci so pridno delali domače naloge. 

Izvedene so bile vse načrtovane dejavnosti:  

• ND: Logarska dolina 

• ND: Gradovi 

• ND: Ploščine 

• KD: Rastem s knjigo 

• KD: Tradicionalni slovenski zajtrk 

• KD: Prekmurje 

• TD: Novoletni okraski 

• TD: Novoletni bazar 

• TD: Preslikave 

• TD: Bistra, KP Vrhnika, Moja 

Ljubljanica 

• ŠD: Športne igre 

• ŠD: Smučanje, fitnes, pohod, drsanje 

• ŠD: Smučanje, fitnes, pohod, drsanje 

• ŠD: Horjulski tek 

• ŠD: Plavanje, zaključna ekskurzija 

Izvedli smo dva roditeljska sestanek, ki so se ju starši udeležili v velikem številu. Starši so redno obiskovali 

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:   94,6 % 

Število opravičenih izostankov:1382 ur        Število   neopravičenih izostankov: 27 ur  Skupaj: 

1409 ur  

Realizacija pouka v urah in v %:  883,5 ur, 99,2 %  

 

 SLJ MAT TJA LUM GUM GEO ZGO 

št. ur po predmetniku 122 140 105 35 35 52 70 

št. realiziranih ur 119,5 135,5 101 36 36 53 70 

v% 98 96,8 96,2 102,9 102,9 102 100 

        

 DKE FIZ KEM BIO TIT ŠPO Skupaj 

št. ur po predmetniku 35 70 70 52 35 70 891 

št. realiziranih ur 28 68 70 57 33 76,5 883,5 

v % 80 97,1 100 109,6 94,3 109 99,2 

Ure individualne in skupinske pomoči 

UČITELJ PREDEMET 

ŠTEVILO UČENCEV 

Z UČNIMI 

TEŽAVAMI 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

TEDENSKO/LETNO 

REALIZACIJA 

UR 

Jurič 

Dragana, 

Brezar 

Vesna, Saša 

Kopač 

Jazbec 

MAT 5 3 0,5/17,5 
17 

97,1% 

      

Dodatni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Regina Zavec TJA 6 0,5/17,5 15 (85,7%) 

 

Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Sonja Videčnik TJA 7 0,5/17,5 16 (91,4%) 

 

Interesne dejavnosti: 
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PREDMET MENTOR 
ŠT. 

UČENCEV 

   

Dramski krožek C. Šramel 1 

Matematične 

delavnice 678 
S.K. Jazbec 1 

MPZ N. Rus 3 

Planinski krožek M. Istenič 1 

Nogomet SDI T. Kern 4 

Fotografski N. Hlade 1 

Prostovoljstvo B. Buh / 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA 
ŠTEVILO 

UDELEŽENCEV 

DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Proteusovo tekmovanje 9 5 / / 

Preglovo tekmovanje 8 1 / / 

Tekmovanje iz angleščine 5 1 / 1 

Zgodovinsko tekmovanje 2 / / / 

Geografsko tekmovanje 1 / / / 

Vegovo tekmovanje 13 4 0 / 

Tekmovanje iz angleške bralne značke 4 / 4 / 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 5 1 / / 

Stefanovo tekmovanje 4 1 / / 

Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij / / / / 

Tekmovanje iz znanja logike in lingvistike 13 4 / / 

Tekmovanje Bober 6 1 / / 

Bralna značka 3 / / / 

Logična pošast 8 6 1 0 

Poročilo o delu v razredu 

V 8.a je 25 učencev, od tega 8 deklet in 17 fantov. 

Pozitivno je ocenjenih 23 učencev, en učenec ni dosegel minimalnih standardov znanja pri več predmetih, zato 

bo razred ponavljal. En učenec ima popravni izpit iz glasbene umetnosti En učenec pa je učno zelo šibak na 

več področjih.  

Šest učencev  je zelo uspešnih in dosegajo odlični ocene pri večino predmetov.  

Učenci so prejeli kar nekaj priznanj na različnih tekmovanjih. Trije so usvojili srebrna priznanja iz tekmovanja 

Logična pošast, tekmovanja iz fizike in tekmovanja iz slovenščine. 

V razredu je pet učencev, ki imajo odločbo. Dva učenca sta jo pridobila v tem šolskem letu, trije  pa jo imajo 

že od prej. 

Za enega učenca smo v tem šolskem letu opravili več sestankov svetovalnega tima na CSD Vič. 

V letošnjem letu sem zaradi kršitev šolskega reda izrekla deset zapisov kršitev šolskih pravil in tri vzgojne 

opomine. Prejela sta jih dva učenca (en učenec je prejel dva vzgojna opomina, en učenec pa enega) 

 Vse načrtovane dejavnosti po LDN smo izvedli. Izvedli smo tudi pet dnevni zgodovinsko-naravoslovni tabor, 

ki so se ga udeležili vsi učenci. 
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 V letošnjem letu smo večino ur oddelčne skupnosti namenili izboljšanju odnosov med sošolci, vendar bo 

potrebno tudi v devetem razredu delati na medsebojnih odnosih.   

V tem letu je bilo veliko opravičenih izostankov in 27 neopravičenih. Med opravičenimi izostanki izstopata 

dva učenca, ki sta izostala po več kot sto ur, med neopravičenimi pa en učenec s 7 urami. Večina neopravičenih 

ur je pridobljena zaradi neobiskovanja dopolnilnega pouka, nekaj pa je bilo tudi zamujanja in namernega 

odhoda od pouka.  

  

Starši se redno udeležujejo pogovornih ur, kjer je bila povprečna udeležba 57%, in roditeljskih sestankov , kjer 

je bila povprečna udeležba 76%. 

Redno sodelujemo s šolsko svetovalno službo, ki se ukvarja tudi s čustvenimi težavami učencev 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: 92,4 % 

Število opravičenih izostankov:  1011 ur  

  Število  neopravičenih izostankov:  10 ur   

Skupaj: 1021 ur  

Realizacija pouka v urah in v %:  843 ur, 103,3 %  

 SLJ MAT TJA LUM GUM GEO ZGO 

št. ur po predmetniku 144 128 96 32 32 64 64 

št. realiziranih ur 148 136 101 36 38 64 65 

v % 102,8 106,3 103,2 112,5 118,8 100 101,6 

        

 DKE FIZ KEM BIO TIT ŠPO Skupaj 

št. ur po predmetniku / 64 64 64 / 64 816 

št. realiziranih ur / 64 63 64 / 64 843 

v % / 100 98,4 100 / 100 103,3 % 

Ure individualne in skupinske pomoči 

UČITELJ PREDEMET 
ŠTEVILO UČENCEV Z 

UČNIMI TEŽAVAMI 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

TEDENSKO/LETNO 

REALIZACIJA 

UR 

N. Hlade MAT 3 0 0,5/16 16/100 % 

Janja Haler BIO,KEM 2 4 0,5/16 
18(13/5) 

112% 

Dodatni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Saša Kopač Jazbec MAT 8 0,5/16 18/112% 

Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

Sonja 

Videčnik 

Cirila 

Šramel 

TJA 

 

SLJ 

3 

 

4 

0,5/16 

 

0,5/16 

17 ur/106,3 % 

 

13 ur/81,3 % 

ISP, DOP in DOD se izvaja v obeh oddelkih, kljub temu, da je sistematiziran v oddelku.  

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR 
ŠT. 

UČENCEV 
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Mladinski pevski zbor N.Rus 4 

Planinski krožek M. Istenič 8 

Fotografski krožek N. Hlade 1 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Proteusovo tekmovanje 4 2 / / 

Preglovo tekmovanje 4 3 / / 

Zgodovinsko tekmovanje 1 1 / / 

Geografsko tekmovanje 5 2 / / 

Področno tekmovanje v odbojki SDI / / / / 

Vegovo tekmovanje 11 3 2 / 

Angleška bralna značka 1 1 / / 

Tekmovanje iz angleščine 5 2 1 1 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 0 / / / 

Stefanovo tekmovanje 4 1 / / 

Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij 4 3 / / 

Tekmovanje iz znanja logike in lingvistike 6 2 2 0 

Logična pošast 4 0 4 2 

Tekmovanje Bober 1 1 / / 

Bralna značka 1 0 0 1 

Poročilo o delu v 9.a razredu 

 V 9. a razredu je bilo 16 učencev, od tega 8 dečkov in 8 deklic. Učenci so bili  prizadevni, delavni  in vestni. 

Ob zaključku drugega ocenjevalnega obdobja je bilo vseh 16 učencev  pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih 

in vsi uspešno zaključujejo 9 razred in izpolnjujejo osnovnošolsko obveznost. 

  

11 učencev je doseglo odličen učni uspeh, 3 učenci prav dober in 2 učenca dober učni uspeh. 

  

En učenec je imel v prvem ocenjevalnem obdobju težave pri  kemiji in biologiji, a je v drugem obdobju 

nadoknadil primanjkljaje in uspešno zaključil 9. razred z dobrim učnim uspehom.   

Dve učenki  sta imeli zaradi telesnih okvar dodatno strokovno pomoč. Obe učenki sta, kljub zdravstvenim 

oviram zelo prizadevni in dosegata odličen učni uspeh in obe sta prejeli zlato priznanje na državnem 

tekmovanju. Zaslužita si pohvalo.  

   

Ena učenka je imela odločbo o usmeritvi. Učenka je imela težave s priklicem pojmov in slabšo samopodobo. 

Je izrazito počasna pri delu. Cilj dela pri individualni učni pomoči je bil poleg dodatne razlage in utrjevanja pri  

angleščini, slovenščini, kemiji in matematiki tudi krepitev učenkine samozavesti. Učenka je v tem šolskem 

letu osebnostno napredovala. Zna se postaviti zase in je samozavestnejša.  Dosegla je dober učni uspeh. 

  

Še ena učenka je imela odločbo o usmeritvi in dodatno strokovno pomoč. Učenka je imela težave pri učenju 

in razumevanju, vendar jih je z vztrajnostjo in trdim delom vztrajno premagovala in dosega prav dober učni 

uspeh.  
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V letošnjem šolskem letu je 11 učencev doseglo odličen učni uspeh. Vseh devet let je bilo prav tako 

odličnih 11 učencev.   

V zlato knjigo so se vpisali: 

Alex Istenič, športnik leta 

Lea Rožnik, športnica leta 

Maša Kočevar, zlato priznanje na državnem tekmovanju v znanju angleškega jezika 

Rebeka Čepon, zlato priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast 

Eva Žakelj, zlato priznanje na državnem tekmovanju Logična pošast 

 

 V okviru ur oddelčne skupnosti smo veliko časa namenili poklicni orientaciji, pripravi in izvedbi novoletnega 

plesa s srečelovom, pripravi valete in pripravi zaključne ekskurzije. Pogovarjali smo se o spoštovanju in 

samopodobi.  Vsi dnevi dejavnosti so bili realizirani. Starši dobro sodelujejo in redno obiskujejo pogovorne 

ure. Izvedli smo tri roditeljske sestanke. Tematika prvega sestanka je bil uvod v novo šolsko leto in poklicna 

orientacija, drugega poročilo o delu v razredu po prvem ocenjevalnem obdobju, ter tretjega valeta in 

zaključna ekskurzija. Učenci so prejeli tudi številne pohvale in priznanja. 

Saša Kopač Jazbec 

9. B razred 

Razrednik: Natalija Rus 

Število dečkov: 8  deklic: 13   Skupaj: 21 

Obisk pouka:   92,4% 

Število opravičenih izostankov: 1430 ur  Število  neopravičenih izostankov: 4 ur  Skupaj: 1434 ur  

Realizacija pouka v urah in v %:  843 ur, 103 %  

 SLJ MAT TJA LUM GUM GEO ZGO 

št. ur po predmetniku 144 128 96 32 32 64 64 

št. realiziranih ur 148 136 101 34 32 66 66 

v % 103 106 105 106 100 103 103 

        

 DKE FIZ KEM BIO TIT ŠPO Skupaj 

št. ur po predmetniku  64 64 64  64 816 

št. realiziranih ur  66 66 64  64 843 

v %  103 103 100  100 103 

Ure individualne in skupinske pomoči 

UČITELJ PREDMET 
ŠTEVILO UČENCEV Z 

UČNIMI TEŽAVAMI 

ŠTEVILO 

NADARJENIH 

UČENCEV 

ŠTEVILO UR 

TEDENSKO/LETNO 

REALIZACIJA 

UR 

Janja Haler BIO, KEM 4 2 0,5/16 
18(13/5) 

112% 

Dodatni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 
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Natalija Kogovšek SLO 3 0,5/18 112 % 

Saša Kopač Jazbec MAT 4 0,5/16 112 % 

Dopolnilni pouk 

UČITELJ PREDMET ŠTEVILO UČENCEV ŠTEVILO UR TEDENSKO/LETNO REALIZACIJA UR 

N. Kogovšek SLJ 11 0,5/18 88,89 % 

S. K. Jazbec MAT 8 0,5/18 116,67 % 

ISP, DOP in DOD se izvaja v obeh oddelkih, kjub temu, da je sistematiziran v oddelku.  

Interesne dejavnosti: 

PREDMET MENTOR 
ŠT. 

UČENCEV 

Prostovoljstvo B. Buh / 

Logika V. Brezar 5 

MPZ N. Rus 3 

Tekmovanja 

VRSTA TEKMOVANJA ŠTEVILO UDELEŽENCEV 
DOSEŽKI 

BRONASTA SREBRNA ZLATA 

Proteusovo tekmovanje 6 3 / / 

Preglovo tekmovanje 4 0 / / 

Zgodovinsko tekmovanje 4 1 / / 

Geografsko tekmovanje 5 1 1 / 

Vegovo tekmovanje 6 2 1 / 

Angleška bralna značka 1 1 / / 

Tekmovanje iz angleščine 10 2 / / 

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 1 1 / / 

Stefanovo tekmovanje 2 1 1 / 

Tekmovanje iz konstruktorstva in obdelave tehnologij / / / / 

Tekmovanje iz znanja logike in lingvistike 7 2 0 0 

Logična pošast 2 2 0 0 

Tekmovanje Bober 1 1 / / 

Bralna značka 6 / / 6 

Poročilo o delu v razredu 

V 9. B razredu je 21 učencev, od tega 8 dečkov in 13 deklic.  

Vsi učenci so pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih. Pohvalo za odličen uspeh si zasluži sedem učencev: Klara 

Černigoj, Nejc Kunej, Lucija Slovša , Anže Trček, Iza Končan, Niklas Meden in Drejc Oblak. 

Prav dober uspeh si zasluži dvanajst učencev, dober pa dve učenki. 

Ena učenka ima odločbo o usmeritvi. V primerjavi z lanskim letom imajo posamezni učenci veliko boljše 

ocene. Kljub nenehnim opozorilom slabo prinašajo obvestila in opravičila. 

V okviru ur oddelčne skupnosti smo veliko časa namenili poklicni orientaciji, pripravi in izvedbi novoletnega 

plesa s srečelovom, pripravi valete in pripravi zaključne ekskurzije. Pogovarjali smo se o spoštovanju in 
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samopodobi.  Vsi dnevi dejavnosti so bili realizirani. Izvedli smo tri roditeljske sestanke. Tematika prvega 

sestanka je bila uvod v novo šolsko leto in poklicna orientacija, drugega poročilo o delu v razredu po prvem 

ocenjevalnem obdobju, ter tretjega valeta in zaključna ekskurzija. Disciplinske probleme smo reševali sproti. 

Vsi dnevi dejavnosti so bili realizirani po planu. S starši smo dobro sodelovali. Pogovorne ure niso bile redno 

obiskovane. Učenci so se udeleževali različnih tekmovanj.  

                                                       

                                                                                                                                                                     Natalija Rus 
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POROČILO O REALIZACIJI PEDAGOŠKEGA DELA V VVE 

1.1PREDSTAVITEV 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 sedmih skupinah obogatili 

izvajanje Kurikula s pomočjo metodologije Korak za korakom.  

1.2PREDSTAVITEV SKUPIN  

Strokovni delavci vrtca in delo, ki ga opravljajo: 

 

OBDOBJE ODDELEK STAROST 

ŠTEVILO 

OTROK V 

ODDELKU 

VZGOJITELJICE 
POM. 

VZGOJITELJIC 

 

I. 

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 

KOMB. 

 
KRESNICE od 2 do 4 leta 19 Barbara Čepon Tomaž Kužnik 

II. 

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   

 

 Čmrlji  

 

Skupino Čmrlji sestavljajo otroci stari od 1 – 2 leti, 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 to potekalo brez težav. Otroci so se hitro privadili na novo okolje, na svoje 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. 
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Že od prvega dne naprej smo se navajali na dnevno rutino v vrtcu. Prehodi med dejavnostmi so potekali  

umirjeno in postopno. Navajali smo se na samostojnost pri hranjenju, na lep odnos do hrane in na bonton 

prehranjevanja. 

S pomočjo pesmic in pravljic na temo pleničk, so se starejši otroci privajali na kahlico. Navajamo se na 

umivanje rok in obraza pred in po obroku ter po uporabi kahlice. Ob vsakodnevnem ponavljanju te rutine, le 

ta prihaja 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 kar v posodi v igralnici. Veselili smo se opazovanja  starejših vrstnikov, kako so uživali 

na snegu. Mi pa smo s papirja naredili kepe in se kepali tako kot oni. 

Otroci že dobro poznajo vrtec, tako prostore, kot zaposlene in ni jih več strah, če nas kdo obišče. Tudi sprehod 

do telovadnice jim je bil pravi izziv. Tu smo namreč nastopili ob kulturnem prazniku. Zaplesali smo Ringa raja 

in prav z radovednostjo poslušali ostale točke programa. Ob poznani pesmici so naši otroci kar odkorakali na 

prizorišče, oni bi kar plesali z Mravljami. Veliko smo se sprehajali po igrišču in parkirišču, ob slabem vremenu 

pa kar po vrtcu. 

Otroci so zelo ustvarjalni in radovedni. Kadar jih prosim, da pripravijo na mizo prt, takoj vsi sedijo za mizo, Za 

oskrbovance doma starejših smo pobarvali vazice, ki so jih starejši otroci odnesli v Dom starostnikov za 

praznik žena in mučenikov. Mamice pa so otroci obdarili z rožo – makom, v katero so vložili veliko truda. 

Izredno radi plešejo, pojejo in igrajo na instrumente. Všeč so jim preproste igre, ki že zahtevajo od njih 

upoštevanje pravil, vendar ob njih nadvse uživajo. 

V marcu sta prišli v skupino dve novinki, ki pa še nista hodili, zato nam je bilo onemogočeno sprehajati se po 

igrišču in parkirišču. V začetku sta precej jokali, kar je zelo motilo ostale otroke in razpoloženje v skupini je 

bilo zelo napeto. Ob prosti igri na hodniku in ob pestovanju novink so se otroci umirili in sprostili. 

Otroci dobro poznajo pravila v skupini in jih kar dobro upoštevajo. Za svojo starost so izredno samostojni in 

vedoželjni. Radi obiskujejo vrtec in se v njem dobro počutijo. Znajo se že lepo zaigrati, večinoma individualno, 

počasi pa  se že formirajo v skupinice po dva, trije otroci. 

Otroci so zelo veseli, če se nam v skupini pridružijo starši in z njimi ustvarjajo. Na pomladanskih delavnicah 

so bili najbolj navdušeni nad doma izdelanim plastelinom, ki je res pravo terapevtsko sredstvo proti slabi volji. 

V aprilu, kmalu po uvajanju je shodila še ena deklica. Na igrišču in parkirišču smo pobirali papirčke in druge 

smeti in se navajali, da smeti odlagamo v smetnjake. 

V maju je nastalo glasilo Izpod klobuka, katero že vrsto let izdajamo skupaj s starejšimi otroki. Glasilo in svoje 

izdelke bodo otroci dobili na zaključni prireditvi v četrtek, 20. 6. 2019, na katero smo povabili starše.   

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 zapojemo in zaplešemo. Svojo ustvarjalnost izražamo tudi skozi risanje in slikanje. Spoznavali 

smo elementarne barve. Ustvarjali smo z naravnimi materiali. V skupini smo izvedli projekta za spodbujanje 
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bralnih sposobnosti: Najljubša pravljica in Bralni nahrbtnik. Za svoje zdravje skrbimo  z rednim gibanjem na 

svežem zraku, na igrišču ali na sprehodih po bližnji okolici vrtca. Otroci so opravili vse športno gibalne naloge 

projekta Mali sonček. 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 maja je bila 76 %. 

Otrokove spretnosti, znanje in navade sva skušala spodbujati in jih utrjevati z elementi pedagogike 

montessori, ki sva jih vnašala v kurikulum. 

Pri delu sva imela v ospredju vizijo, ki sva si jo zadala in jo poskušava uresničevati skozi prednostne cilje vrtca 

(skrb za varnost, zdravje in optimalen razvoj otroka, priprava primernega bivalnega in učnega okolja za otroke 

ter evalvacijo dela) in cilje iz letnega delavnega načrta skupine (spodbujanje samostojnosti, spodbujanje 

navdušenja za učenje, spodbujanje spoštovanja do sebe, soljudi in okolja ter reševanje težav na miren način 

s pogovorom). 

Delo v skupini je potekalo individualno in skupinsko. V času individualnega dela so si otroci svobodno izbirali 

dela, ki so ustrezala njihovemu razvoju.  

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, se naučili dramatizacijo Trije metulji, 

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 smo imeli 

Večer z očeti. V februarju smo imeli Prireditev ob kulturnem prazniku ter Dneve eksperimentov. Marca smo 

imeli Pustovanje, odšli smo na ogled Lutkovne predstave v Ljubljano, kjer smo si ogledali predstavo Zverinice 

iz Rezije ter Večer z mamami. V aprilu smo si ogledali predstavo Miška se rada maškara, predstavitev glasbene 

šole, ki je tokrat za nas pripravila muzikal Morska deklica, obiskala nas je medicinska sestra in otroci iz šole, 

ki so nam prišli odigrat predstavo Žogica Nogica. V juniju smo se odzvali vabilu in si odšli ogledati Čebelarsko 

razstavo na Občini Horjul.  

V samo delo vnašamo naslednje projekte: uvajanje elementov pedagogike montessori, spremljanje 

otrokovega razvoja, zdravje v vrtcu, 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 je obiskovalo plesne urice, 7 otrok gibalne 

urice in 2 otroka angleščino.  

V sklopu sodelovanja s starši so otroci v vrtec prinašali 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 običajno potekali vsak 2. četrtek v mesecu, do sedaj se jih je udeležilo 18 staršev, 

kar pomeni povprečno 12,8 % na mesec. 28 % staršev se v tem šolskem letu ni udeležilo pogovornih ur. V 
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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, v januarju smo imeli Večer z očeti, kjer je bila zaradi 

večje odsotnosti otrok, zaradi bolezni, 53% udeležba. Februarja je bilo predavanje za starše z naslovom Čutno 

starševstvo, kjer se je z naše skupine udeležilo 10% staršev. V marcu smo imeli Večer z mamicami, udeležba 

je 68 %. Zaključno srečanje bo v juniju. Glede na možnost predstavitve poklica v skupini, smo se v novembru 

seznanili s poklicem električarja. 

V okviru sodelovanja s krajem in drugimi strokovnjaki so nas obiskali čebelarji, g Branko Lipnik z lutkovno 

prestavo ter  mobilna medicinska sestra. 

V skupini je potekalo eno opazovanje v okviru mednarodnega projekta, o kakovosti v slovenskih vrtcih. 

V letošnjem šolskem letu sta bili v skupini na praktičnem usposabljanju ena dijakinja in ena študentka. 

  

Otroci v skupini so radi sodelovali, ustvarjali, prepevali, plesali, … in, starosti primerno, je imela tretjina otrok 

močno  občutljivo obdobje pri iskanju mej. Ob primernih prijateljih še vedno ostajajo štirje otroci z močno 

voljo. Upamo, da bodo počitnice pozitivno vplivale na njih. 

 
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 napredujejo ustrezno 

svoji starosti. V letošnjem letu s sodelavko namenjava več pozornosti prednostnim nalogam v okviru vrtca, 

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 (vsi otroci uporabljajo 

stranišče) in pri obrokih. Tudi sprehodi po Horjulu so vse bolj pogosti in vse daljši. Predvsem pa se trudimo 

ohranjati prijateljske odnose v skupini, prijetno klimo in medsebojno pomoč, solidarnost. 

Nekoliko se je poznala menjava pomočnic, nekateri otroci so potrebovali dodaten čas za privajanje na novo 

osebo v skupini. 

Po pogovoru s starši sem v skupino povabila svetovalno delavko, go. Marjeto Požru Krstič, da opazuje otroka, 

ki je imel težave z razumevanjem navodil, koncentracijo in predvsem na področju govora. Staršem sem 

svetovala, naj za mnenje prosijo logopeda. Mati sumi, da otrok mogoče tudi slabo sliši. 

V skupini je tudi otrok, ki potrebuje stalen nadzor, zelo je namreč živahen, redko upošteva navodila, potrebuje 

dodatne zaposlitve. Mati pravi, da je bil pregledan v razvojni ambulanti ZD Vič, kjer niso ugotovili motnje ali 

zaostanka. 

  

Maja Rebolj  
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Žabice 

Skupina Žabice je homogena skupina v katero je bilo vključenih 14 otrok, starih od 2-3 let. Dvanajst otrok je 

prišlo v skupino na novo. Skupino je sestavljalo deset deklic ter štirje fantje. Štirje otroci so lansko leto 

dopolnili dve leti, ostali pa so jih 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, priimke, kraje bivanja, 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 lutkovne predstave in pripovedovali pravljice. 

Igra je bila prvi del šolskega leta večinoma individualna, kasneje pa se je že začela pojavljati vzporedna igra, 

ter igra vlog v manjših skupinah. Otroci so se med seboj posnemali, opazovali, občasno že sodelovali in si 

pomagali. Otroke sva spodbujali k samostojnemu hranjenju, pospravljanju po obrokih, oblačenju, obuvanju, 

sodelovanju pri dejavnostih. Poudarek je bil tudi na odvajanju od plenic. Samo še dva otroka potrebujeta 

plenico, ostali so se od plenic uspešno odvadili. 

Vključeni smo bili v projekt Bralni nahrbtnik, s katerim sva spodbujali branje v domačem okolju. V vrtcu smo 

se ob pravljicah in pesmicah tudi pogovarjali ter razvijali komunikacijske veščine. Otroke sva učili 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. Večkrat tedensko smo hodili na 

sprehode, v bljižno ali daljno okolico, travnik, gozd, odvisno od vremena in pripravljenosti otrok. Spodbujali 

sva jih pri hoji v hrib in hoji po neravni podlagi, kjer smo z vajo pridobili na ravnotežju, moči, vztrajnosti in 

veselju do gibanja v naravi. Na travniku, ob stranskih poteh ali v gozdu so se otroci igrali z naravnimi materiali 

(veje, kamenje, zemlja…), tekli, ter se igrali razne gibalne igre. V naravnem okolju smo iskali tudi živali in 

spoznavali njihove značilnosti. S tem sva sledili prednostnim nalogam iz področja gibanja in narave. 

Na hodniku sva pripravili vadbene ure.  

V skupino je vsak petek od septembra do konca marca, prihajala dijakinja na praktično usposabljanje. 

 

 

Ema Marolt 
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Pikapolonice 

V skupini Pikapolonice je 19 otrok, 14 dečkov in 5 deklic. Najstarejši deček je dopolnil štiri leta v mesecu 

aprilu, najmlajša je deklica, ki je dopolnila tri leta v mesecu decembru.  Trije dečki so prišli iz skupine Žabice, 

dva otroka; deček in deklica sta prišla v vrtec na novo. Uvajalno obdobje je potekalo brez posebnosti, otroci 

so se navadili na novo igralnico, na uporabo kopalnice in pravil v skupini. 

V skupini smo uredili različne kotičke, ki so se spreminjali skozi šolsko leto. 

Otroci so potrebovali  veliko postavljanja mej pri čemer sva se trudili biti vedno dosledni. Ob težavah, ki so se  

pojavljale preko  leta, sva dostojno ukrepali in se pogovorili s starši. 

V delo smo vključili prednostne naloge vrtce, vsa področja kurikula in dva projekta, ki sta dopolnjevala 

prednostne naloge vrtca. Vseskozi smo v delo vključevali starše, ki so sodelovali na pogovornih urah, 

roditeljskih sestankih, obogatitvenih dejavnostih, zaključku šolskega leta 

Otroci so v tem letu napredovali na vseh področjih, izpostavila bi napredek na področju jezika in 

gibanja. Veliko smo hodili v  vaško knjižnico in prebirali slikanice. V jutranjih krogih so otroci 

samostojno pripovedovali pravljice ob ogledu slikanic, veliko so samostojno pripovedovali o svojih 

doživetjih in željah. Vsak dan pred zajtrkom smo prepevali jutranjo pesmico. 

Pri gibanju so zelo napredovali, vsi so osvojili diplomo Mali sonček, napredovali so pri razvoju fine 

motorike. Dejavnosti so potekale v igralnici, na igrišču, bližnji okolici in v gozdu. Hodili smo na 

sprehode in opazovali naravo. Poleg tega so otroci aktivno sodelovali pri obogatitvenih dejavnostih 

vrtca, kjer so spoznali veliko novega in poglobili prijateljstva z otroki iz drugih skupin. 

Barbara Rožmanec  

 

Murni 

Letos smo bili 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. Delali sva tudi na pozitivni klimi v skupini, 

upoštevali interese otrok in imeli do vsakega otroka individualen pristop. Posebej sva  bili pozorni na otroke, 

ki so potrebovali več spodbude za svoj razvoj in jim pri tem pomagali. Eden od ciljev, ki sva si ju zastavili sta 

tudi razvijanje 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 sva razvijali 

z dejavnostjo Moj dan, ki je bila posvečena vsak dan drugemu otroku. Zelo v razmahu je bila tudi socializacija 

otrok, saj so se ves čas radi skupaj igrali, sodelovali in med njimi so se razvila prava prijateljstva. Iz dneva v 

dan so postajali govorno bolj aktivni, kar sva spodbujali z vsakodnevnimi pogovori, govornimi nastopi, kjer je 

otrok pridobival govorne spretnosti in premagoval tremo pred nastopanjem. Nekaterim otrokom še vedno 

povzroča težave izgovorjava predvsem šumnikov in glas R, kar sva pomagali razvijati z dejavnostmi za 
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gibljivost govornega aparata. Gibalno so tudi zelo aktivni in spretni, kar smo še nadgradili na tečaju z učenjem 

smučanja in plavanja. Izvedli smo tudi štiri planinske izlete. So zelo vedoželjni, tako, da so napredovali tudi 

na ostalih področjih vzgoje, kar sva spodbujali z vedno novimi, zanimivimi izzivi. Vzgojno delo je bilo vezano 

na obogatitvene dejavnosti, ki smo jih izvedli po programu.  O tem, kako so potekale, so si lahko starši prebrali 

na spletni strani vrtca. Tudi zastavljeni projekti so potekali po načrtu in nam bogatili življenje. Obravnavali 

smo veliko dejavnosti vezanih na temo, ki smo jo obravnavali in to so si starši lahko prebrali na oglasni deski. 

Otroci so napredovali na vseh vzgojnih področjih. Pri družbi je bil poudarek na razvijanju pozitivne podobe 

otrok in razvijanju samostojnosti. Pri gibanju pa na razvijanju grobe motorike in razvijanju prstne spretnosti. 

Otroci so tudi uspešno opravili dejavnosti v projektu Mali sonček. Pri jeziku so spoznali veliko pravljic in 

spodbujali sva jih h govornim nastopom v projektu Ciciuhec. Čez celo leto je potekal tudi  projekt Najljubša 

pravljica. Naravo so spoznavali na travnikih, gozdu in tudi v knjigah. Spoznali so tudi veliko živali od domačih 

in travniških. Z matematiko smo se seznanjali v vsakdanjem življenju ob igrah za razmišljanje in dejavnostih 

za razvijanje matematičnega mišljenja, izražanja in spretnosti. Pri likovni vzgoji so ustvarjali v različnih likovnih 

tehnikah. Poudarek pa je bil na razvijanju ustvarjalnosti in troprstnem prijemu svinčnika. Pri dramski vzgoji je 

bil poudarek na nastopanju z lutkami in igranju predstav, kjer so otroci zelo uživali in postajali čedalje boljši 

igralci. Ker otroci radi pojejo, smo peli ljudske in otroške pesmi in ker tudi zelo radi plešejo, smo se odločili za 

spoznavanje ljudskih  

plesov, ki smo jih že kar nekaj spoznali. Izvedli smo tudi nekaj projektnih nalog odprtega tipa, kjer so otroci 

povedali svoje pobude, ki smo jih udejanjili. Ob tem so si razvijali ustvarjalnost in timsko delo. Dneve v vrtcu 

smo si popestrili še z igralnimi dnevi, ko so otroci prinesli v vrtec svoje igrače in se z njimi igrali s svojimi 

prijatelji. 

  

Za zaključek šolskega leta pa smo za starše pripravili predstavo: Kdo je Vidku napravil srajčico. 
 

Irena Kušar 
 
 

Čebele 

Skupina Čebele je heterogena skupina, v katero je bilo s septembrom vpisanih enaindvajset otrok, deset 

dečkov in enajst deklic, starih od 3-6 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 navadili na bivanje v skupini in sprejeli dogovorjena pravila. S sodelavko sva izhajali 

predvsem iz potreb, interesov in želja otrok. Dejavnosti v skupini so potekale v skladu z letnim delovnim 



                                                                              Letno poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Zavoda OŠ Horjul v šolskem letu 2017/2018 
 

124 

 

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 je prihajala v 

skupino enkrat tedensko specialna pedagoginja Saša Medved ter kasneje Jerneja Božič. 

Ob ponedeljkih nas je obiskovala svetovalna delavka Marjeta Požru Krstić, ki je z otroki izvajala vaje za 

pripravo na šolo. 

Delo v skupini je potekalo individualno in skupinsko. V času individualnega dela so si otroci svobodno izbirali 

dela, ki so ustrezala njihovemu razvoju. Glede na to sva načrtovali dejavnosti in pripravljali materiale, če je 

potrebno tudi za vsakega otroka posebej. Otroci so si najpogosteje izbirali materiale s področja vsakdanjega 

življenja, kar jim je koristilo 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 so si izbirali dela tudi z drugih področji: umetnosti, jezika, matematike, zaznavanja in znanosti, 

velikokrat so si izbrali dela, ki so jih pred njimi delali njihovi prijatelji. Otroci so delavni, le redki so taki, ki tudi 

po predlogu, kaj lahko počnejo, ne vedo, kaj bi delali. V času skupinske dejavnosti, smo se z otroki gibali na 

črti ob petju pesmi in bansov, se pogovarjali o temah, ki večinoma izhajajo iz otrok, se učili otroških pesmi, 

dramatizacij, … 

Otroci so postali samostojnejši pri izbiri iger in sposobnosti reševanja konfliktov.  

Starostna razlika otrok je dobro vplivala 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. Spodbujali sva jih k izražanju izkušenj, čustev in 

misli. Otroci so zelo dojemljivi in so se učili jezika ob poslušanju vsakodnevnih pogovorov, glasnem branju 

odraslih, z opisovanjem, ob pripovedovanju, izštevankah, pravljicah, rimah, … Posebej viden je napredek na 

področju govora ter v pripravi na šolo. Otroci so vsak dan bolj spretni in samostojni. Veliko pozornosti smo 

namenili raznim socialnim igram, da so se otroci počutili sprejete, vzpostavljali smo prijateljske odnose, 

obenem pa tako pridobivali socialne spretnosti in pripravljenost za delo otrok. Otroci so premagali tremo 

pred javnim nastopanjem, zrasla jim je samozavest, naučili so se poslušati drug drugega. 

Z otroki smo veliko časa namenili bivanju na prostem, kjer smo spoznavali naravo v njeni raznolikosti, se učili 

spoštljivega odnosa do narave, hkrati pa spodbujali gibalne dejavnosti otrok. 

O morebitnih težavah otrok sva s sodelavko sproti obveščali starše. Sodelovanje s starši je bilo dobro, starši 

so v vrtec prinašali cvetje, oprano perilo, sodelovali so pri projektu Ciciuhec in Bralni nahrbtnik. V skupini so 

se otroci lahko udeležili različnih dodatnih dejavnosti: plesnih in gibalnih uric, angleščine, nogometa, 

smučarskega tečaja, plavalnega tečaja in tečaja rolanja. Dva otroka sta se udeležila letovanja na Debelem 

rtiču.  

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. 
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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 želvje oklepe. Na kostanjevem pikniku smo se gostili s pečenim in 

kuhanim kostanjem. Obiskali smo sadjarja na Lesnem Brdu ter se seznanjali  s sadovnjakom, sadjem in 

poklicem. Pokušali 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 pokušali. 

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 oblicah krompir, 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. 

Otroci so nastopili na prireditvi v vrtcu ob Prešernovem dnevu. 

Pod vodstvom planinskega društva smo izvedli planinski izlet na Gradišče. 

Za pusta smo imeli pustno povorko po vasi. Obiskali smo varovance Centra starejši občanov Horjul ter z njimi 

peli ljudske pesmi in rajali rajalne igre. Z izdelanimi srci smo sodelovali v projektu Modro srce. 

Za osmi marec smo izdelali  vaze in z njimi obdarili varovance Centra starejših občanov ter mamice. 

Izvajali smo poizkuse plovnosti v vodi ter z mešanjem barv opazovali njihovo spreminjanje.  



                                                                              Letno poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Zavoda OŠ Horjul v šolskem letu 2017/2018 
 

126 

 

V aprilu smo izvedli spomladanske delavnice. V njih so starši z otroki izdelovali pisanice in zajčke, piščančke 

iz papirja.  

Z likovnimi deli so otroci sodelovali na likovnem natečaju Cici umetnije. Dve otroški deli sta prejeli priznanje. 

V lutkovnem gledališču Ljubljana smo si ogledali lutkovno predstavo Zverinice iz Rezije. V  vrtcu nas je lutkar 

Branko razveselil s predstavo Mišek se maškara. Po parkirišču in zelenicah pred vrtcem smo pobirali smeti ter 

tako skrbeli za urejenost okolice vrtca. 

Obiskali smo muzej pošte in telekomunikacije  ter letališče Jože Pučnik Ljubljana. 

Na Debelem Rtiču smo izvedli tridnevno letovanje. 

V pomladanskem času nas je medicinska sestra seznanjala s pravilno higieno rok. 

Obiskali smo semenarno in lonce s posajenimi rožami namestili pred vhode v vrtec. Zanje bomo skrbeli vse 

leto. 

Z izdelano punčko smo sodelovali v projektu Punčka iz cunj. 

Obiskali smo učence 1. razreda v osnovni šoli ter se z njimi igrali.  Učenci iz osnovne šole so nas razveselili s 

predstavama Žogica nogica in Škrat Kuzma dobi nagrado. 

Ob zaključku projekta Ciciuhec so si otroci ogledali lutkovno predstavo ter prejeli priznanja in medalje. 

Obiskali smo Kekčevo deželo. Ob izvajanju nalog v projektu Mali sonček so otroci razvijali gibalne spretnosti. 

Nagrajeni so bili z medaljo. 

Izdali smo glasilo Izpod klobuka. Za zaključek bralne značke nas je obiskala pisateljica Majda Koren. Ob 

ilustracijah je otrokom pripovedovala svoje zgodbe in se z njimi z veliko mero humorja pogovarjala o pisanju, 

življenju… 

V mesecu juniju smo izvedli planinski izlet na Koreno. 

Na zaključni prireditvi so otroci izvedli dramatizacijo Trije metulji ter nastopali s pesmimi in deklamacijami. 

 

Marinka Batagelj 

 
 

Neposredno delo svetovalne službe v skupini 

V skupinah Čebele in Metulji so potekale ob ponedeljkih med 9.00 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. 

V primeru opaženih posebnosti pri otroku smo opravili individualni pogovor s starši in vzgojiteljico. 

Pri otrocih z izrazitejšimi razvojnimi odstopanji smo v sodelovanju s starši in drugimi institucijami 

načrtovali ureditev dodatne strokovne pomoči otroku.  

Marjeta Požru Krstić 

 

  

PRISOTNOSTI OTROK V VVE V ŠOLSKEM LETU 2018/19 

 

 

mesec 
št. 

dni 
Čmrlji Gosenice Kresnice Mravlje Žabice 

Pikapolo

nice 
Murni Čebele Metulji 

% 

prisotnih 
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september 20 79 76 78 90 83 82 78 87 90 83 

oktober 22 73 85 88 87 69 91 88 83 87 83 

november 21 77 83 84 85 72 91 84 86 90 84 

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 19 70 64 70 74 52 65 69 63 73 67 

marec 21 70 82 78 74 74 80 82 71 88 78 

april 21 87 72 72 78 71 73 77 71 81 76 

maj 21 86 69 85 83 83 78 85 77 82 81 

junij 19 84 69 81 80 81 78 83 72 74 78 

julij 23 50 43 43 46 40 45 62 39 53 47 

avgust 21 63 48 45 41 47 47 47 34 26 44 

Skupna 

prisotnost v % 
72 69 71 72 66 73 76 69 75  

 

SODELOVANJE S STARŠI  

Prisotnost staršev na različnih dejavnostih 

 Gosenice Čmrlji Kresnice Mravlje Žabice Pikapolonice Murni Čebele Metulji 
% 

prisotnih 

Večer z očeti / / 53 / / / / 86 / 70 

Večer z 

mamami 
/ / 10 / / / / 86 / 48 

Novoletne 

delavnice 
78 100 / 86 57 47 77 / 96 71 

Pomladanske 

delavnice 
64 85 / 71 71 68 91 / 75 75 

Zaključno 

srečanje 
64 85 95 100 86 95 95 91 96 90 

skupaj 

prisotnost v 

% 

69 90 53 86 72 70 88 88 89 

 

 

 Prisotnost staršev na roditeljskih sestankih in pogovornih urah 

 
Uvodni rod. 

sestanek 

1. roditeljski 

sestanek 

2. roditeljski 

sestanek* 

Pogovorne 

ure 

povprečen 

obisk v % 

Čmrlji 86 86 25 24 55 

Gosenice 100 78 opomba 24 67 
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Kresnice 100 74 opomba 13 62 

Mravlje 100 78 opomba 22 67 

Žabice 100 100 opomba 24 75 

Pikapolonice 50 68 26 32 44 

Murni 100 64 opomba 20 61 

Čebele 100 71 opomba 16 62 

Metulji / 75 opomba 17 46 

skupaj prisotnost v    

% 
92 77 opomba 21 

        Opomba: Drugi roditeljski sestanek je potekal v obliki predavanja za starše z naslovom  Ranjena 

samopodoba mladostnikov, ki ga je izvedla dr. Lucija Čevnik. Zaradi številne udeležbe nismo 

mogli natančno oceniti koliko staršev iz posamezne skupine se je predavanja udeležilo. 

 

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 
vse skupine Barbara Popit 

Punčka iz cunj Metulji, Mravlje, Čmrlji Marinka Batagelj 

Varno s soncem vse skupine Tjaša Janša 

Najljubša pravljica Gosenice, Pikapolonice, Murni Barbara Popit 

Bralni nahrbtnik 
Čmrlji,  Gosenice, Mravlje, 

Kresnice, Žabice, Čebele 
Ema Marolt 

Ciciuhec Metulji, Murni, Čebele Irena Kušar 

Mali sonček 

Gosenice, Mravlje, Žabice, 

Pikapolonice, Murni, Metulji, 

Kresnice, Čebele 

Barbara Rožmanec 

Modro srce 
Čmrlji, Kresnice, Mravlje, 

Čebele, Žabice, Murni, Metulji 
Vanja Šubic 

Cici vesela šola Murni, Čebele, Metulji Marinka Batagelj 
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Korak za korakom 

V našem vrtcu smo deveto leto bili vključeni v projekt Korak za korakom, ki ga izvajamo pod okriljem 

Pedagoškega inštituta iz Ljubljane.  

Projekt izvajamo v sedmih skupinah. Prepletamo ga z nacionalnim kurikulom, ki se izvaja v našem 

vrtcu. Prav tako kot v kurikulu je pri tem projektu pomembno, da pripravimo primerno in spodbudno 

okolje. 

Metodologija Korak za korakom temelji na uvajanju pristopov, ki so osredotočeni na otroka in 

temelji na dveh osnovnih načelih: 

•  otroci oblikujejo svoje znanje na svojih izkušnjah in v interakciji s svetom okrog sebe, 

• vzgojitelji krepijo rast in razvoj otrok, če gradijo na njihovih interesih, potrebah in na 

močnih straneh. 

  

Skrbno načrtovano okolje spodbuja otroka, da raziskuje, se uči in ustvarja. Pri tem so nam bile v 

veliko pomoč tehnike opazovanja otrok v skupini, ki so popestrile delo (priložnostno opazovanje, 

anekdotski zapis, ček liste, opazovanje glede na razvojne mejnike… Projekt smo popestrili  

prednostnimi nalogami našega vrtca, ki je zajemalo dva področja in sicer gibanje ter narava. 

V vseh skupinah smo tekom leta pripravljali kotičke s področij kurikula, kjer so otroci ob različnih 

aktivnostih ustvarjali, razvijali motoriko in gibalne dejavnosti, bogatili besedni zaklad, spoznavali 

nove pesmice, igrali na male ritmične inštrumente, glasbeno ustvarjali, plesali, bogatili socialne 

odnose, razvijali samostojnost, seznanjali so se z matematiko na različne načine, spoznavali naravo 

v njeni raznolikosti....Kotički so se tekom leta spreminjali in dopolnjevali glede na želje in potrebe 

otrok ter projekte, ki so se izvajali v skupini.  

Projekt Korak za korakom nam je služil kot ena od izvedbenih variant nacionalnega kurikula. Projekt 

spodbuja otroke, da oblikujejo svoje znanje na svojih izkušnjah in v interakciji s svetom okrog sebe, 

vzgojitelji pa krepimo rast in razvoj otrok, če gradimo na njihovih interesih, potrebah in močnih 

straneh. Za izvedbo projekta  je okolje , v katerem bivajo otroci, skrbno načrtovano, pri načrtovanju 

pa se opiramo na podrobnem opazovanju posameznikov in skupine. 

                                                                                Barbara Rožmanec 

 

 

Uvajanje elementov pedagogike montessori v izvedbeni kurikul 

Tudi v tem šolskem letu sta v zavodu delovala dva oddelka, ki sta uradno v svoje delo vnašala elemente 

pedagogike montessori. 

Ena skupina je vključevala otroke od 2 do 4 let, druga pa od 4 do 6 let. 
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Sprememba v letošnjem letu je bila, da sta se po skupinah zamenjala vzgojiteljska para, ki sta že več let 

delovala v isti skupini; tako sta zamenjala starejšo skupino z mlajšo in obratno. 

Tako je bilo to leto ponovno namenjeno odkrivanju, spoznavanju in postavljanju novih mej, odkrivanju 

občutljivih obdobij in starosti primerno pripravljanju in predstavljanju novih materialov. Kljub temu, da je 

samo delo v osnovi enako, je vseeno drugačno, saj so otroci druge starosti, kar pa zraven prinese svoje 

prednosti in zahteve. 

V mlajši skupini se je tako kot že leta prej kazala težava, da je večina materialov zasnovana na starostni skupini 

otrok starih od 1 do 3 let, vendar pa so zaradi potrebe vrtca vanjo vključeni starejši otroci, kar pomeni, da je 

za starejše otroke samo okolje premalo zahtevno in  da bi morali, glede na trenutni trend, v skupino dodati 

materiale, ki bi bili primernejši za starejše otroke. 

Nekaj časa smo preizkušali z izposojanjem materialov iz starejše skupine, vendar se to ni obneslo, saj je bilo 

v obeh skupinah kar nekaj isto starih otrok, ki so imeli željo in občutljivo obdobje za delo z istim materialom.  

Upamo, da bomo s pridobitvijo novih dveh oddelkov enkrat v prihodnosti, lahko spet postavljali strukturo 

skupine, ki bo starosto razdeljena po tretjinah letnikov in deljena na heterogene skupine od 1 do 3 let in od 

3 do 6 let.    

Barbara Čepon 

 

Sodelovanje z domom starejših občanov 

Ena izmed aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja, v našem vrtcu, je tudi sodelovanje z domom starejših 

občanov Horjul. Druženje v letošnjem letu je potekalo ob družabnih igrah, pustnem rajanju, obiskih in 

obdarovanju za praznike v mesecu marcu. 

Interakcije med najmlajšimi in najstarejšimi člani družbe, so bile v starih časih nekaj povsem 

samoumevnega, saj so bili otroci  varovani in vzgajani doma, največkrat s pomočjo starih staršev. Danes 

hodijo otroci v vrtec, starši so velik del dneva  v službi, naši dedki in babice pa velikokrat preživijo svoja 

zadnja leta v domu starejših. Družbene spremembe in stereotipni predsodki prinašajo potrebo po  

vzpostavitvi interakcije med generacijami, kjer bo sodelovanje kot naraven proces vzgajanja v sožitju s 

starimi starši in drugimi starejšimi odraslimi. Poznavanje starosti je pomemben del vzgoje oziroma 

socializacije, vseživljenjsko učenje pa del življenja.  

S takimi  projekti, kot je projekt sodelovanja z domom starejših občanov izboljšamo aktivno udeležbo 

starostnikov v družbi, saj prenašajo dragocena znanja in izkušnje na mlajše generacije. Otroci pa ob 

takšnem sodelovanju  razvijajo empatijo, krepijo socialne veščine, pridobivajo izkušnje in gradijo svojo 

osebnost. Otroci starejšim prinašajo pozitivno energijo in optimizem, starejši niso osamljeni in se bolje 

počutijo. Sožitje in socialne vezi se med generacijami tako krepijo, mlajši spoznavajo in sprejemajo proces 

staranja kot del življenja. 

Barbara Popit 

Punčka iz cunj (UNICEF)  

Punčka iz cunj je igrača, ki je poznana v vseh kulturah sveta. Marsikateremu otroku je že v preteklosti 

predstavljala družbo, danes pa simbolizira otroka iz države v razvoju, ki potrebuje našo pomoč. Letno v 

svetu še vedno umre več kot 1,4 milijona otrok, ker niso bili cepljeni. Vsaka posvojena punčka zagotovi 

cepljenje enega otroka proti šestim otroškim nalezljivim boleznim. Ko pride punčka na svet, dobi tudi svojo 

osebno izkaznico s pripadajočimi podatki in podatki izdelovalca punčke iz cunj. Oseba, ki bo punčko kupila 

oziroma posvojila, bo prejela tudi dopisnico, s katero lahko izdelovalcu sporoči, da je punčka našla svoj dom 

in da bo lahko cepljen še en otrok. V projektu so sodelovali otroci iz skupin Metulji, Čmrlji in Mravlje. Vsaka 
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skupina je izdelala svojo punčko. Punčke smo za prodajo poslali na Unicef. V projektu se otroci ozaveščajo o 

situacijah v državah v razvoju, razvojnih problematikah, pomenu izobraževanja vseh otrok, o medsebojnem 

spoštovanju, sodelovanju in prijateljstvu.  

Marinka Batagelj 

 

Varno s soncem 

 
V šolskem letu 2018/2019 je naš vrtec tako kot že nekaj let doslej vključen v program Varno s soncem. 

Letošnja knjižica »Ultravijolično sevanje – Kako poskrbim za svoje zdravje?«, je dala velik poudarek na 

dejavnostih, ki so potekale v okviru programa Varno s soncem. Z otroki smo se po oddelkih pogovarjali o 

problematiki in načinih zaščite pred škodljivim UV sevanjem, zadostni količini popite tekočine čez dan, 

umikom v senco, ko je dolžina sence telesa krajša od dolžine našega telesa, nošenju primernih pokrival in 

oblek, o zaščiti oči s sončnimi očali… kot vsako leto je večina staršev prinesla sončne kreme, pokrivala in tudi 

sončna očala. 

Vzgojiteljice otroke spodbujamo k samostojni uporabi zaščitne kreme pred soncem. Vsak otrok ima tudi 

primerno pokrivalo, ki ga ščiti pred soncem. Uporaba sončne kreme in nošenje pokrivala je postala navada 

otrok, tako vsako leto pripomoremo k boljši osveščenosti.  Otrokom je postopek zaščite pred soncem v 

sončnih dneh postal rutina, starejši otroci so zelo ponosni, ko lahko sami poskrbijo za sebe, mlajši otroci sicer 

potrebujejo pomoč, vendar ravno tako z veseljem prinesejo svojo kremo. Starši so se dobro odzvali na 

projekt. Le ta se je med njimi že tako dobro »prijel« da tudi sami bolje skrbijo za zaščito otrok in morda tudi 

sebe. V zadnjem času opažamo, da nekateri starši predhodno poskrbijo za zaščito svojih otrok. S kremo jih 

namažejo pred prihodom v vrtec. 

V letošnjem šolskem letu (2018/2019) programa Varno s soncem nismo izvajali v taki meri kot pretekla leta, 

razlog je bil daljše časovno obdobje slabega vremena. Z izvedbo programa smo pričeli v začetku junija, 

vsekakor bomo izvajanje nadaljevali tudi prihodnje dni in mesece, ko bo vreme primerno za izvajanje. Pri 

vzgojnem delu so nam bila v veliko pomoč gradiva na spletni strani (www.nijz.si). V interesu nam je, da 

otrokom predstavimo škodljive učinke sonca in možnosti zaščite ter jih spodbujamo, da to izvajajo v praksi. Z 

otroki se vsak dan pogovarjamo o ustrezni zaščiti pred močnimi sončnimi žarki in jih spodbujamo, da bi 

priprava na odhod na bivanje v sončnem vremenu postal njihov ritual.  

V zunanjem okolju smo iskali naravno in umetno senco. Opazovali smo nebo in napovedovali, kakšno bo 

vreme. Igrali smo se igre, pri katerih smo pohodili senco drug drugega, barvali pobarvanke (zaščita pred 

soncem). Dan za dnem smo z velikim zanimanjem poslušali pravljico o senčni uri. Izdelali smo igro spomin na 

temo »UV sevanje – kako poskrbim za svoje zdravje.« Veliko smo se igrali z vodo in mivko pod umetno senco. 

Iz barvnega kartona je vsak otrok izdelal svoje sonce, izdelali smo plakat, ki nam predstavlja ustrezno zaščito, 

z nekateri otroci so s pomočjo vzgojiteljic izdelali zaščitne legionarske kape in klobučke. Večkrat smo 

opazovali gibanje sonca dopoldan in popoldan. Otroci so s pantomimo prikazovali pravilno zaščito pred 

soncem, ostali otroci so odkrivali rešitve pantomime. Otroci so radi sodelovali pri dejavnostih. Starejši imajo 

o projektu že kar precej znanja, saj le ta v našem vrtcu poteka že nekaj let, pripovedovali so tudi o svojih 

izkušnjah v domačem okolju. Projekta smo v vrtcu sicer že vajeni, vsebina je bolj ali manj vedno enaka. Žal se 

je tudi letos zgodilo, da vsi starši niso prinesli krem za zaščito pred sončnimi žarki.  

Tudi v prihodnje je smiselno, da izvajanje program poteka na tak način kot doslej, saj se otroci veliko 

naučijo, najbolj pomembno pa je, da jim osveščenost o ustrezni zaščiti pred močnim UV sevanjem postane 

rutina, saj se vsi zavedamo, da bo vsako naslednje leto UV sevanje intenzivnejše. 

http://www.nijz.si/
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Tjaša Janša 

Najljubša pravljica  

Predbralne sposobnosti so osnova za razvoj bralnih sposobnosti. Ker v predšolskem obdobju večina otrok še 

ne zna brati je pomembno, da spodbujamo različne govorne vaje. Skušamo ga obogatiti s čim več izkušnjami 

s katerimi se bo srečal spontano. Za otroka je pomemben pogovor, pripovedovanje, poslušanje branja 

odraslih, igra vlog, dramatizacija, uganke, rime izštevanke itn.  
Poleg vsakodnevnih dejavnosti, branja pravljic  in zgoraj naštetih dejavnosti izvajamo projekt za spodbujanje 

branja Najljubša pravljica. Projekt vključuje  dejavnost staršev, saj morajo prebrati knjige in se z otroci o njih 

pogovoriti. 

V projekt so v letošnjem letu vključeni otroci skupin Gosenice, Pikapolonice in Murni (starost otrok od 2 do 5 

let).  

V skupinah so projekt izvajali na različne načine. Vsak otrok je prinesel knjigo, ki jo ima rad, dogovorjeni smo 

bili, da se vpišejo na seznam, kdaj prinesejo knjigo. Otrok je knjigo lahko sam opisal, ali pa jo je prebral skupaj 

z vzgojiteljico. Predstavitev najljubše pravljice smo izvajali v jutranjem krogu. Nekateri otroci so večkrat 

prinesli knjigo. 

Otroci so pri projektu sodelovali z velikim zanimanjem. Bili so zelo ponosni, ko je nastopil dan, ko so v skupino 

prinesli svojo knjigo. Vsak otrok, ne glede na starost, je imel možnost, da je knjigo predstavil ostalim otrokom. 

Otroci so se učili in urili v poslušanju prijatelja iz skupine, ko je  pripovedoval o svoji knjigi. Postali  so 

soustvarjalci pravljic, pogosto so v pravljice vpletali svoja doživetja, želje, sanje, strahove. Nekateri otroci so 

pravljice samostojno obnovili, ustvarjali so svoje zgodbe. Precej pa je opazen napredek tudi pri samostojnem 

pripovedovanju otrok.  

Barbara Popit 

 

Bralni nahrbtnik 

V projektu je sodelovalo šest skupin. Nahrbtnik je potoval od otroka do otroka ter vključeval otroke in odrasle 

z namenom sodelovanja in komunikacije skozi doživljanje otroške literature. Vzgojitelji smo pripravili knjige, 

slikanice, pesmi za otroke, uganke, zraven pa smo dodali tudi literaturo za starše. V nekaj primerih so se v 

nahrbtniku znašle tudi plišaste igrače, ki so bile motivacija za branje in poslušanje doma ter pomoč pri 

pripovedovanju o doživetjih svojim prijateljem v vrtcu. Nekatere vzgojiteljice so v nahrbtnik priložile zvezek 

za vtise, druge ne. Poudarek je bil na uživanju v branju in druženju v domačem okolju.       

Otroci so se veselili nahrbtnika in komaj čakali, da bodo na vrsti, da ga odnesejo domov. Radi so posegali po 

knjigah iz nahrbtnika, pripovedovali o vsebinah knjig, si izmišljali nove pesmi, rime, uganke in drugačne konce 

zgodb.                                                                                                                                 S projektom smo spodbujali 

druženje in branje v družinskem okolju, prispevali k razvijanju komunikacijskih veščin, širjenju besednega 

zaklada in razvijanju otrokovih predbralnih sposobnosti. Pogovorili smo se tudi o primernem rokovanju s 

knjigo. 

Posebnih organizacijskih težav ni bilo. Če je kdo pozabil nahrbtnik doma, se je izvajanje projekta malo 

podaljšalo, ampak smo si vzeli že prej dovolj časa za izvedbo. 

Ema Marolt 
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Ciciuhec  

Tudi letos smo sodelovali v  projektu Ciciuhec, ki je projekt Mestne knjižnice Ljubljana, s ciljem branja v 

družinskem krogu, bogatiti otrokov besedni zaklad in razvijati bralne navade in bralno kulturo. V tem projektu 

so sodelovale tri vrtčevske skupine otrok: Murni, Metulji in Čebele. Otroci so čez leto vzgojiteljem in otrokom 

predstavili tri zgodbice in eno pesmico, ki so jim jih odrasli prebrali doma. Ob pripovedovanju so izgubljali  

tudi strah pred nastopanjem.  Med letom smo obiskali tudi knjižnico, se spoznali z gospo knjižničarko, ki nam 

je povedala pravljici, naučila nas, kako se obnašamo v knjižnici in kako ravnamo s knjigo. Dobili smo tudi darilo 

nahrbtnik Ciciuhec.  Konec meseca maja pa smo vsi pridni Ciciuhci imeli zaključek projekta v Prosvetnem 

domu s predstavo Bonton za male lumpe – Gledališče Bičikleta. Otroci so z veliko pozornostjo in zanimanjem 

spremljali predstavo, prepleteno z lutkami, petjem, glasbo in dramsko igro. V predstavi so bili zbrani 

vsakodnevni pripetljaji, kjer smo ponovili pravila lepega vedenja. Po predstavi so otroci dobili pohvale za 

družinsko branje. Tistim otrokom, ki so bili odsotni, pa je knjižničarka pohvale podelila v vrtcu. 

Irena Kušar 

 

Mali Sonček 

V šolskem letu 2018/2019 smo bili tako kot že nekaj let doslej vključeni v gibalni program Mali sonček. V 

programu je sodelovalo osem skupin: Kresnice, Gosenice, Mravlje, Metulji, Pikapolonice, Žabice, Murni in 

Čebele. 

Gibanje je v vrtcu vsak dan prisotno. Potrebi po gibanju in igri sta primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem otrok 

zaznava okolico, prostor, čas in samega sebe. Z gibanjem si otroci razvijajo tudi intelektualne sposobnosti.  

Naš cilj je bil, da gibanje prilagodimo potrebam različnih otrok, njihovim interesom in sposobnostim, tako da 

optimalno prispeva k njihovemu razvoju in zdravju.  

Imamo veliko prednost, ker smo vrtec na podeželju, okolica je obdana z naravo, katera vabi na gibanje na 

prostem. Če je vreme le dopuščalo, smo odšli na sprehode v bližnjo in daljno okolico vrtca, se gibali na igrišču 

na igralih, v šolski telovadnici smo preizkušali telovadne pripomočke, se igrali gibalne igre, plese in izvajali 

naravne oblike gibanja. 

 

Pozornost smo posvečali kontinuirani vadbi, ki poteka čez vse leto v igrivem in zabavnem vzdušju, četudi bi 

nekateri otroci naloge zmogli opraviti že v prvih poskusih. Poglavitni cilj je optimalno razvijati gibalne 

sposobnosti, še posebej koordinacijo  gibanja in ravnotežje ter seznaniti najmlajše s čim več različnimi 

dejavnostmi. 

Gibalni program Mali sonček je temeljil na elementarnosti in ne na tekmovalnosti. V okviru programa so bile 

dejavnosti načrtovane tako, da spodbujajo uspeh vsakega posameznika ter naučijo otroka spoštovati razlike 

med vrstniki. 

  

Na otroke je program vsekakor pozitivno učinkoval. Otroci so imeli veliko možnosti za napredek v njihovem 

gibalnem razvoju. 

V okviru projekta smo izvajali vožnjo s poganjalci in kolesi, igre z žogo, ustvarjanje z gibom in ritmom. V 

zimskih dneh smo se veliko gibali na snegu. Plavalni tečaj smo izvedli v Logatcu, smučarski tečaj smo izvedli v 
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Šentjoštu, otroci so imeli možnost obiskovanja tečaja rolanja, izvedli smo planinske izlete v sodelovanju s 

planinskim društvom Horjul. Kros smo izvedli na neprometnih poteh v okolici vrtca.  

  

Problemov pri izvedbi projekta ni bilo. Vse starostne skupine smo skozi celo šolsko leto spodbujali k gibanju, 

prav tako k pomenu sodelovanja, medsebojne pomoči, upoštevanju pravil. 

Vsi otroci so opravili dovolj nalog za pridobitev priznanja. Otroci radi sodelujejo in so ponosni na svoje 

dosežke. Vzgojiteljice dejavnosti iz projekta brez težav vključujemo v svoj letni delovni načrt. 

 

Tudi v prihodnje je smiselno, da izvajanje program poteka na tak način kot doslej, saj se otroci veliko naučijo, 

najbolj pomembno pa je to, da otrokom gibanje postane del vsakdana, saj gibanje v veliki meri vpliva na 

razvoj intelektualnih sposobnosti. 

 

Barbara Rožmanec 

 

Modro srce 

Podarite nam modro srce, je dobrodelna akcija, ki jo NIVEA v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije 

izvaja že 13. leto zapored. Njen namen je pomoč otrokom iz socialno šibkejših okolij na poti do izobrazbe. 

Akcijo naj bi zaznamovala dobra dela, ki nas osrečujejo. Otroci so se o tej temi pogovarjali in ob izdelovanju 

src spoznavali, kako pomembno si je med seboj pomagati. Ustvarjali so v različnih tehnikah in s tem prispevali 

svoj delež pomoči pri izobraževanju otrok. Srca smo fotografirali in skupaj zbrane poslali po e- pošti na Niveo. 

Vanja Šubic 

 

Cici Vesela šola  

Cici vesela šola je stalna rubrika revije Cicido. V njej smo se z otroki vsak mesec seznanjali z zanimivimi, 

premišljenimi izbranimi temami, ki so posegale na različna področja: kulturne in estetske vzgoje, socialnega 

učenja, športa, družboslovja, naravoslovja, tehnike … Rubrika je bila metrično primerna predšolskim 

otrokom. Ob koncu šolskega leta so otroci reševali zabavne ciciveselošolske vprašalnike in pri tem lahko tudi 

pomagali drug drugemu Za sodelovanje v Cici veseli šoli so prejeli priznanja. V projektu so sodelovali otroci iz 

skupin Metulji, Murni in Čebele. 

Marinka Batagelj 
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DODATNE DEJAVNOSTI 

DODATNA DEJAVNOST IZVAJALEC  
ŠTEVILO PRIJAVLJENIH 

OTROK 

Plesne urice Nataša Beltran  18 

Gibalne urice Lea Smrtnik 34 

Smučarski  tečaj Smučarski klub Šentjošt 44 

Angleščina Poučevanje jezikov, Urška Vidmar s.p. 7 

Plavalni tečaj Gregor Prezelj 47 

Nogomet ŠD Nogometni klub Junior 12 

Tečaj rolanja Lea Smrtnik 16 

LETOVANJE 

Od 24.  do 26. aprila 2019 je 20 otrok s 3 spremljevalci letovalo v Mladinskem zdravilišču in letovišču 

RKS Debeli rtič. Vodja letovanja je bila Tjaša Janša. 

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 DATUM 
SODELUJOČE 

SKUPINE 

SEPTEMBER 

Jesenski planinski izlet v 

sodelovanju s Planinskim 

društvom- Suhi dol. 

27. 9. 2018 
Murni, Čebele, 

Metulji 

OKTOBER 

Dejavnosti ob tednu otroka. 
1. 10. – 5. 10. 

2018 
vse skupine 

Vaja evakuacije. 16. 10. 2018 vse skupine 

Praznovanje jeseni. 
8. 10. – 23. 11. 

2018 
vse skupine 

NOVEMBER 

Tradicionalni slovenski zajtrk. 16. 11. 2018 vse skupine 

Lutkovna predstava v vrtcu:  

• Jesenska (I. starostno 

obdobje) 

• Šivilja in škarjice (II. 

starostno obdobje) 

      Izvedba: Teater za vse Jesenice. 

28. 11. 2018 vse skupine  
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DECEMBER 

Ustvarjalne delavnice za 

otroke in starše. 

3. 12. - 18. 12. 

2018 

Gosenice, Čmrlji, 

Žabice, Mravlje, 

Pikapolonice, 

Murni, Metulji 

Večer z očeti. 4. 12. 2018 Čebele 

Predstava v Prosvetnem domu 

Gosenica in odmev. 

Izvedba: KUD Dobrova 

12. 12. 2018 
Metulji, Čebele, 

Murni 

Obisk dedka Mraza in obisk 

kolednikov. 

18. 12. 2018 

20. 12. 2018 
vse skupine 

JANUAR 

Smučarski tečaj v Šentjoštu 

(za prijavljene otroke). 
14. 1. -17. 1. 2019 

Metulji, Murni, 

Čebele 

Večer z očeti. 22. 1. 2019 Kresnice 

Plavalni tečaj (za prijavljene 

otroke). 
28. 1. - 1. 2. 2019 

Metulji, Murni, 

Čebele 

FEBRUAR 

Prireditev ob kulturnem 

prazniku. 
6. 2. 2019 vse skupine 

Zimski planinski izlet v 

sodelovanju s Planinskim 

društvom- Gradišče. 

21. 2. 2019  
Metulji, Murni, 

Čebele  

Dnevi eksperimentov. 
februar, marec 

 
vse skupine  

MAREC 

Pustovanje 5. 3. 2019 vse skupine 

Obisk in obdarovanje 

varovancev Doma starejših (8. 

marec). 

8. 3. 2019 vse skupine 

Lutkovna predstava v Ljubljani 

Zverinice iz Rezije. 
19. 3. 2019 

Metulji, Čebele, 

Murni, 

Pikapolonice in del 

Kresnic 

Večer z mamami. 27. 3. 2019 Kresnice 

Sodelovanje na prireditvi 

Pozdrav pomladi. 
/ Pevski zbor 

APRIL 

Obisk  muzeja pošte in 

telekomunikacij v Polhovem 

Gradcu. 

11. 4. 2019 
Murni, Čebele, 

Metulji 

Večer z mamami. 11. 4. 2019 Čebele 
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Obisk letališča Brnik. 18. 4. 2019 Metulji, Čebele 

Uredimo okolico vrtca. 1.4. -5. 4. 2019 vse skupine 

Pomladanske ustvarjalne 

delavnice za otroke in starše. 

8.4. -11. 4. 

2019 

Gosenice, Čmrlji, 

Žabice, Mravlje, 

Pikapolonice, 

Murni, Metulji 

Predstavitev glasbene šole- 

predstava Mala morska 

deklica. 

18. 4. 2019 

Kresnice, Žabice, 

Mravlje, 

Pikapolonice, 

Murni, Metulji, 

Čebele 

 

MAJ 

 

Izlet v Kekčevo deželo v 

sodelovanju s Planinskim 

društvom. 

31. 5. 2019 
Murni, Metulji, 

Čebele 

Izdaja glasil. maj, junij 

Gosenice, Čmrlji, 

Mravlje, Žabice, 

Kresnice, 

Pikapolonice, 

Murni, Čebele, 

Metulji 

JUNIJ 

Zaključne prireditve. junij vse skupine 

Planinski izlet v sodelovanju s 

Planinskim društvom- Koreno.  

 

14. 6. 2019 

Murni, Metulji, 

Čebele 

 

 

Skozi vse šolsko leto je v vrtcu enkrat tedensko po eno šolsko uro potekala obogatitvena dejavnost 

pevski zbor. Izvajala jo je Natalija Rus, namenjena je bila otrokom rojenim leta 2012 in 2013. V 

dejavnost je bilo 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.   
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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.   

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.   
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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.   

Otroci iz šole so nam pod vodstvom gospe Mojce Potrebuješ zaigrali predstavo Zrcalce.   

   

   

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 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.    
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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.  

  

Marec  

Marec smo pričeli s pustovanjem. Otroci so zaplesali  na pustnem rajanju, ki smo ga pripravili v vrtcu, 

dobro voljo pa smo delili tudi z drugimi. Otroci so obiskali Dom starejših, sprehodili so se po Horjulu, 

peli pustne pesmi in razveseljevali mimoidoče. 

Ob 8. marcu so otroci obiskali varovance Doma starejših občanov Horjul. Ob tej priložnosti so jim 

pripravili darilca in jih po kratkem druženju tudi obdarovali. 

Otroci iz skupin Murni, Metulji, Čebele, Pikapolonice in del Kresnic so odšli v Lutkovno gledališče v 

Ljubljani. Ogledali so si predstavo Zverinice iz Rezije. Predstavo so z navdušenjem spremljali.  

V skupini Kresnice so izvedli večer za mamami. V prijetnem vzdušju so otroci svojim mamicam 

pokazali vse najljubše kotičke za učenje in raziskovanje, ob tem pa so se družili tudi z drugimi 

prijatelji in njihovimi mamami. 

Načrtovali smo tudi planinski izlet, vendar nam ob prostih terminih vreme tega ni dopuščalo- 

izpeljavo načrtujemo v mesecu juniju. 

Za letošnjo prireditev pozdrav pomladi nismo prejeli vabila za sodelovanje.  

  

  

April  

Prijetno in spodbudno okolje je osnova za našo dejavnost, zato so vzgojiteljice skupaj z otroki uredile 

terase, lopo za shrambo igrač itd. Tovrstne dejavnosti otroke spodbudijo k spoštovanju obstoječih 

pravil za vzdrževanje prijetnega okolja, obenem pa so pridobivali delovne navade.  

V sedmih skupinah so potekale pomladanske ustvarjalne delavnice, kjer so otroci skupaj s starši ob 

druženju ustvarjali. 

Čebele, Murni in Metulji so obiskali Muzej pošte in telekomunikacij v Polhovem Gradcu. Po vodenem 

ogledu muzeja smo se udeležili tudi delavnice izdelovanja žiga.   

Otroci iz skupine Metuljev in del Čebel so si ogledali vojaški del letališča na Brniku. Ogledali so si naš 

največji helikopter, poleg tega pa so  imeli priložnost videti gasilski tovornjak ter prikaz brizganja 

vode, ter si ogledali tovorno vozilo z radarji.  

Letos se je Glasbena šola Vrhnika predstavila na prav poseben način- z glasbeno pravljico Mala 

morska deklica. Predstava je bila res izjemna. Tudi mlajši otroci so jo kljub trajanju zbrano spremljali.  

Za predšolske otroke je bilo organizirano letovanje v Mladinskem zdravilišču in letovišču na Debelem 

rtiču. Prijavilo se je 20 otrok, spremljali so jih 3 vzgojitelji. Vrnili so se polni novih doživetij. 

Otroci iz šole so nam pod vodstvom gospe Mojce Potrebuješ zaigrali predstavo Žogica Nogica.  

Otroke v vrtcu je obiskal gospod Branko Lipnik. Otrokom je predstavil kuliso in lutke, nato pa 

uprizoril predstavo Kako se je mišek maškaral.   

  



                                                                              Letno poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta Zavoda OŠ Horjul v šolskem letu 2017/2018 
 

141 

 

  

Maj  

Konec maja smo se odpravili v Kekčevo deželo in spoznali domovanja priljubljenih junakov. Gospod 

Bogdan Seliger nas je odpeljal na spoznavanje okolice- del otrok je odšlo  na sprehod proti Krnici ob 

Veliki Pišnici, druga skupina otrok pa mimo Jasne do Kranjske gore. Ob takih priložnostih nas 

spremljajo tudi člani Planinskega društva Horjul.  Otroci so bili polni lepih vtisov. 

V organizaciji mestne knjižnice Ljubljana- enote Horjul, je bil s predstavo Bonton za male lumpe za 

letošnje leto zaključen projekt Ciciuhec. Otroci so si ogledali omenjeno predstavo, ki jo je izvedlo 

gledališče Bičikleta, nato pa so prejeli še priznanja. 

Vzgojiteljice so skupaj z otroki oblikovale glasila skupin.  

  

  

Junij  

Junija se zaključi šolsko leto, zato so vse skupine pripravile zaključne prireditve in povabile starše. 

Sredi meseca smo v sodelovanju s Planinskim društvom in g. Seligerjem izvedli še zadnji planinski 

izlet v okviru projekta Mali sonček. Otroci iz skupin Murni, Čebele in Metulji so se podali na Koreno.   

Ob zaključku bralne značke nas je obiskala mladinska pisateljica Majda Koren, ki je za predšolske  

otroke pripravila prav poseben program.  

Jaka Zdešar je otrokom predstavil Inline hokej in opremo, ki jo potrebujemo za ta šport. Otroci 

tretjega razreda so nam uprizorili predstavo Škrat Kuzma dobi nagrado. 

  

Preko celega leta je otroke II. Starostnega obdobja obiskovala ga. Tanja Krapež iz ZD Vič. Otrokom  

je na zanimiv način predstavila pravilo čiščenje zob in umivanje rok.  

Otroci so preko leta večkrat obiskali knjižnico v Horjulu. Izposojali so si knjige, knjižničarka pa je 

večkrat pripravila tudi uro pravljic. 

 

  

 

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 
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DSP  Barbara Buh 

I. starostno obdobje – vrtec Vanja Šubic 

II. starostno obdobje – vrtec Marinka Batagelj 

 

a. Aktiv Podaljšanega bivanja in jutranjega varstva 

Aktiv podaljšanega bivanja se je tekom šolskega leta sestal sedemkrat. V mesecu avgustu smo 

pregledali LDN, podane pa so bile tudi pomembne informacije za delo v OPB. Septembra smo 

pregledali letne delovne priprave in dejavnosti, ki smo jih načrtovali v šolskem letu 2018/19. Oktobra 

smo izvedli načrtovane dejavnosti ob tednu otroka. 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 zrazličnimi 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 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. 

V mesecu januarju smo analizirali dotedanje delo. Na zaključnem aktivu smo pregledali realizacijo 

letnega delovnega plana, ki pa je bila uspešno izvedena. Izvajali smo mesečne dejavnosti, ki smo si 

jih zadali v okviru LDN in realizirali vse po načrtu.  

Zapisala vodja aktiva: Mateja istenič 

b.   Aktiv I. triletja  

  

V letošnjem šolskem letu smo se z aktivom prvega triletja sestali desetkrat. Na prvem sestanku smo 
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 projektih Zdrava šola, 365 migajmo vsi, Varno s Soncem. 

Sodelovale  smo pri pripravi šolskih prireditev, kjer so nastopali učenci razredne stopnje. Ob 

zaključku šolskega leta smo načrtovale delo za naslednje šolsko leto (šolske potrebščine, učbeniki in 

delovni zvezki, dnevi dejavnosti). Učiteljice 1. triade smo dobro sodelovale, uspešno pa smo se 

povezovale tudi z aktivom 2. triade. 

Zapisala vodja aktiva 1. triletja: Petra Peternel   
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c. Aktiv II. Triletja 

 

V aktivu 2. triletja smo se v letošnjem šolskem letu sestali desetkrat.  

Na prvem sestanku smo uskladile LDN ter pregledale posamezne dneve dejavnosti, saj jih kar nekaj 

izvajamo skupaj (kulturni dan, športni dan). Na vseh sestankih so bile vsaj delno prisotne tudi 

učiteljice iz 1. triade. Prav tako smo tudi sprejele enotni kriterij ocenjevanja pri pisnih preizkusih 

znanja. Na ostalih sestankih smo dopolnile mrežni plan, v katerem smo navedle bralne učne 

strategije, ki jih bomo izvajale pri posameznih urah pouka. Pred tem smo podrobno pregledale učne 

načrte posameznih predmetov. Pregledale smo koledar različnih tekmovanj ter se uskladile kdaj 

začnemo otroke pripravljati na posamezna tekmovanja. Pregledale smo učne pripomočke ter podale 

mnenje o nadaljnjih potrebah le teh v prihodnje. Sodelovale smo na šolskih kulturnih in športnih 

prireditvah ter pregledale koledar dnevov dejavnosti za prihodnje šol. leto, ki zahtevajo medsebojno 

sodelovanje in usklajevanje. Ob zaključku šolskega leta smo načrtovale dneve dejavnosti za 

prihodnje šolsko leto. Učiteljice 2. triade smo dobro sodelovale tudi pri načrtovanju pouka, si 

pomagale s predlogi in izkušnjami. 

Zapisala vodja aktiva 2. triletja: Mateja Poženel 

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 
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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. Pregledali smo osnutek varnostnega načrta in podali predloge in 

mnenje. 

Podali smo predloge za sistematizacijo delovnih mest za prihodnje šolsko leto in predlagali smo učna 

gradiva, učbenike in delovne zvezke, ki naj bi jih učenci uporabljali pri pouku naravoslovnih 

predmetov.  Pripravili smo plan naravoslovnih, tehniških in športnih dni za šolsko leto 2019/20 in 

podali mnenje glede učnih skupin pri matematiki. V prihodnjem šolskem letu bomo izvajali pouk v 

manjših učnih skupinah v 6. in 7. razredu do ¼  ur letno. V devetem razredu pa bodo potekale vse 

ure matematike v dveh manjših heterogenih učnih skupinah. 

Zapisala vodja aktiva: Saša Kopač Jazbec 

b. Družboslovni aktiv 

Družboslovni aktiv se je v šolskem letu 2018/19 sestal osemkrat. Na uvodnem avgustovskem 

srečanju smo pregledale dejavnosti za tekoče šolsko leto, pregledale smo kriterije ocenjevanja. 

 

Družboslovnim dejavnostim smo določile vodje. Pogledale smo tudi datume posameznih tekmovanj, 

ponovno ugotovile, da so tekmovanja različnih predmetov datumsko precej skupaj. Dogovorile smo 

se, katera učiteljica bo pripravljala posamezne otroke na tekmovanja. 

 

Sicer smo na sestankih sproti pokomentirale pretekle dejavnosti, povedale in pripomnile, kaj je 

dobro in kaj bi bilo lahko bolje v naslednjih letih. 

 

Na tekmovanjih so učenci dosegali lepe rezultate, pripombe smo imele čez Cankarjevo tekmovanje, 

saj so tu navodila preveč skopa in učenci res ne vedo, kaj vse je potrebno v eseju zapisati. Kljub temu 

smo sicer imeli 2 učenca, ki sta se na področnem tekmovanju dobro uvrstila. 

 

V junijskem sestanku smo pregledale dejavnosti za naslednje šolsko leto in obenem že v Onedrive 

vpisovale datume nekaterih dejavnosti (prek CŠOD so datumi že določeni), vpisale smo vodje 

dejavnosti.  

Zapisala vodja družboslovnega aktiva: 
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Natalija Kogovšek 

c. Aktiv DSP in ISP 

Aktiv DSP se je v šolskem letu 2018/2019 sestal 11-krat. Sestanki so bili namenjeni spremljanju izvajanja 

terminskega plana dela, izmenjavi uporabnih informacij, predlogov izboljšav delovnih procesov  ter 

posvetovanju v povezavi s tekočo problematiko.  

TERMINSKI PLAN: 

 KDAJ TEMA 

1. 

  

AVGUST 

2018 

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.  

* Sklep o imenovanju strokovne skupine za učenca z odločbo o 

usmeritvi (pripravi ga koordinator izvajanja IP; podpiše ga ravnatelj) 

SE ŠIFRIRA (vnos v pošto stari Lopolis) 

2. SEPTEMBER 

2018 

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  

NA PREDAVANJU PRIDOBIMO SOGLASJA ZA IZVEDBO PRESAJANJA 

IZVEDBA SESTANKOV ZA OBLIKOVANJE IP-jev za tekoče šolsko leto. 

* Zapisnik sestanka strokovne skupine s starši (na predmetni stopnji 

vabljeni tudi učenci) + tiskana oblika IPja + VABILO staršem + izjava o 

seznanjenosti oddelčnega učiteljskega zbora z IPjem 

SE ŠIFRIRA (vnos v pošto stari Lopolis) 

3. OKTOBER 

2018 

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)  

4.  NOVEMBER 

2018 

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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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) 

5. DECEMBER 

2018 

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) 

* Poročilo Zavoda o otroku + zapis pogovora z otrokom + dopis 

Zavodu za šolstvo (vse fotokopije)  

SE ŠIFRIRA (vnos v pošto stari Lopolis) 

6. JANUAR  

2019 

Oblikovanje skupinice za trening BRANJA in PISANJA ter 

začetek izvajanja treninga za 2. razred. (Jerkovič) 

VMESNA EVALVACIJA Ipjev. 
* Zapisnik sestanka strokovne skupine + tiskana oblika VE IPja + izjava 

o seznanjenosti oddelčnega učiteljskega zbora z VE IPja 

SE ŠIFRIRA (vnos v pošto stari Lopolis) 

Pregled uspešnosti oddanih vlog na RIC za prilagoditve NPZ 

za učence z odločbo + izpis odobrenih prilagoditev + 

obveščanje staršev. (specialna pedagoginja in svetovalna 

delavka – vsaka uredi za učence, ki jih obravnava) 

7. MAREC 

2019 

NAČRTOVANJE IZVEDBE in IZVEDBA preverjanja temeljnih spretnosti 

in znanj v 1. razredu ter analiza rezultatov OD FEBRUARJA DO APRILA. 

(Požru Krstić) 

8. APRIL  

2019 

Predstavitev rezultatov presajanja v 1. razredu na 

pogovornih urah. (Požru Krstić) 

9.  MAJ 2019 Zaključek izvajanja treningov BRANJA IN PISANJA v 2. in 3. razredu – 

evalvacija vprašalnikov za učence in starše ter zaključna čajanka.  

NAČRTOVANJE IZVEDBE in IZVEDBA ponovnega preverjanja 

temeljnih spretnosti in znanj v 2. in 3. razredu ter analiza rezultatov. 

Začetek izvajanja treninga razvijanja zaznavno motoričnih 

sposobnosti v 1. razredu s skupinico učencev (Požru Krstić) 

10. 

  

JUNIJ 2019 KONČNA EVALVACIJA Ipjev. 

* Zapisnik sestanka strokovne skupine + tiskana oblika IPja  SE 

ŠIFRIRA (vnos v pošto stari Lopolis) 
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Evalvacija IPjev za nadarjene učence. (Marjeta P. Krstić) 

Načrtovanje izvedbe in izvedba DNEVA DEJAVNOSTI za učence, ki so 

bili deležni dodatne strokovne pomoči. (Buh, Jerkovič, Medved) –  10. 

junij 2019 

Sporočanje rezultatov PONOVNEGA PRESAJANJA staršem otrok 2. in 

3. razreda, ki so obiskovali trening. 

Seznanitveni sestanek za otroke, ki prihajajo v 1. razred (učitelji, ki 

učijo 1. razred ter Marjeta P. Krstić, vzgojitelji teh otrok).  

 

 

d. Aktivi v VVE 

V šolskem letu 2018/2019 se je aktiv strokovnih delavcev prvega in drugega starostnega obdobja sestal 

trinajstkrat.  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.  

Sprejeli smo pobudo Planinskega društva Horjul in 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 ter večera z očeti, o 

izdelavi voščilnic za ustanovo in vse glede ogleda predstave v Prosvetnem domu Horjul. 

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. 

Februarja smo se dogovorili vse o izvedbi dni eksperimentov in pustovanja, o izdelavi daril za obdaritev 

varovancev v domu starejših občanov v kraju ter obisku in obdaritvi. Pridobili smo tudi vse informacije o 

obisku Lutkovnega gledališča Ljubljana in predstave Zverinice iz Rezije. 

V mesecu marcu smo načrtovali izpeljavo večera  z mamicami in spomladanskih delavnic,  obisk Muzeja pošte 

in telekomunikacije ter dejavnosti za ureditev okolice vrtca in igrišča.  Sprejeli smo ponudbo g. Lipnika, ki je 

otrokom zaigral lutkovno predstavo.  

Aprila smo se dogovorili vse za obisk letališča Jože Pučnik Ljubljana, o izvedbi letovanja na Debelem Rtiču in 

ogledu prireditve Glasbena šola se predstavi. 

Maja smo se dogovorili o izpeljavi zaključnih prireditev in določili datume, o zaključku projektov, o obisku 

Kekčeve dežele in izpeljavi planinskih izletov (Kekčeva dežela, Koreno). Pričeli smo  s sestavljanjem in 

pisanjem varnostnega načrta zavoda. 
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V juniju smo nadaljevali s sestavljanjem in pisanjem varnostnega načrta. Dogovarjali smo se tudi o koriščenju 

dopusta delavcev in počitniškem delu v zavodu. 

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 kar veliko kadrovskih menjav. Ena sodelavka je odšla v pokoj. 

Sledil je odhod ravnatelja, menjava pomočnic ravnatelja. Do konca šolskega leta se je glede na 

velikost šole oz. zavoda zamenjalo kar veliko kadra. Problem z nadomeščanjem se je pojavljal skozi 

celo šolsko leto, ker kljub večkrat zaporedno ponovljenim razpisom nismo dobili ustrezno 

usposobljenega kadra za izpeljavo določenega pouka ali izvajanje OPB. Problem nadomeščanja 

delavcev smo uredili z notranjo prerazporeditvijo zaposlenih in z vključevanjem študentk. 

IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV  

Cilj nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v VIZ je zagotavljanje strokovne 

usposobljenosti za poučevanje določenega predmeta ali predmetnega področja oziroma opravljanje 

določenega strokovnega dela. S tem je tesno povezan razvoj vrtca in šole. Delavci Zavoda OŠ Horjul 

so se usposabljali v okviru študijskih skupin, na tematskih konferencah, organiziranih skupinskih 

izobraževanjih, izbirali pa so tudi individualna izobraževanja glede na potrebe delovnega mesta oz. 

dela, ki ga opravljajo. 

Skupinska izobraževanja so bila namenjena različnim temam:  

• Mladostniki in pasti odraščanja 

• Pravna odgovornost učitelja in vzgojitelja 

• Odnosi v kolektivu   

Posamezni strokovni delavci so se udeležili tudi posvetov in seminarjev, ki so jih organizirali MIZŠ, Zavod RS 

za šolstvo, Zavod za zdravstveno varstvo in drugi verificirani ponudniki izobraževanj. 

 

HOSPITACIJE 

Namen hospitacij je spodbujanje učiteljev k izboljševanju prakse in zagotavljanju kakovosti 

poučevanja. Zaželeno je bilo, da učitelji izkoristijo možnost in hospitirajo pri kolegu ali pa jim sami 

predstavijo svojo uro.  

VVE 
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Hospitacije so bile izvedene v času od decembra do februarja. V letošnjem letu smo nadaljevali s 

spremljanjem dnevne rutine - prehranjevanja. Izvedenih je bilo 8 hospitacij. 

ŠOLA 

Hospitacije so bile izvedene v času od marca do maja. V letošnjem letu je bil poudarek na 

spremljanju preverjanja in ocenjevanja znanja. Izvedenih je bilo 23 hospitacij.  

Strokovni delavci so imeli s planom hospitacij dogovorjen datum, predmet in uro.  

Na pobudo oz. pritožbo staršev sem hospitirala tudi nenapovedano (štiri hospitacije od decembra 

do marca). 

 

SODELOVANJE S SVETOM ZAVODA, SVETOM STARŠEV, STROKOVNIMI AKTIVI 

USTANOVITELJEM IN DRUGIMI ZAVODI  

 

SODELOVANJE S SVETOM ZAVODA 

V preteklem šolskem letu smo zamenjali tri predsednice Sveta zavoda. Tako so se izmenjale Helena 

Leskovec, Andreja Miklič, Mateja Istenič. Ob tem sta se zamenjali dve garnituri članov Sveta zavoda. 

Od začetka šolskega leta pa do novembra je Svet zaradi nepravilne sestave članov deloval 

nezakonito. Ob pravilni postavitvi v mesecu januarju pa je zaradi odstopa vseh notranjih članov 

deloval okrnjeno oz. nepopolno in v nekaterih točkah tudi nesklepčno. Popolno sestavo Sveta smo 

tako dočakali sredi meseca marca, zato so bili nekateri dokumenti potrjeni z zamudo.  

 

SODELOVANJE S SVETOM STARŠEV 

Tudi postavitev Sveta staršev je bila v začetku šolskega leta nepravilna, saj so ta organ sestavljali tudi 

nadomestni člani. Skozi leto se je zvrstilo kar nekaj sestankov Sveta staršev, prejeli smo veliko 

pripomb, pritožb...  Odzivali smo se in reševali težave. V prihodnje bi si za dobro šole želeli, da 

pobude, želje in pripombe staršev temeljijo na uveljavljanju in izboljševanju pogojev in 

nadstandarda šolanja njihovih otrok. Svet staršev naj bi imel tako funkcijo in starši v njem so tam 

zaradi svojih otrok, a mi je žal, da se na marsikaterem sestanku njih ni niti omenilo. 

 

  SODELOVANJE Z USTANOVITELJEM 

FINANČNO POSLOVANJE 

Pogoje za delo zavoda zagotavljata Občina Horjul in MIZŠ. Osnovna šola in k njej pripadajoča VVE pridobivata 

sredstva za delo iz:  

• javnih sredstev, 

• sredstev ustanovitelja, 

• prispevkov staršev, 

• donacij, prispevkov sponzorjev,  

• storitev trženja. 
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Občina Horjul iz svojega proračuna sofinancira program predšolske vzgoje, za OŠ pa financira materialne 

stroške, stroške za vzdrževanje in investicije, za nadstandardni program ter za zavarovanje objektov. Z Občino 

sodelujemo pri načrtovanju investicij, investicijskega vzdrževanja in opremljenosti zavoda. Iz tega naslova so 

bile v času poletnih počitnic obnovljene notranjosti treh elektro omaric. Načrtovano pleskanje učilnic 

predmetne stopnje na severni strani stavbe pa žal ni bilo izvedeno.  

V dogovoru z lokalno skupnostjo je za učence okoliških vasi organiziran prevoz v šolo in domov.   

V nekaj učilnicah naše šole je gostovalo tudi nekaj oddelkov Glasbene šole Vrhnika. 

Z MIZŠ sodelujemo pri zagotavljanju financiranja šole. Od MIZŠ pridobimo sredstva za materialne stroške za 

izvedbo programa, plače in nadomestila zaposlenih ter vse stroške povezane z delom, vključno zdravniške 

preglede delavcev in njihovo izobraževanje. MIZŠ prav tako pokriva subvencionirano prehrano otrok, učila, 

učne pripomočke, sofinanciranje ene šole v naravi in stroške nakupa knjig za učbeniški sklad.  

INVESTICIJE,  INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN OPREMLJENOST ZAVODA 

Sama šolska zgradba je sicer stara več kot 40 let, a je bila v preteklih letih obnovljena, tako znotraj,  kot zunaj. 

Da bo še dolgo služila namenu pa so vsako leto potrebna dodatna dela in vzdrževanje. Iz tega naslova so bile 

v času poletnih počitnic obnovljene notranjosti treh elektro omaric. Načrtovano pleskanje učilnic predmetne 

stopnje na severni strani stavbe pa žal ni bilo izvedeno. 

Učilnice so sodobno opremljene in omogočajo izvajanje kakovostnega pouka. Za doseganje tega cilja moramo 

v korak s časom. V letošnjem letu je bilo v okviru projekta SIO 2020 na novo nabavljene nekaj računalniške 

opreme, po šoli pa je bila razpeljana računalniška mreža.  

V vrtcu nekaj problemov povzroča streha, ki pušča in ob deževju zamaka v igralnice. Obnovljeno je bilo igrišče 

oz. igrala in ograja. Predvsem pa bi v vrtcu potrebovali več prostora oz. dvorano, ki jo v deževnih dnevih otroci 

zelo pogrešajo. V ta namen koristijo malo telovadnico v športni dvorani pri OŠ Horjul, ki je ob delavnikih do 

15. 30 prvenstveno namenjena potrebam učencev in otrok našega zavoda.   

SODELOVANJE Z OKOLJEM 

ŠOLA  

Šola se povezuje tudi s krajem in posameznimi društvi v kraju tako na športnem, kot tudi na kulturnem 

področju.  

Z GD smo sodelovali ob izvedbi evakuacije ob “požaru”. Ob tej priložnosti so veterani prikazali gašenje s staro 

gasilno napravo.      

Sodelujemo z DSO in jim polepšamo kakšen trenutek, saj jim pred prazniki pripravimo proslavo. Učenci 2. 

razreda so jim zaigrali predstavo “Žogica Nogica”. V letošnjem letu smo se odpravili na skupni izlet v okviru 

projekta LAS – Barje. Oskrbovanci doma so se skupaj z našimi učenci z avtobusom odpravili na ogled 

Čebelarskega doma v Polhovem Gradcu.   

 Planinski vodniki Planinskega društva Horjul so tudi letos popeljali mlade hribolazce na hribovske poti. 

Člani društva upokojencev vsako leto na začetku leta poskrbijo za varne šolske poti naših najmlajših. Naši 

učenci pa jih razveselijo s kulturnim programom na občnem zboru društva. 

Sodelujemo z Metrelom d.d., kjer naši učenci pridobivajo informacije o svoji poklicni poti. 

Pri načrtovanju poklicne poti naših učencev smo tudi letos sodelovali pri organizaciji predstavitve 

srednješolskih programov in poklicev, ki je letos potekalo na OŠ Polhov Gradec.        

Glasbena šola Vrhnika nam priskoči v pomoč pri pripravi kulturnih prireditev. V letošnjem letu so pripravili 

predstavo “Mala morska deklica” in jo za naše učence uprizorili kar dvakrat. 

Sodelujemo tudi s sosednjimi šolami. 
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Preventivni program zdravstvene službe v šoli se je odvijal po načrtovanem programu NIJZ. Izvaja ga 

medicinska sestra Majda Šmit, sistematske preglede pa opravljamo v ZD Vič, zobozdravstvene preglede pa v 

ZD Horjul. 

Pedagoško prakso so opravljale študentke Pedagoške fakultete. 

Z Zvezo prijateljev mladine sodelujemo pri izvajanju programa otroškega parlamenta in v okviru humanitarnih 

akcij.  

Z Rdečim križem sodelujemo v projektih Drobtinica in različnih dobrodelnih akcijah. 

Sodelovali smo s Čebelarskim društvom in lokalnimi čebelarji, ki že nekaj let darujejo med za izvedbo 

Tradicionalnega slovenskega zajtrka. 

Dobro sodelujemo tudi s PP Vič, ki so v letošnjem letu pripravili program “Varno v prometu” za vse učence 

naše šole. 

Sodelujemo s strokovnjaki CSD Vič, ki so nam v pomoč pri različnih izzivih našega dela..       

 

VVE  

V mesecu septembrom  smo se povezali s Planinskim društvom Horjul. Gospod Bogdan Seliger nam je 

pomagal pri pripravi in izvedbi planinskega izleta. Skupaj s Planinskim društvom smo izvedli še izlete v 

januarju, maju in juniju. Poleg g. Seligerja sta nas na pohodih spremljale še tri članice Planinskega društva. 

Čebelarsko društvo Dolomiti nam je pomagalo pri izvedbi Tradicionalnega slovenskega zajtrka.  

Velik pomen dajemo medgeneracijskemu sodelovanju, zato smo obiskovali  tudi varovance doma starejših 

občanov Horjul.  

G. Branko Lipnik nas je obiskal s predstavo, ogledali pa smo si tudi  razstavo njegovih del.  

Veseli smo bili obiska pevskega zbora in dramske skupine učencev iz OŠ Horjul.  

G. Matko Zdešar je v veliki meri pripomogel k dobremu vzdušju v času obiska dobrega moža v decembru.  

V sodelovanju s ŠD Šentjošt smo organizirali smučarski tečaj.  

V Lutkovnem gledališču Ljubljana smo si  ogledali predstavo Zverinice iz rezije.  

Vrtec otrokom ponuja tudi dodatne dejavnosti, preko katerih sodelujemo tudi z zunanjimi izvajalci. V začetku 

oktobra se je enkrat tedensko pričel tečaj Angleškega jezika, katerega vodi ga. Urška Vidmar, gibalne urice se 

izvajajo pod vodstvom ge. Lee Smrtnik, plesne urice pa vodi ga. Nataša Beltran.  Nogometni Klub Junior,  

enkrat tedensko vodi ure nogometa.  

V sodelovanju z Bazenom Logatec in plavalno šolo Ščuka smo izvedli tečaj plavanja.  

GŠ Vrhnika je pripravila predstavo za naše otroke. 

V začetku junija je bil izveden tečaj rolanja, ki ga je izvajala Lea Smrtnik. 

Obiskali smo Sadjarstvo Janša na Lesnem Brdu.  

V okviru praktičnega usposabljanja dijakinj smo sodelovali  s Srednjo vzgojiteljsko šolo in gimnazijo Ljubljana, 

Cenetom Štupar in B2.  

Veseli smo sodelovanja s starši in starimi starši. Obiskala sta nas g. in ga. Bogataj iz Veterinarske fakultete, ki 

sta nam s svojim znanjem popestrila dogajanje v vrtcu.  

Otroci iz skupine Metuljev so se odpravili na obisk k Mizarstvu Buh, kjer so jim prikazali obdelavo lesa.   

G. Darko Zdešar je predstavil čebelnjak in življenje čebel.  

Pri družini Čepon so si otroci ogledali domače živali.  

Obiskali smo Žensko in moško frizerstvo Ivanka Vrhovec s.p. 

Vsem omenjenim in drugim, ki so bili pripravljeni sodelovati z nami in nam na kakršen koli način pomagali 

priti do novih spoznanj in  se  lepo zahvaljujemo.  
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